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Samenvatting

In opdracht van de familie Langezaal heeft Archol BV een inventariserend 

archeologisch veldonderzoek (verkennende fase door middel van boringen) 

uitgevoerd op het perceel Besjeslaan 3 te Leiden. Aanleiding voor het onderzoek is de 

voorgenomen sloop van de huidige woning en de bouw van een nieuwe woning op 

globaal dezelfde locatie. Daarnaast voorzien de plannen in de bouw van nog enkele 

bijgebouwen op het perceel. 

De locatie ligt pal ten oosten van het romeins castellum Matilo en valt grotendeels 

binnen het archeologisch monument (rijksmonumentnummer 45576). Het betreft 

een terrein van zeer hoge archeologische waarde met een wettelijk beschermde 

status (dubbelbestemming Waard-archeologie 1). Het huidige woonhuis is buiten 

het rijksmonument gelaten maar heeft wel een archeologische dubbelbestemming 

(Waarde-archeologie 3). Dit betekent dat bouw- of graafwerkzaamheden zonder 

vergunning niet zijn toegestaan. Doel van het onderzoek is vast te stellen:

- of, en zo ja, in welke mate de bodem ter hoogte van de geplande nieuwbouw 

intact/verstoord is;

- of ter hoogte van de geplande nieuwbouw een archeologisch niveau aanwezig is en 

zo ja op welke diepte.

Op basis van de bevindingen van het onderzoek volgt een advies over aard en de 

noodzaak van eventueel verder te nemen stappen worden bepaald.

Uit eerdere onderzoeken was bekend dat het plangebied in de oeverzone van de 

Oude Rijn bevindt. Verder werd vermoed dat een restgeul van de Oude Rijn door het 

plangebied loopt, in de vulling van de restgeul is een tweetal afvallagen herkend.

Op basis van het booronderzoek blijkt voor het plangebied onderstaande, globale 

profielopbouw:

-	 verstoorde laag (grind, oppervlakteverharding etc.);

-	 humeuze bovengrond (voormalige bouwvoor van sterk zandige klei);

-	 overgangs-/menglaag van zwak zandige klei;

-	 rommelige lagen (deels antropogeen, deels natuurlijk [?]) met venige trajecten en 

archeologische indicatoren;

-	 natuurlijke afzettingen (humeuze, gelaagde klei op grofzandige geulafzettingen).

Het plangebied ligt inderdaad in de oeverzone van de Oude Rijn, er zijn echter geen 

aanwijzingen gevonden voor de ligging van restgeulen in het plangebied. Verder 

vertonen de afzettingen van het romeinse landschap een tamelijk heterogeen 

en rommelig beeld. De boringen laten veelal een heterogeen beeld zien met 

afwisselend venige en/of verrommelde lagen trajecten met archeologische indicatoren 

(puinresten). Op basis hiervan wordt gedacht aan een grotendeels antropogeen 

beïnvloede oeverzone. De bovenzijde van de niet-verstoorde ‘archeologische laag 

bevindt zich tussen 45 cm en 1,9 cm -mv (0,4 en 1,9 m -NAP).

Op grond van de resultaten van het booronderzoek en de voorgenomen bouwplannen 

wordt geadviseerd om met de aanleg van funderingsbalken, vloeren, ondergrondse 

leidingen en dergelijke binnen de reeds verstoorde bovengrond te blijven. Wat 

betreft de funderingswijze heeft fundering op de staal vanuit archeologisch oogpunt 

de voorkeur. Door de relatief slappe bovenste meters is de bodem hiervoor echter 
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ongeschikt en is een fundering op palen vereist. De opdrachtgever is  hierbij 

uitgegaan van de handreikingen/uitgangspunten zoals gehanteerd in de brochure 

‘Archeologievriendelijk bouwen’ (RCE, 2016).

Voor de woning zijn 25 à 35 betonnen prefab funderingspalen voorzien, voor de 

schuur/garage en de stal wordt uitgegaan van 8 palen per gebouw. Grondvervangende 

palen verdienen de voorkeur in zanderige bodems. Omdat de ondergrond bestaat uit 

(relatief) slappe bodems kunnen eventueel ook  grondverdringende palen toegepast 

worden. Grondverdringende schroefpalen en groutinjectiepalen dienen echter altijd 

vermeden te worden.. Concreet betekent dit voor de woning en de stal/schuur het 

volgende:

Woning
Deze verstoringsdieptes ter plaatse van de woning variëren van 0,45 tot 0,80m -mv. 

Uitgezonderd de noordwestelijke hoek is de bodem tot minimaal 0,60m -mv verstoord 

en kunnen tot deze diepte funderingsbalken worden geplaatst zonder dat hierbij 

archeologische waarden worden aangetast. Mocht in het uiteindelijke bouwplan ook 

ter plaatse van de noordwestelijke hoek gebouwd gaan worden, dan dient hier de ont-

gravingsdiepte tot 0,45m -mv beperkt te blijven. Dit betekent dat de onderzijde van de 

fundering hier 0,15m hoger gehouden dient te worden.

Ten aanzien van de mate van verstoring door de (max. 35) funderingspalen geldt dat 

deze ongeveer 0,9 % van het bouwoppervlak bedraagt. Deze waarde ligt ruim onder de 

waarde van 2% die als bovengrens wordt gehanteerd door de RCE. Verder geldt dat bij 

het ontwerp gestreefd dient te worden naar paalafstanden groter dan 4,0 m.

Stal en schuur
Ter plaatse van de geplande stal en schuur varieert de verstoringsdiepte van 0,6 tot 

1,2 m -mv. Een maximale aanlegdiepte van de onderzijde van de funderingsbalken op 

0,6 m -mv (gelijk aan de woning) zou moeten volstaan gelet op de lichtere bebouwing/

constructie van de bijgebouwen. In dat geval zal de aanleg van de funderingsbalken 

niet leiden tot aantasting van de archeologische laag. Ten aanzien van de verstoring 

door de funderingspalen geldt dat deze maximaal 0,5 % van het bouwoppervlak 

bedraagt. 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed in samenspraak met de gemeente Leiden een formeel besluit. Met betrekking 

tot deze aanbevelingen kan dan ook contact worden opgenomen met het bevoegd 

gezag: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (contactpersoon mevr. I. Roorda).
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de familie Langezaal heeft Archol BV een inventariserend 

archeologisch veldonderzoek (verkennende fase door middel van boringen) op het 

perceel Besjeslaan 3 te Leiden uitgevoerd (Figuur 1.1). 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen sloop van de huidige woning en 

de bouw van een nieuwe woning op globaal dezelfde locatie. Daarnaast voorzien de 

plannen in de bouw van nog enkele bijgebouwen op het perceel. De diepte van de 

hiermee gepaard gaande graaf- en grondwerkzaamheden is nog niet bekend; dit zal 

mogelijk mede afhangen van de funderingswijze die toegepast kan worden. 

De locatie ligt pal ten oosten van het romeins castellum Matilo en valt grotendeels 

binnen het archeologisch monument (rijksmonumentnummer 45576). Het betreft een 

terrein van zeer hoge archeologische waarde met een wettelijk beschermde status. 

Voor het grootste deel van het plangebied geldt in het bestemmingsplan een dub-

belbestemming ‘Waarde- Archeologie 1. 1 Deze gronden zijn mede bestemd voor het 

behoud en de bescherming van het aangewezen beschermd archeologisch monument 

1  Bestemmingsplan ‘Roomburg’; identificatienr. NL.IMRO.0546.BP00088-0401, vastgesteld 
10/05/2013.

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

1
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in de zin van artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Dit betekent dat bouw- of graaf-

werkzaamheden zonder vergunning niet zijn toegestaan.

Ten aanzien van het huis zelf (incl. een strook langs de noordwestgevel) geldt een 

dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 3’. Voor deze zone geldt dat archeologisch 

onderzoek dient plaats te vinden, indien de bodem wordt verstoord over een 

oppervlakte van meer dan 30 m² en dieper dan 30 cm. Voor deze zone is de gemeente 

Leiden formeel het bevoegd gezag (figuur 1.4).

Om deze reden is de initiatiefnemer in overleg getreden met de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE, mevr. I. Roorda) en de Gemeente Leiden (Erfgoed Leiden 

en Omstreken, mevr. C. Brandenburgh). Besloten is om voorafgaand aan verdere 

procedures een verkennend booronderzoek uit te voeren. Doel hiervan is vast te 

stellen:

- of, en zo ja, in welke mate de bodem ter hoogte van de geplande nieuwbouw 

intact/verstoord is;

- of ter hoogte van de geplande nieuwbouw een archeologisch niveau aanwezig is en 

zo ja op welke diepte.

Op basis van de bevindingen van het booronderzoek kunnen de mogelijk verder te 

nemen stappen worden bepaald.

1.2 Ligging plangebied en bouwplannen

Het plangebied ligt op het perceel aan de Besjeslaan 3, ongeveer 30 meter ten oosten 

van de (zuid)oostelijke hoek van het castellum Matilo.

Het plangebied bestaat grotendeels uit een erf/tuin met bomen (Figuur 1.2). De 

terreindelen waar de ingrepen zijn voorzien (‘bouwvlakken’) zijn momenteel bebouwd: 

Figuur 1.2 
Ligging van het plangebied met de 
voorgenomen bouwvlakken op een recente 
luchtfoto (bron luchtfoto: Google 2015).
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Figuur 1.3 
Ligging van de bouwvlakken ten opzichte 
van het AMK-terrein met de contouren van 
het castellum (bron luchtfoto: Google 2015).

Figuur 1.4
Het beschermde AMK-terrein met dubbelbe-
stemming “waarde archeologie 1” (roze) met 
in het de uitsparing met dubbelbestemming 
“waarde archeologie 3” (huidige woonhuis). 
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dit betreft de woning, de garage en een schuurtje. De nieuwe woning zal grotendeels 

op het grondvlak van de huidige – nog te slopen – woning worden gebouwd. Aan de 

noordwestzijde of zuidwestzijde is een uitbouw voorzien buiten de huidige bebouwing 

(‘zoekgebied’). Verder voorzien de plannen in de bouw van een garage en schuur op 

de locatie van de bestaande garage en schuurtje en de bouw van een stal op een nog 

onbebouwde locatie ten westen van de woning. 

De exacte bouwwijze is nog niet bekend, wel is een fundering nodig. Voor de woning 

zijn 25 à 35 palen voorzien (prefab betonpalen, 250 x 250 mm). Voor de schuur en de 

stal wordt vooralsnog uitgegaan van 8 palen per gebouw. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

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

rapportages. 

Onderhavig rapport betreft de verkennende fase van het inventariserend 

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

krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische 

verwachting nader aan te scherpen of controleren. Voor onderhavig onderzoek 

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

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

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

zoek.
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Soort onderzoek: Booronderzoek (IVO-O), verkennende fase

Projectnaam: Besjeslaan 3, Leiden

Archolprojectcode: 1883

Archis-zaaknummer: 4706087100

Opdrachtgever: dhr. M. Langezaal

Bevoegd gezag: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Amersfoort
mevr. I. Roorda

Gemeente Leiden
Erfgoed Leiden en Omstreken,
mevr. C. Brandenburgh 

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: Juni 2019 

Rapport gereed: 17 oktober 2019

Versie 2.1 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Ja (RCE, Gemeente Leiden)

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: Besjeslaan

Kadastrale aanduiding LDN01, sectie T, perceelsnr. 6876

Centrumcoördinaten plangebied: 95.650 / 46.2775

Oppervlakte plangebied: ca. 200 m²

Huidig grondgebruik: deels bebouwd, deels erf

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

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bekende gegevens

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

hieronder beknopt een landschappelijk en archeologisch kader geschetst, dat als 

gespecificeerde verwachting geldt voor het verkennende booronderzoek..

 

2.1 Landschappelijk kader

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

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

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

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

de Oude Rijn. 

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

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

kustbarrière bevond (Figuur 2.1).2 Waar in eerste instantie de invloed van de zee 

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

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

uit een waddenmillieu: tussen de verschillende geullopen lagen zandbanken en 

-platen die alleen droogvielen bij laagwater. 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.3

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.4 

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.5 Met het afdammen van de Kromme Rijn in 1122 na 

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

de Oude Rijn.6 Tijdens enkele stormvloeden in de 12e eeuw kon de zee dan ook ver het 

voormalige estuarium binnendringen.7 Vermoedelijk rond het einde van de 12e eeuw 

verzandde de (Oude) Rijnmonding bij Katwijk uiteindelijk definitief.8 Met de vorming 

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

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

(Jansen et al. 2010).
4  Berendsen & Stouthamer 2001.
5  Markus en Van Wallenburg 1982.
6  Dekker 1980.
7  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.
8  Pruissers & Vos 1982; Parlevliet 2001.

2
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Formeel worden de mariene afzettingen lithostratigrafisch gerekend tot de Formatie 

van Naaldwijk en de rivierafzettingen tot de Formatie van Echteld.9 De afzettingen 

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

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

duidelijke getijdeninvloed zijn ontstaan, passen niet goed in deze strikte benadering.10 

2.2 Archeologisch kader en verwachte bodemopbouw

Het plangebied ligt pal ten oosten van de oostelijke hoek van het Romeinse 

castellum Matilo. ten zuidelijke oever van de Oude Rijn. Het castellum, maar vooral 

de omliggende vicus en het westelijk ervan gelegen kanaal van Corbulo stonden al 

sinds het begin van de 20e eeuw in de belangstelling van archeologen. Archeologisch 

onderzoek vond er evenwel sporadisch plaats (in 1927 trof Holwerda bij een opgraving 

twee grachten van het castellum aan). Vanaf de jaren 60, maar vooral vanaf de jaren 

80, nam de het aantal archeologische onderzoeken op en om Matilo fors toe. Met 

name door het onderzoek uit de laatste twee decennia is daardoor duidelijk geworden 

hoe de ontwikkeling en fasering van het castellum is verlopen en wat de precieze 

locatie is.11 Het onderzoek vond in eerste instantie met name plaats aan de noord- 

en westzijde van het castellum. In 2009 zijn met behulp van onder meer geofysisch 

onderzoek, boringen en proefsleuven de grachten en ommuring aan de oost- en 

9  resp. Weerts &Busschers 2003b, Weerts 2003.
10  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).

11  Voor een overzicht zie Polak et al. 2004, Brandenburgh & De Bruin 2016.

Figuur 2.1 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de paleogeografische kaart van Romeinse 
limes (naar: Van Dinter 2013).
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zuidzijde van het castellum bepaald.12 Op basis van de resultaten kon middels een 

betrouwbare (accurate) reconstructie van de steenbouwfase van het castellum worden 

gevisualiseerd.

De booronderzoeken uit 2009 geven enig inzicht in de bodemopbouw van het gebied 

in het castellum en direct ten noorden hiervan. De opbouw ter hoogte van het 

castellum wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een pakket gerijpte oeveraf-

zettingen. Het pakket heeft een dikte van 1 à 1,5 meter en bestond uit twee sedimen-

tatiefasen, die gescheiden waren door een laklaag of vegetatiehorizont.13 Deze laklaag 

dateert van vóór de aanleg van het castellum, vermoedelijk in de ijzertijd. 

Rond 1,0 m -NAP gaan de oeverafzettingen naar beneden toe over in estuariene 

afzettingen bestaande uit een afwisseling van klei- en zandlagen. Met de diepte gaan 

de gelaagde estuariene afzettingen vervolgens over in (grof)zandige geulafzettingen 

van de Oude Rijn. De top hiervan ligt rond 2,0 m -NAP. 

Pal ten oosten van het castellum - en min of meer evenwijdig aan de muur ervan - 

loopt de restgeul (of één van de restgeulen) van de Oude Rijn in de Romeinse tijd. De 

westelijke begrenzing/rand van geul is met verschillende boorraaien tamelijk goed 

vastgesteld.14 In de vulling van de restgeul is een tweetal gescheiden afval-/stortlagen 

herkend. De bovenste laag bevatte vooral tufsteen en dakpanfragmenten. De 

onderste laag bevatte daarnaast ook grind en houtskool. Geen van de boorraaien loopt 

echter door tot in onderhavig plangebied. Op basis van de bekende gegevens wordt 

verondersteld dat het plangebied in de oeverzone van de Oude Rijn ligt (Figuur2.2).

12  De Bruin et al. 2009, Brandenburgh & De Bruin 2016.
13  Jansen 2016. 
14  Jansen 2016, Müller 2016.
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2.3 Mogelijke verstoringen

Het plangebied ligt ongeveer anderhalve kilometer buiten de historische stadskern. 

Op kadastrale kaarten uit het begin van de 19e eeuw wordt kleinschalige en verspreide 

bebouwing weergegeven in de omgeving van het plangebied. In het plangebied zelf 

was aan het begin van de 19e eeuw geen bebouwing aanwezig (Figuur 2.3). Wel is de 

huidige vorm van het perceel Besjeslaan 3 al goeddeels herkenbaar in de 19e kadastrale 

indeling. De percelen ter hoogte van de huidige bebouwing waren in gebruik als 

‘boschhakhout, boomgaard en tuin’.15 Uit latere kaarten blijkt dat dit grondgebruik 

(overwegend tuinen en mogelijk kleinere boomgaarden) tot aan het eind van de 

20ste eeuw is gecontinueerd. Lange tijd betrof het vermoedelijk vollegrondsteelt, 

pas in de loop van de jaren 50 verschijnen de eerste (kleine) tuinbouwkassen. Deze 

kassen worden in de directe omgeving van het plangebied weergegeven, er zijn geen 

aanwijzingen dat op de onderzoekslocatie zelf kassen (of andere bebouwing) hebben 

gestaan. Evenmin zijn er aanwijzingen voor gedempte sloten of andere (omvangrijke) 

verstoringen. 

Het huidige huis en beide bijgebouwen zijn volgens het kadaster in 1910 gebouwd.16 

Topografische kaarten geven overigens pas bebouwing weer op kaarten vanaf het 

midden van de jaren 50. 

15  kadastrale minuutplan gemeente Zoeterwoude, sectie A, blad 009 (OAT08236A009); percelen 
267, 268 en 269 in eigendom van Johanna Catharina de Rozay uit Leiden.

16  https://bagviewer.kadaster.nl/

Figuur 2.3 
Projectie van het plangebied op een uitsnede 
van de kadastrale kaart uit 1823 (gemeente 
Zoeterwoude, sectie A, blad 1 ‘Croonestein’.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is inzicht te krijgen in de geologische ondergrond en 

bodemopbouw. Simpel gesteld heeft het booronderzoek tot doel om te bepalen hoe 

het landschap in de Romeinse tijd ter hoogte van het plangebied eruit zag: was hier 

sprake van een (rest)geul, of bevond het zich iets verder van de Oude Rijnloop in de 

oeverzone. Daarnaast is het van belang om de intactheid/mate van verstoring van een 

eventueel aanwezige archeologische laag vast te stellen. 

Specifieke vraagstellingen die geformuleerd kunnen worden zijn:

- Wat is de bodemopbouw in het plangebied? Is deze nog intact?

- Wat is de dikte van de verstoorde laag? Wat is de aard en de ruimtelijke verbreiding 

hiervan?

- Vanaf welke diepte t.o.v. maaiveld kunnen archeologische lagen verwacht worden

- Ligt het plangebied in de restgeul van de Oude Rijn of in de oeverzone?

- Zijn archeologische (afval)lagen aanwezig? En zo ja, op welke diepte t.o.v. maaiveld 

en NAP? Wat is de dikte van de afvallagen?

- Wat is de diepteligging van het reductievlak?

- Zijn archeologische indicatoren aangetroffen? Zo ja, welke, wat is hiervan de 

horizontale en verticale positie, wat is de context, wat is de datering?

- Wat betekenen de bevindingen van het veldonderzoek voor eventuele bouwplannen?

- In hoeverre worden eventuele aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodem verstorende werkzaamheden?

3.2 Methodiek

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

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.1. Er zijn 34 boringen verspreid over de 

voorgenomen bouwlocaties gezet (Figuur 3.1). Hierbij is uitgegaan van de delen waar 

nieuwe bebouwing is voorzien: de woning, de schuur, de garage en de stal. De afstand 

tussen de boringen varieerde van circa 5 tot circa 3 meter. 

De nieuwe woning zal grotendeels op het grondvlak van de huidige - nog te slopen – 

woning met schuur worden gebouwd; alleen aan de noordwestzijde of noordoostzijde 

is een uitbouw voorzien buiten de huidige bebouwing (Figuur 3.1: blauwe contour). In 

de zoekgebieden voor deze uitbouw (aan de noordwestzijde en noordoostzijde van de 

huidige woning) zijn de boringen in raaien geplaatst met een onderlinge afstand van 

circa 3 m. Er zijn vijf boringen in de huidige woning gezet. Tevens zijn vier boringen ín 

de huidige garage en het schuurtje gezet (Figuur 3.1).

De locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten met een dGPS (m.u.v 

inpandig gezette boringen 13 en 15; wegens het ontbreken van satellietontvangst). De 

boringen zijn gezet met een Edelmanboor (diameter 7 cm, tot ca. 1,0 m -mv) en een 

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

de een diepte van 2,0 m -mv (gemiddeld: 2,7 m -mv).

3
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De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104.17 De boorprofielen 

zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport. Tijdens het veldonderzoek zijn de 

bodemopbouw en de hierin aanwezige lagen beschreven en bestudeerd. Specifieke 

aandacht is besteed aan:

- de aard en kleur van het sediment;

- kalkgehalte;

- aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen);

- de genese van de laag;

- de aanwezigheid van bodemhorizonten.

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

met het blote oog gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

(zoals houtskool, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem, puin 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- of afvallagen.18

17  Nederlands Normalisatie-instituut 1989.
18  Tol et al. 2012.

Figuur 3.1 
Ligging van de boringen.
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3.3 Resultaten

3.3.1 Algemeen

Met uitzondering van het terreindeel ter hoogte van de beoogde stal (boringen 23 

t/m 28) was in het gehele plangebied sprake van oppervlakteverharding (bestrating, 

opgebracht grindpakket, vloeren e.d.; Figuren 3.2 en 3.3). Desondanks is slechts 

één boring gestuit op een ondoordringbare, recente puinlaag (boring 11). Het 

veldonderzoek kon dan ook in grote lijnen worden uitgevoerd zoals tevoren was 

gepland. 

Figuur 3.2 
Impressie van het plangebied: boven raai B 
(gezien vanaf boring 6 naar het noordwesten); 
onder: raai C (gezien vanaf boring 6 naar het 
noordoosten).
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3.3.2 Bodemopbouw

Natuurlijke afzettingen
Wat betreft de opbouw van de natuurlijke afzettingen laten de boringen een vrij 

uniform beeld zien. In 11 boringen bevindt zich aan de basis van het geboorde 

bodemprofiel een pakket zwak siltig, matig grof zand. De top van het zandpakket 

is aangetroffen tussen 205 en 280 cm -mv (2,2 tot 2,9 m -NAP). Opvallend is dat 

de boringen waarin beddingzand is aangetroffen (boringen 23 t/m 33) alle langs de 

zuidwestelijke perceelsgrens liggen (Figuur 3.4).

Naar boven toe gaat het zand abrupt over in een licht(bruin)grijze, kalkrijke, zwak 

humeuze, uiterst siltige, matig slappe klei met plantenresten en dunne zandlagen. 

Daar waar de grofzandige laag niet is aangeboord, vormt de humeuze en gelaagde klei 

Figuur 3.3 
Inpandige boringen: 13 (boven) en 15 
(onder).
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de basis van de boringen (m.u.v. de gestuite boring 11). De top ervan is aangeboord 

tussen 110 en 235 cm -mv (1,2 en 2,5 m -NAP, resp. boringen 31 en 22) en verloopt in 

alle gevallen abrupt. 

Antropogene lagen
De humeuze en gelaagde klei gaat naar boven toe scherp over in een heterogeen en 

rommelig pakket. Dit pakket is opgebouwd uit een opeenvolging van verschillende 

lagen, overwegend (bruin)grijze, uiterst siltige, zwak tot sterk humeuze klei. Duidelijk 

herkenbare sedimentaire gelaagdheden ontbreken. In de meeste boringen lijkt de 

basis van het pakket ‘schoon’ - wat wil zeggen dat hierin geen puinfragmenten zijn 

waargenomen. Desondanks zijn deze ‘schone’ lagen in veel gevallen omschreven als 

brokkelig, rommelig en/of vlekkerig, hetgeen een antropogene invloed doet vermoeden 

bij de genese van de lagen. Ook zijn hierin humus-en/of kleibrokken waargenomen 

(o.a. boringen 3, 6 en 18). In 10 boringen bevat de basis van het pakket overigens wel 

brokjes of spikkels baksteenpuin (boringen 4, 5, 7, 14, 26, 27, 28, 29, 31 en 32).

Venige trajecten 
In 15 boringen zijn, overwegend aan de onderzijde van bovengenoemd pakket, dunne 

lagen veen of venige klei aangeboord (Figuur 3.5; gemiddelde dikte: ca. 20 cm). Het 

gaat om grijsbruin tot donkerbruingrijs, mineraalarm tot zwak zandig, zwak amorf 

veen met hout- en rietresten. In een drietal boringen (boringen 16, 17 en 22) bevat de 

veenlaag tevens schelpen (vermoedelijk zoetwatersoorten). In de meeste gevallen gaat 

het veen naar beneden toe over in een laag uiterst siltige, humeuze klei. Deze laag, 

Figuur 3.4 
Resultaten booronderzoek: opbouw 
natuurlijke afzettingen.
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waarin sporen van bioturbatie (graafgangen) zijn waargenomen, is geïnterpreteerd 

als een waterbodem (vgl. boringen 2, 3, 16, 20 en 21). In de boringen 17 en 20 is in 

de venige laag, een dun traject met kleine, platliggende twijgjes/takjes (doorsnede 

ca. 4 mm) waargenomen. De hoogteligging van zowel de boven- als onderzijde van 

de venige laag varieert sterk (bovenzijde: van 1,0 tot 2,1 m -mv [1,6 tot 2,2 m -NAP]; 

onderzijde: van 1,2 tot 2,4 m -mv [1,8 tot 2,5 m -NAP]).

Archeologische laag
Naar boven toe neemt de hoeveelheid puinfragmenten over het algemeen toe. In alle 

boringen (met uitzondering van de gestuite boring 11) zijn één of meer archeologische 

indicatoren aangetroffen (Figuur 3.6). In alle gevallen betreft het in elk geval oranje 

fragmenten baksteenpuin, variërend van enkele kleine spikkels tot veel, grote 

brokken (Figuur 3.7). Ook zijn in veel boringen enkele spikkels houtskool, mortel en/

of fosfaatvlekken aangetroffen. Verspreid over het terrein zijn verder in een enkele 

losse boringen ook nog brokjes tufsteen, leisteen, onverbrand bot (boringen 8, 16 en 

32) en enkele minuscule scherfjes aardewerk (boringen 4, 21 en 23) aangeboord (voor 

de determinatielijst zie tabel 3.1). In een enkele boring zijn nog losse grindkiezels 

waargenomen. De bovenzijde van deze archeologische laag bevindt zich gemiddeld 

rond 0,7 m -mv (0,8 m -NAP), maar heeft een grote variatie: van 40 cm (boringen 1, 2 

en 20) tot 1,9 m -mv (boring 30; resp. 0,4 tot 1,9 m -NAP). De matrix van de laag zelf 

bestaat hoofdzakelijk uit een zwak humeuze, uiterst siltige, kalkrijke, grijze klei. 

Figuur 3.5 
Resultaten booronderzoek: voorkomen venige 
lagen.
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vondst-
nr.

boring diepte 
cm -mv

aantal omschrijving gewicht 
(gram)

datering

1.1 4 80-100 1 aardewerk, gladwandig (import) 3,8 Romeinse 
tijd

1.2 3 tufsteen 5,8

1.3 1 bot (onbepaald) 1,9

1.4 aardewerk (onbepaald) 3,3

2.1 21 65-110 aardewerk, glad- en ruwwandig 
(import)

13,3 Romeinse 
tijd

3.1 23 70-100 aardewerk, gladwandig (import) 5,0 Romeinse 
tijd

3.2 bot (onbepaald) 4,9

Recente lagen en verstoringen
Naar boven toe gaat de archeologische laag geleidelijk over in aanmerkelijk zandiger 

afzettingen: zwak tot matig zandige, zwak tot matig humeuze, bruingrijze klei 

met puinspikkels. Deze menglaag vormt in veel gevallen de overgang naar de 

bovenliggende (voormalige) bouwvoor van sterk zandige, matig humeuze klei. De 

bouwvoor wordt afgedekt door een recent opgebracht grindpakket of een, voor de 

bestrating opgebracht, zandlaag. 

In boringen 6 en 9 gaat de bodem rond circa 50 cm -mv over in een (donker)

blauwgrijze, gereduceerde laag. De laag is vermoedelijk van zuurstof afgesloten door 

een bovenliggende laag, waardoor anaerobe omstandigheden heersen (‘verstikt’). 

Figuur 3.6 
Resultaten booronderzoek: archeologische 
indicatoren.

Tabel 3.1 
Determinatielijst vondsten uit boringen.
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Figuur 3.7 
Boring 22 met veel puin en mortel.

Figuur 3.8 
Resultaten booronderzoek: geïnterpoleerde 
dikte van de verstoorde laag (in cm -mv).
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Vanaf ongeveer 100 cm -mv zijn de bodemlagen weer in aerobe toestand en hebben 

deze weer hun ‘normale’ kleur. In beide boringen is de oorzaak van de verstikking 

overigens niet herkend. 

De verstoringsdieptes variëren van 0,45 tot 1,40 m -mv (resp. boringen 18 en 30). In 

de boringen 24, 26, 28, 30, 32 en 34 - langs de zuidwestelijke perceelsgrens - is de 

bovengrond tot meer dan 80 cm -mv verstoord (boringen 26 en 28). In de boringen 

24, 30, 32 en 24 is de bodem zelfs tot minimaal 1,3 m -mv vestoord (Figuur 3.7). De 

verstoring wordt gekenmerkt door een dik pakket humeuze klei en de aanwezigheid 

van zand- en kleibrokken tot relatief grote diepte. De verstoring hangt hoogstwaar-

schijnlijk samen met de ligging van een gasleiding net ten zuidwesten van de perceel-

scheiding, die staat vermeld in de gegevens van het KLIC.

3.4 Interpretatie

Op basis van de onderscheiden lagen kan voor het plangebied onderstaande, globale 

profielopbouw worden gegeven:

-	 verstoorde laag (grind, oppervlakteverharding etc.);

-	 humeuze bovengrond (voormalige bouwvoor van sterk zandige klei);

-	 overgangs-/menglaag van zwak zandige klei;

-	 rommelige lagen (deels antropogeen, deels natuurlijk [?]) met venige trajecten en 

archeologische indicatoren;

-	 natuurlijke afzettingen (humeuze, gelaagde klei op grofzandige geulafzettingen).

De verschillende lagen zullen beknopt, van beneden naar boven, worden besproken.

De grofzandige afzettingen zijn geïnterpreteerd als beddingafzettingen van de Oude 

Rijn. Tijdens het booronderzoek op het castellumterrein, iets meer naar het westen, 

zijn deze afzettingen eveneens aangetroffen.19 De hoogteligging (2,2 tot 2,9 m -NAP) 

past in het beeld van het eerdere onderzoek dat de top van de zandige afzettingen in 

oostelijke richting geleidelijk zakt. 

Het afdekkende pakket, humeuze en gelaagde klei is geïnterpreteerd als estuariene 

afzetting. De beschrijving komt zeer goed overeen met de estuariene kleien die bij 

het eerdere booronderzoek zijn beschreven, en passen bij de kleiige faciës die net ten 

noordoosten van de binnenstad van Leiden is aangetroffen.20 

Opvallend is dat tijdens het onderzoek geen duidelijke restgeulafzettingen 

onderscheiden zijn. Op basis van het (boor)onderzoek op het castellumterrein leken 

de restgeulafzettingen zich juist aan de noordoostzijde te bevinden (d.w.z. in de 

richting van onderhavig plangebied) 21 Deze restgeulafzettingen kenmerkten zich, in 

vergelijking met de estuariene afzettingen, door een iets homogenere opbouw met 

een minder uitgesproken zandige gelaagdheid.22 Mogelijkerwijs dienen enkele, als 

estuariene afzettingen geïnterpreteerde lagen, tóch als restgeulafzettingen beschouwd 

te worden (boringen 29, 30 en 34?). Ook hiermee lijkt evenwel nog niet een beeld te 

ontstaan dat het plangebied ín een restgeul van de (Romeinse) Oude Rijnloop ligt. 

19  Jansen 2016. De bovenzijde van het zand varieerde van 1,7 tot 2,7 m -NAP. 
20  vgl. De Boer 2019.
21  Jansen 2016. De bovenzijde van de restgeulafzettingen bevond zich vanaf circa 0,7 m -NAP.
22  Jansen 2016 met mondelinge toelichting Bram Jansen, RAAP.
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Het pakket dat de estuariene afzettingen afdekt, is vermoedelijk (groten)deels onder 

antropogene omstandigheden gevormd. Een aantal kenmerken wijst hierop:

- de scherpe overgang tussen beide pakketten;

- de grote en abrupte hoogteverschillen in de top van de estuariene afzettingen (tot 

meer dan een meter over een afstand van enkele meters);

- de zeer heterogene en soms ‘rommelige’ opbouw van de lagen;

- de aanwezigheid van (met name) puinresten tot in onderzijde van het afdekkende 

pakket.

Tegelijkertijd verlopen verschillende laagovergangen in het antropogene pakket 

geleidelijk en hetgeen eveneens een natuurlijke invloed suggereert. Wellicht dat dit 

gezien moet worden als een door mensen beïnvloed landschap, waar natuurlijke 

processen (sedimentatie, verlanding) vormende factoren zijn. 

Een verklaring voor de venige trajecten (met de daaronder gelegen, als waterbodems, 

geïnterpreteerde lagen) is dat deze de natuurlijke verlanding van laagtes 

weerspiegelen. Dit kunnen laagtes met een antropogene oorsprong zijn (zoals 

greppels en/of grachten), maar evengoed kan het gaan om depressies/laagtes met 

een natuurlijke oorsprong. Wel valt op dat de venige niveaus zich niet concentreren 

rond een bepaalde hoogte-/diepteligging, maar dat deze een ruime (verticale) 

spreiding hebben (van 1,6 tot 2,5 m -NAP). Mogelijk dat dit een argument is voor het 

antropogene karakter van het landschap waarin de venige niveaus zijn gevormd. 

Hoewel in de meeste boringen sprake is van een duidelijk traject met archeologische 

indicatoren, lijkt geen sprake van afvallagen zoals deze meer westelijk zijn 

aangetroffen. Laatstgenoemde zijn door afzonderlijke onderzoekers tamelijk 

eenduidig beschreven (‘twee gescheiden lagen, de bovenste vooral met tufsteen en 

dakpanfragmenten, de onderste ook met grind en houtskool’). De antropogene lagen 

die tijdens onderhavig onderzoek zijn aangetroffen hebben niet dezelfde kenmerkende 

opbouw, maar vertonen een heterogener en diffuser beeld.

Naar boven toe gaat de archeologische laag (uiterst siltige klei) over in zandiger 

afzettingen (zwak/matig zandige klei). Vermoedelijk betreft het de (middeleeuwse) 

oeverafzettingen van de Oude Rijn. Mogelijk dat de archeologische resten 

(overwegend puinspikkels) die hierin zijn aangetroffen wel verspoeld zijn. 

Het is niet duidelijk of de voormalige bouwvoor (sterk zandige, humeuze klei) eveneens 

tot de zandige oeverafzettingen dient te worden gerekend, of dat deze in het verleden 

is bezand. 
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Conclusie

4.1 Onderzoeksvragen

Op basis van het onderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt worden 

beantwoord:

- Wat is de bodemopbouw in het plangebied? Is deze nog intact?

De bodem in het plangebied heeft globaal gezien onderstaande profielopbouw23:

 0 - 20 cm recent opgebrachte/verstoorde laag 

20 - 50 cm voormalige bouwvoor (humeuze, sterk zandige klei)

50 - 70 cm schonere overgangslaag (zwak zandige klei met 

puinspikkels)

70 - 125 cm ‘archeologische laag’ (grijze, uiterst siltige klei met 

archeologische indicatoren)

125 - 160 cm rommelige lagen (humeuze klei en venige trajecten en 

puinspikkels)

160 - 260 cm estuariene afzettingen (humeuze, gelaagde klei)

260 - 350 cm grofzandige geulafzettingen.

De oorspronkelijke bodemopbouw is niet meer overal volledig intact (zie hieronder). 

Plaatselijk is de archeologische laag verstoord.

- Wat is de dikte van de verstoorde laag? Wat is de aard en de ruimtelijke verbreiding 

hiervan?

De dikte van de verstoorde laag varieert van 0,45 tot 1,40 m -mv (resp. boringen 18 

en 30). Ter hoogte van de huidige woning varieert de verstoringsdiepte veelal tussen 

45 en 75 cm -mv. Deze verstoring lijkt vooral het gevolg te zijn van vroeger en huidig 

grondgebruik. Langs de zuidwestelijke perceelsgrens (boringen 24, 26, 28, 30, 32 en 34) 

is de bovengrond aanzienlijk dieper verstoord, plaatselijk tot meer dan 1,3 m -mv. De 

verstoring hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de ligging van een gasleiding net ten 

zuidwesten van de perceelscheiding.

- Vanaf welke diepte t.o.v. maaiveld kunnen archeologische lagen verwacht worden?

De bovenzijde van de niet-verstoorde archeologische laag bevindt zich tussen 45 cm en 

1,9 cm -mv (0,4 en 1,9 m -NAP).

- Ligt het plangebied in de restgeul van de Oude Rijn of in de oeverzone?

Op basis van het booronderzoek lijkt het plangebied inderdaad in de oeverzone van 

de Oude Rijn te liggen. Dit sluit aan bij de bevindingen van eerdere onderzoeken. 

Opvallend, en in tegenstelling tot eerder uitgevoerde booronderzoeken zijn geen 

aanwijzingen gevonden voor voormalige restgeulen in het plangebied. 

De afzettingen die samenhangen met het (veronderstelde) romeinse landschap 

vertonen een tamelijk heterogeen en rommelig beeld, met afwisselend venige en/of 

verrommelde trajecten, veelal met archeologische indicatoren (puinresten). Op basis 

van deze kenmerken wordt rekening gehouden met een grotendeels antropogeen 

beïnvloede oeverzone.

23  de vermelde dieptes betreft gemiddelde dieptes

4
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- Zijn archeologische (afval)lagen aanwezig? En zo ja, op welke diepte t.o.v. maaiveld 

en NAP? Wat is de dikte van de afvallagen?

Behalve de bovengenoemde archeologische lagen zijn geen afzonderlijke afvallagen 

herkend. 

- Wat is de diepteligging van het reductievlak?

De bovenzijde van het reductievlak is aangetroffen vanaf 0,8 m -mv (0,9 m -NAP).24 

Gemiddeld ligt de top van het reductievlak op 1,2 m -mv (1,3 m -NAP). 

- Zijn archeologische indicatoren aangetroffen? Zo ja, welke, wat is hiervan de 

horizontale en verticale positie, wat is de context, wat is de datering?

In vrijwel alle boringen zijn één of meer archeologische indicatoren aangetroffen. 

Het gaat in het merendeel van de boringen om baksteenpuin, mortel, houtskool en/

of fosfaatvlekken. Verspreid over het terrein zijn verder in een enkele losse boringen 

ook nog brokjes tufsteen, leisteen, onverbrand bot (boringen 8, 16 en 32) en enkele 

minuscule scherfjes aardewerk (boringen 4, 21 en 23) aangeboord. De context is niet 

duidelijk, het aardewerk dateert hoofdzakelijk in de Romeinse tijd. 

De archeologische indicatoren hangen samen met de verbreiding van bovengenoemde 

archeologische laag. De bovenzijde van de archeologische laag bevindt zich gemiddeld 

rond 0,7 m -mv (0,8 m -NAP), maar heeft een grote variatie: van 40 cm -mv (boringen 

1, 2 en 20) tot 1,9 m -mv (boring 30; resp. 0,4 tot 1,9 m -NAP.

- Wat betekenen de bevindingen van het veldonderzoek voor eventuele bouwplannen?

Uit het boringen blijkt dat de locaties van de geplande schuur en stal langs de 

zuidwestzijde grens van het plangebied relatief gunstig gekozen is. Juist hier is 

het zuidwestelijk deel van de voorgenomen bouwvlakken tot relatief grote diepte 

verstoord (dieper dan 80 cm, plaatselijk zelfs dieper dan 1,2 m-mv). Voor de 

noordoostelijke delen van deze bouwvlakken geldt overigens dat de huidige versto-

ringsdiepte 50 à 60 cm -mv bedraagt (resp. stal en schuur).

Ten aanzien van de woning geldt dat er weliswaar sprake is van plaatselijke, diepere 

verstoringen, maar dat het algemene beeld is dat de verstoring onder/rondom de 

woning beperkt is tot circa 50 cm -mv. Ter hoogte van de noordwestelijke punt van de 

mogelijk uitbouw zelfs minder 45 cm). 

- In hoeverre worden eventuele aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodem verstorende werkzaamheden?

Dat hangt af van de gekozen/te bepalen bouwwijze. Indien de bodemingrepen (zoals 

de aanleg van vloeren, eventuele funderingsbalken, ondergrondse leidingen e.d.) niet 

reiken tot in de archeologische laag, worden de archeologische waarden feitelijk niet 

aangetast. 

Vanuit archeologisch oogpunt heeft fundering op staal de voorkeur.25 Door de 

aanwezigheid van slappe bovenlagen (3 tot 5 m veen en klei) is de bodem echter 

ongeschikt voor deze wijze van funderen. In plaats daarvan is een fundering op palen 

vereist. 26 De opdrachtgever zal hierbij uitgaan van de handreikingen/uitgangspunten 

zoals uiteengezet in de brochure ‘Archeologievriendelijk bouwen’ 27.. Vanwege 

de (relatief) slappe bodemlagen heeft de toepassing van prefab betonpalen de 

24  Hierbij zijn boringen 6 en 9, waar vanaf circa 50 cm -mv verstikte lagen aanwezig zijn, niet 
meegerekend.

25  zie ook RCE, 2016.
26  informatie van de constructeur / constructieberekeningen.
27  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016.
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voorkeur; bij deze funderingspalen kan door de hogere betondruksterkte een 

kleinere paaldiameter (250x250 mm) volstaan, hetgeen in principe leidt tot minder 

bodemverstoring. 

Deze funderingspalen, zullen evenwel door de archeologische laag gaan en dus 

tot aantasting van de archeologische laag leiden. De mate van verstoring door de 

funderingspalen is afhankelijk van de wijze waarop de funderingspalen geplaatst 

worden (grondvervangend of grondverdringend). Eerstgenoemde (grondvervan-

gende palen) leiden tot een geringere verstoring van het bodemarchief en hebben 

vanuit archeologisch oogpunt dan ook de voorkeur boven grondverdringende 

funderingspalen. Omdat de ondergrond bestaat uit (relatief) slappe bodems kunnen 

eventueel ook  grondverdringende palen toegepast worden. Grondverdringende 

schroefpalen en groutinjectiepalen dienen echter altijd vermeden te worden.

In de bouwplannen zijn voor de woning 25 à 35 funderingspalen voorzien. Voor de 

schuur/garage en de stal wordt vooralsnog uitgegaan van 8 palen per gebouw. 

Uitgaande van 35 grondvervangende funderingspalen en bij de gegeven toekomstige 

woningoppervlakte, bedraagt de verstoring iets minder dan 1 % van het te bebouwen 

oppervlak.28 Dit is een globale indicatie, de werkelijke mate van verstoring hangt mede 

af van de vorm van de funderingspalen, de afstand tussen de palen en grondmechani-

sche parameters van de desbetreffende bodemlagen.29 

Voor de stal en de schuur kunnen op dezelfde manier indicaties van de (orde van 

grootte) van verstoring door de funderingspalen worden gegeven (tabel 4.1). In 

beide gevallen vallen de verstringsindicaties ruim binnen de 2% zoals in brochure 

‘Archeologievriendelijk bouwen’ van de RCE als acceptabel is aangegeven 30.

gebouw lengte breedte oppervlak aantal paaloppervlak verhouding

(m) (m) (m²) palen (m²) (%)

woning (optie A) (13,7 + 4,0) 10,3 182 m² 35 2.19 m² 1,20%

woning (optie B) 13,7 (10,3 +4,0) 196 m² 35 2,19 m² 1,12%

stal 13,0 5,5 71,5 m² 8 0,5 m² 0,70%

schuur + garage 15,0 5,5 82,5 m² 8 0,5 m² 0,61%

4.2 Advies

Op grond van de resultaten van het verkennend booronderzoek adviseren wij met 

betrekking tot de bouwplannen om met de aanleg van funderingsbalken, vloeren, 

ondergrondse leidingen en dergelijke binnen de reeds verstoorde bovengrond te 

blijven. 

Omdat fundering op staal niet mogelijk is, wordt de toepassing van grondvervan-

gende funderingspalen geadviseerd. Omdat de ondergrond bestaat uit (relatief) 

slappe bodems kunnen eventueel ook  grondverdringende palen toegepast worden. 

Grondverdringende schroefpalen en groutinjectiepalen dienen echter altijd vermeden 

te worden. Concreet betekent dit voor de woning en de stal/schuur dit het volgende:

28  Palenplan: 35 x 250 mm x 250 mm = ca. 2.187 m². 
Oppervlakte woning (incl. uitbouw): 10,3 x (13,7 + 4) = 182 m² of 14,3 x 13,7 = 196 m² 
29  Zo geldt dat funderingspalen de mogelijkheden voor toekomstig archeologisch onderzoek 

beperken, en dat het verwijderen van de palen (in de toekomst) ook tot aantasting van het 
bodemarchief kan leiden.

30  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016: 23. 

Tabel 4.1 
Indicatieve verstoringspercentages.
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Woning
Deze verstoringsdieptes ter plaatse van de woning variëren van 0,45 tot 0,80m -mv. 

Uitgezonderd de noordwestelijke hoek is de bodem tot minimaal 0,60m -mv verstoord 

en kunnen tot deze diepte funderingsbalken worden geplaatst zonder dat hierbij 

archeologische waarden worden aangetast. Mocht in het uiteindelijke bouwplan ook 

ter plaatse van de noordwestelijke hoek gebouwd gaan worden, dan dient hier de ont-

gravingsdiepte tot 0,45m -mv beperkt te blijven. Dit betekent dat de onderzijde van de 

fundering hier 0,15m hoger gehouden dient te worden.

Ten aanzien van de mate van verstoring door de (max. 35) funderingspalen geldt 

dat deze maximaal 1,2 % van het bouwoppervlak bedraagt (tabel 4.1 ). Deze waarde 

ligt ruim onder de waarde van 2% die als bovengrens geldt in de ‘Handreiking 

paalfundering in een archeologievriendelijk bouwplan’.31 Verder geldt dat bij het 

ontwerp gestreefd dient te worden naar paalafstanden groter dan 4,0 m.

Stal en schuur
Ter plaatse van de geplande stal en schuur varieert de verstoringsdiepte van 0,6 tot 

1,2 m -mv. Een maximale aanlegdiepte van de onderzijde van de funderingsbalken op 

0,6 m -mv (gelijk aan de woning) zou moeten volstaan gelet op de lichtere bebouwing/

constructie van de bijgebouwen. In dat geval zal de aanleg van de funderingsbalken 

niet leiden tot aantasting van de archeologische laag. 

Ten aanzien van de verstoring door de funderingspalen geldt dat deze maximaal 

0,7 % van het bouwoppervlak bedraagt. Dit is ruim beneden het eerder genoemde 

uitgangspunt van 2 %, en daarmee zeer acceptabel. 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed in samenspraak met de gemeente Leiden een formeel besluit. Met betrekking 

tot deze aanbevelingen kan dan ook contact worden opgenomen met het bevoegd 

gezag: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (contactpersoon mevr. I. Roorda) en de 

gemeente Leiden (Erfgoed Leiden en Omstreken, mevr. C. Brandenburgh).

31  ‘Handreiking archeologievriendelijk bouwen’, p. 23.



Besjeslaan    31

Literatuur

Brandenburgh C.R. & J. de Bruin 2016, Met de voeten in het water: archeologisch 

onderzoek aan de oostzijde van castellum Matilo te Leiden, Leiden.

Bruin, J. de, C.R. Brandenburgh & D. van der Roest, 2009, Geofysisch onderzoek in 

Leiden-Roomburg (Bodemonderzoek in Leiden 27), Leiden.

Jansen, B., 2016, Fysisch-geografisch onderzoek (in: Brandenburgh C.R. & J. de Bruin, 

Met de voeten in het water: archeologisch onderzoek aan de oostzijde van castellum 

Matilo te Leiden), pp.46-56.

Müller, A., 2016, Leiden Roomburg, Een karterend booronderzoek naar de oostkant 

van het Castellum, (in: Brandenburgh C.R. & J. de Bruin, Met de voeten in het water: 

archeologisch onderzoek aan de oostzijde van castellum Matilo te Leiden), pp.212-220.

Polak, M., J. van Doesburg & P.A.M.M. van Kempen, 2004, Op zoek naar het castellum 

Matilo en het St. Margarethaklooster te Leiden-Roomburg: Het archeologisch onderzoek 

in 1999-2000 (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 109), Amersfoort.

Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer, 2001, Palaeogeographic development of the 

Rhine-Meuse delta, the Netherlands, Assen.

Boer, G.H. de, 2019: Noorderkwartier-Oost, Leiden. Een verkennend booronderzoek in het 

kader van de vervanging van het rioolstelsel (Archol rapport 432), Leiden.

Cohen, K.M., E. Stouthamer, H.J. Pierik en A.H. Geurts 2012, Digitaal Basisbestand 

Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta, Utrecht (http://persistent-identifier.

nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-nqjn-zl).

Dekker, C., 1980, De dam bij Wijk. Scrinium et scriptura. Opstellen betreffende de 

Nederlandse geschiedenis aangeboden aan Prof. Dr. J.L. van de Gouw, bij zijn afscheid 

als buitengewoon hoogleraar in de archiefwetenschap en in de paleogeografie van de 

veertiende en zeventiende eeuw aan de Universiteit van Amsterdam, Groningen.

Gottschalk, M.K.E., 1971. Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, I, De 

periode vóór 1400, Assen/Amsterdam.

Hijma, M.P., K.M. Cohen, G. Hoffmann, A.J. F. van der Spek & E. Stouthamer 2009, 

From river valley to estuary: the early-mid Holocene transgression of the Rhine-Meuse 

valley, The Netherlands, Nederlandse Geografische Studies 389, Utrecht.

Jansen, B., J. Mol & A.J. Tol, 2010, Boren en graven in de delta van de Oude Rijn, Een 

inventariserend veldonderzoek in plangebied Nieuw Valkenburg (Archol-rapport 130), 

Leiden.

Markus, W.C. & C. van Wallenburg, 1982, Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. 

Toelichting bij de kaartbladen 30 West ’s-Gravenhage en 30 Oost ’s-Gravenhage, 

Wageningen.



32 Besjeslaan

Nederlands Normalisatie-instituut, 1989, Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van 

onverharde grondmonsters, Delft.

Parlevliet, D., 2001, De Rijnmonding verstopt, Historisch Tijdschrift Holland 33, 1-16.

Pruissers, A.P. & H.H. Vos, 1982. Een Hollandse stad in Doorsnee. Leiden in de 

geologische geschiedenis van de Rijnmonding, Bodemonderzoek in Leiden 4. 

Jaarverslag 81, 69- 81.

Pruissers, A.P. & W. de Gans, 1988, De bodem van Leidschendam, Leidschendam.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016, Handreiking Archeologievriendelijk 

bouwen, Amersfoort.

Valk van der L., 1992, Mid- en Late-Holocene coastal evolution in the beach-barrier area 

of the Western Netherlands, Amsterdam.

Tol, A., P. Verhagen & M. Verbruggen, 2012, Leidraad inventariserend veldonderzoek; 

deel: karterend booronderzoek, Gouda.

Valk van der L., 1992, Mid- en Late-Holocene coastal evolution in the beach-barrier area 

of the Western Netherlands, Amsterdam.

Weerts, H.J.T. & F.S Busschers, 2003a, Formatie van Nieuwkoop. In: Lithostratigrafische 

Nomenclator van de Ondiepe Ondergrond. Utrecht.

Weerts, H.J.T. & F.S. Busschers, 2003b, Formatie van Echteld, In: Lithostratigrafische 

Nomenclator van de Ondiepe Ondergrond, Utrecht.

Weerts, H.J.T., 2003, Formatie van Naaldwijk, In: Lithostratigrafische Nomenclator van 

de Ondiepe Ondergrond, Utrecht.



Besjeslaan    33

Figurenlijst

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

Kadaster).

Figuur 1.2 Ligging van het plangebied met de voorgenomen bouwvlakken op een 

recente luchtfoto (bron luchtfoto: Google 2015).

Figuur 1.3 Ligging van de bouwvlakken ten opzichte van het AMK-terrein met de 

contouren van het castellum (bron luchtfoto: Google 2015).

Figuur 2.1 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de paleogeografische kaart 

van Romeinse limes (naar: Van Dinter 2013).

Figuur 2.2 Landschappelijke reconstructie van de omgeving van Matilo (naar 

Brandenburgh & De Bruin e.a. 2016).

Figuur 2.3 Projectie van het plangebied op een uitsnede van de kadastrale kaart uit 

1823 (gemeente Zoeterwoude, sectie A, blad 1 ‘Croonestein’.

Figuur 3.1 Ligging van de boringen.

Figuur 3.2 Impressie van het plangebied: boven raai B (gezien vanaf boring 6 naar het 

NW); onder: raai C (gezien vanaf boring 6 naar het NO).

Figuur 3.3 Inpandige boringen 13 (boven) en 15 (onder).

Figuur 3.4 Resultaten booronderzoek: opbouw natuurlijke afzettingen.

Figuur 3.5 Resultaten booronderzoek: voorkomen venige lagen.

Figuur 3.6 Resultaten booronderzoek: archeologische indicatoren.

Figuur 3.7 Boring 22 met veel puin en mortel.

Figuur 3.8 Resultaten booronderzoek: geïnterpoleerde diepteligging van de bovenzijde 

van de niet-verstoorde archeologische laag (in cm -mv).

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 4.1 Indicatieve verstoringspercentages.
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Bijlage 1 Boorkolommen

1

boring: LEBL-1
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.640,34, Y: 462.779,40, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,13, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: grindpakket

5 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: zwak grindig

40 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: antropogeen; enkele puinspikkels

60 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele humus- en kleilagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: antropogeen; weinig puinspikkels

100 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: antropogeen; schoon

130 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,13 m -NAP
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2

boring: LEBL-2
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.641,88, Y: 462.776,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,06, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: grindpakket

10 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: matig grindig

40 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: antropogeen; enkele puinspikkels

75 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, vlekken fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: antropogeen; weinig puinspikkels

130 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: antropogeen; enkele puinspikkels

158 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruingrijs, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: bodem?

160 cm -Mv / 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: bodem?

180 cm -Mv / 1,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,06 m -NAP
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3

boring: LEBL-3
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.643,44, Y: 462.774,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,01, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: bestrating

5 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

55 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grind en leisteen; enkele puinspikkels

90 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: vlekken fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

150 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: matig grindig

168 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: bodem

170 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,99 m -NAP
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4

boring: LEBL-4
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.645,22, Y: 462.771,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,01, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: bestrating

5 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijsbruin

55 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

80 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, vlekken fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zwak grindig; weinig puinfragmenten

100 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

130 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,99 m -NAP

boring: LEBL-5
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.646,84, Y: 462.769,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,02, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: grindpakket

15 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: matig gridig

45 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: antropogeen; enkele puinspikkels

75 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, lichte zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zwak grindig; weinig puinspikkels

100 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: vlekken fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

130 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,48 m -NAP
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boring: LEBL-6
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.648,74, Y: 462.767,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,05, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: grindpakket

20 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: matig gridig

50 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: menglaag
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: verstikte laag; weinig puinspikkels

60 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerblauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: verstikte laag; weinig puinspikkels

85 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, vlekken fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zwak grindig; weinig puinspikkels

100 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

145 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: rommelig

180 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele dikke zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,05 m -NAP
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boring: LEBL-7
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.651,48, Y: 462.768,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,13, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: grindpakket

20 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: matig gridig

45 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: homogeen

55 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zwak grindig; weinig puinspikkels

80 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Archeologie: vlekken fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vlekkerig / viezig; enkele puinspikkels

100 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Opmerking: puinbrokjes op de overgang

180 cm -Mv / 1,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,13 m -NAP
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boring: LEBL-8
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.652,06, Y: 462.770,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,04, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

5 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: kalkbrokjes of schelpgruis??; enkele puinspikkels

70 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

90 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinfragmenten

110 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: kalkbrokjes??

155 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: venige laag

170 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,54 m -NAP
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boring: LEBL-9
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.656,50, Y: 462.772,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,21, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: grindpakket

15 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: matig gridig

45 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: menglaag
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: verstikte laag; weinig puinspikkels

55 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: verstikte laag

105 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: brokkelig

205 cm -Mv / 2,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,71 m -NAP

boring: LEBL-10
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.657,09, Y: 462.775,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,09, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

65 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

90 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zwak amorf

120 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,09 m -NAP
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boring: LEBL-11
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.658,99, Y: 462.775,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: tegel

10 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, zeer grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: matig gridig

20 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ondoordringpaar puin

 Einde boring op 25 cm -Mv / 0,48 m -NAP

boring: LEBL-12
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.656,35, Y: 462.777,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,15, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

70 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinfragmenten

95 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: vlekkerig / rommelig

170 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, humusvlekken
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,65 m -NAP



44 Besjeslaan
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boring: LEBL-13
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.647,11, Y: 462.782,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, boortype: Edelman-7 en 
guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: 
Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: betonvloer

15 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: voorgegraven gat in vloer

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

115 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv

boring: LEBL-14
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.655,54, Y: 462.781,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,30, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: grindpakket

60 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, lichte zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

115 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele humus- en zandlagen, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,30 m -NAP
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boring: LEBL-15
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.654,19, Y: 462.782,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, boortype: Edelman-7 en 
guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: 
Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: voorgegraven gat in vloer

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: lichte zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

115 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv
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boring: LEBL-16
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.653,26, Y: 462.785,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,20, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: grindpakket

15 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

45 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: zwak grindig

70 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot, lichte zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

90 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele veenlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: rommelig

140 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), los (alleen zand en veen), interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zwak amorf

150 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: rommelig; bodem?

165 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,70 m -NAP
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boring: LEBL-17
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.652,08, Y: 462.786,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,06, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: grindpakket

40 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: zwak grindig

70 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

80 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruingrijs

100 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin, weinig hout
Opmerking: horizontale takjes (diameter ca. 4 mm)

120 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, matig slap, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentieerd), schelp compleet, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: vlekkerig

195 cm -Mv / 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,06 m -NAP

boring: LEBL-18
beschrijver: GdB, datum: 26-6-2015, X: 95.648,81, Y: 462.787,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,27, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: zwak grindig

45 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: weinig puinspikkels

70 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

85 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: rommelig

140 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,27 m -NAP
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boring: LEBL-19
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.646,62, Y: 462.785,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,21, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin

50 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: weinig puinspikkels

65 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

80 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

95 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele dikke kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), los (alleen zand en veen), interpretatie:
verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zwak amorf

150 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijsbruin, rietveen, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zwak amorf

160 cm -Mv / 1,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 2,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,21 m -NAP
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boring: LEBL-20
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.644,20, Y: 462.784,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,20, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin

40 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

75 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

100 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinfragmenten

150 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), los (alleen zand en veen), weinig hout en riet, interpretatie:
verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: hout en twijgjes

180 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: bodem

195 cm -Mv / 2,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,20 m -NAP



50 Besjeslaan

16

boring: LEBL-21
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.641,98, Y: 462.781,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,12, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: grind

10 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs

65 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten aardewerk, lichte zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: weinig puinfragmenten

110 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

135 cm -Mv / 1,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: bodem

155 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele humuslagen, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: waterbodem; graafgangen

170 cm -Mv / 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dikke zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

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



Besjeslaan    51
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boring: LEBL-22
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.639,12, Y: 462.781,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,16, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: zwak grindig

40 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs

55 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, lichte zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: weinig puinspikkels

85 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: leisteen; veel puinbrokken

125 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: humusvlekken

200 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: top bodem

205 cm -Mv / 2,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), schelp compleet, weinig riet, interpretatie: verlandingsafzettingen
(restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zwak amorf

235 cm -Mv / 2,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,16 m -NAP

boring: LEBL-23
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.632,99, Y: 462.776,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,09, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

55 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: weinig puinspikkels

70 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment aardewerk, lichte zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: weinig puinfragmenten

145 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, weinig hout en riet, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: rommelig

170 cm -Mv / 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,09 m -NAP
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boring: LEBL-24
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.630,55, Y: 462.774,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,04, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, grijsbruin, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 1,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: weinig puinfragmenten

160 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout en riet, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, spoor hout, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,04 m -NAP

boring: LEBL-25
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.630,22, Y: 462.780,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,08, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

55 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: tufsteen, zwak grindig; weinig puinfragmenten

140 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: rommelig; enkele puinspikkels

143 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, weinig riet, kalkarm, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,08 m -NAP
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boring: LEBL-26
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.628,37, Y: 462.778,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,10, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: uitgedroogd

60 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinfragmenten

95 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zwak grindig; weinig puinfragmenten

145 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,10 m -NAP

boring: LEBL-27
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.627,19, Y: 462.783,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,07, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: uitgedroogd, homogeen

60 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

80 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, schelpfragment, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, lichte zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: weinig puinfragmenten

125 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: vlekkerig

155 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zandlagen: matig fijn zand

210 cm -Mv / 2,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dikke zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zandlagen: matig grof zand

280 cm -Mv / 2,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,07 m -NAP
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boring: LEBL-28
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.625,46, Y: 462.782,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,05, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: uitgedroogd, homogeen

70 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinfragmenten

85 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

140 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

155 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zandlagen: matig fijn zand

225 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zandlagen: matig grof zand

280 cm -Mv / 2,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

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

boring: LEBL-29
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.647,06, Y: 462.760,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, boortype: Edelman-7 en 
guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: 
Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

5 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: kleine puinspikkels

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin
Opmerking: kleine puinspikkels

155 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 280 cm -Mv
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boring: LEBL-30
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.644,41, Y: 462.758,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, boortype: Edelman-7 en 
guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: 
Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

5 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

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

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 280 cm -Mv

boring: LEBL-31
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.649,52, Y: 462.755,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,07, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

5 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: zwak grindig

80 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkarm
Archeologie: lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinfragmenten

110 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, humusvlekken, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: goed?

135 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,67 m -NAP
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boring: LEBL-32
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.647,55, Y: 462.753,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,17, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

5 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin, weinig riet
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, zand- en kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd), los (alleen zand en veen), weinig hout en riet, 
interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinfragmenten

185 cm -Mv / 2,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 2,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,67 m -NAP

boring: LEBL-33
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.652,99, Y: 462.751,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,17, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

5 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zwak grindig; weinig puinspikkels

70 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinspikkels

110 cm -Mv / 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: rommelig

145 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 270 cm -Mv / 2,87 m -NAP
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boring: LEBL-34
beschrijver: GdB, datum: 27-6-2015, X: 95.651,21, Y: 462.750,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,15, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

5 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: enkele puinfragmenten

130 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout en riet, kalkloos, interpretatie: verlandingsafzettingen
(restgeul)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, spoor hout en riet, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,15 m -NAP
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