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Samenvatting

In oktober 2019 heeft Archol in opdracht van het Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden 

een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in deelgebied Snellius in het 

Bio Science Park te Leiden. Het gaat om fase 2 van het onderzoek, namelijk aan de 

westflank van het Snelliusgebouw. Fase 1 is reeds in 2018 uitgevoerd ten zuiden van 

het Snelliusgebouw, waar in een eerder stadium een Datacenter was gepland.1

Bij het onderzoek van de westflank van deelgebied Snellius in 2019 is een vindplaats 

aangetroffen die bestaat uit paalkuilen, kuilen en greppels. De vindplaats dateert op 

basis van het aardewerk uit de vroege middeleeuwen en hoort waarschijnlijk bij de 

grote Merovingische nederzetting die in 2014 is opgegraven in het naburige plangebied 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest, direct ten westen van rijksweg A44.2 De vindplaats 

op het Snelliusterrein is weliswaar deels verstoord door recente ontgravingen, maar 

tussen de verstoringen zijn nog duidelijke sporen van het vroegmiddeleeuwse erf 

bewaard. Het was tijdens het onderzoek niet mogelijk om de vindplaats exact te 

begrenzen: bomen rond de geplande werkputten verhinderden om extra sleuven 

daartoe te graven. Echter: op basis van de bevindingen in de proefsleuven wordt de 

oppervlakte van de vindplaats binnen het maximaal te onderzoeken gebied op ca. 

5.810 m2 geschat. Ca. 4.690 m2 van dit oppervlak bevindt zich binnen de grenzen 

van het onderzoeksgebied Snellius. Naast de vindplaats zijn er ook enkele verkave-

lingsgreppels aangetroffen die dateren uit de Nieuwe tijd. Deze greppels zijn niet 

aangemerkt als (behoudenswaardige) vindplaats.

Ondanks dat de fysieke kwaliteit van de vindplaats matig is, wordt de vindplaats toch 

belangrijk geacht vanwege de potentiele informatiewaarde. De vindplaats kan namelijk 

een belangrijke bijdrage leveren aan de beeldvorming en datering van de opschuivende 

bewoning in de vroege, volle en late middeleeuwen tussen  plangebied Oegstgeest- 

Nieuw Rhijngeest in het westen enerzijds en de verschillende plangebieden in Bio 

Science Park in het oosten anderzijds. Archol waardeert de vindplaats dan ook als 

behoudenswaardig en adviseert om de vindplaats in situ (door aanpassing van de 

bouwplannen) dan wel ex situ (door vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving) 

te behouden. 

 

1  Hagedoorn en Goossens 2018.
2  De Bruin et al. In voorbereiding.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Op 18 en 21 oktober 2019 heeft Archol in opdracht van het Vastgoedbedrijf Universiteit 

Leiden een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Leiden 

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

aan de Westflank van het Snelliusgebouw aan de Robert Boyleweg. Vastgoedbedrijf 

Universiteit Leiden is voornemens het terrein bouwrijp te verkopen. 

Archeologische indicatoren uit het voorgaande booronderzoek3 en de ligging naast 

de vroegmiddeleeuwse nederzetting van Oegstgeest direct ten westen van rijksweg 

A44 gaven vooraf aan dat er mogelijk vroegmiddeleeuwse resten bewaard zijn onder 

de bouwvoor: met name in het westen van deelgebied Snellius. Tevens zijn hier op 

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

te verwachten. De geplande graafwerkzaamheden van de voornoemde bouw zullen 

deze archeologische waarden verstoren. Het bevoegd gezag van de gemeente Leiden, 

Erfgoed Leiden en Omstreken, heeft daarom besloten dat er eerst  een proefsleu-

venonderzoek moet plaatsvinden met eventuele doorstart naar een opgraving. Het 

onderzoek heeft plaatsgevonden conform het Programma van Eisen uit 20114. Dit 

Programma van Eisen is achtereenvolgend in 2018 en 2019 geactualiseerd

Het proefsleuvenonderzoek in deelgebied Snellius vindt gefaseerd plaats. De eerste 

fase van het onderhavige onderzoek vond reeds begin 2018 plaats in de zone ten 

zuiden van het Snelliusgebouw: locatie Datacenter (Figuur 1.2). Locatie Westflank, 

direct ten westen van dit gebouw, was toen nog ontoegankelijk. Na verwijdering 

van braamstruiken kwam dit noordwestelijke terrein in 2019 alsnog beschikbaar 

3  Nales en Wilbers 2011 met actualisatie van Beuger 2019.
4  Moerman 2011.
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Figuur 1.1 
Ligging deelgebied Snellius.



8 SnelliuS, nielS Bohrweg 1

voor onderzoek. Dit bood de mogelijkheid deze zone van het deelgebied alsnog 

archeologisch te onderzoeken: het toetsen van de archeologische verwachting uit het 

voorgaande booronderzoek.5 

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bevindt zich ten westen van het Snelliusgebouw. Aan de 

westzijde van het onderzoeksgebied is de A44 gelegen en aan de oostzijde Van het 

Snelliusgebouw en het onderzoeksgebied van Snellius-Datacenter (Figuur 1.1). Het 

onderzoeksgebied maakt zoals voornoemd deel uit van een groter geheel: deelgebied 

Snellius (2,36 ha) en het overkoepelende plangebied Gorlaeus en Snellius (9,5 ha).

Het onderzoeksgebied was voor aanvang van het onderzoek vrij gemaakt van 

braamstruiken ter hoogte van de geplande werkputten. Rondom  waren nog bosschage 

en enkele bomen aanwezig die de werkruimte op enkele plekken  beperkten.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

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 

5  Nales en Wilbers 2011 met actualisatie van Beuger 2019.
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dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

vindplaatsen voorkomen. 

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

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

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

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

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

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

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

worden toegepast bij een IVO.

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

in de vorm van proefsleuven. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, op 

basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. Als 

geen archeologische waarden worden aangetroffen, kan het besluit inhouden dat het 

archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behou-

denswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 

verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in situ, in de 

grond behouden), of tot een doorstart naar archeologische opgraving (behoud ex situ).

Aan dit onderzoek ligt een Programma van Eisen (PvE) ten grondslag. 6 Opdrachtgever 

is het Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden, met als contactpersoon A. Biehl. De 

gemeente Leiden is bevoegd gezag met C. Brandenburgh en M. Rietkerk van Erfgoed 

Leiden en Omstreken als adviseurs archeologie. Het onderzoek is uitgevoerd door een 

veldteam van Archol (Tabel 1.1).

6  Moerman 2011 met actualisatie van Beuger 2019.



10 SnelliuS, nielS Bohrweg 1
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2 Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

De doelstelling van het proefsleuvenonderzoek is in het PvE beschreven als “het 

aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals 

geformuleerd in het bureauonderzoek. Aan de hand van het veldonderzoek wordt 

informatie verkregen omtrent de aanwezige archeologische waarden (aard, omvang, 

datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit). Vervolgens wordt een 

waardering van de archeologische waarden in het plangebied opgesteld. Indien wordt 

doorgestart naar een opgraving is het doel het documenteren van gegevens en het 

veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die 

van belang is voor de kennisvorming over het verleden.”7

2.2 Vraagstellingen

In het PvE en de actualisatie zijn de volgende onderzoeksvragen met betrekking tot 

proefsleuvenonderzoek geformuleerd:

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

sporenclusters?

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

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

geraakt?

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

vondstcategorieën behoren zij?

5. Uit welke periode dateren de eventuele sporen?

6. Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten?

7. Wijken de waargenomen landschappelijke eenheden af van het geschetste verwach-

tingsmodel en zo ja, hoe?

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

hiervoor?

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

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

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

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

zoek van de vindplaats binnen de relevante onderzoeksthema’s?

10. Zijn de vindplaatsen Nieuw Rhijngeest en Sportcomplex Plesmanlaan te begrenzen 

binnen het plangebied?

11. Wat is de waarde van de aanwezige archeologische resten?

Sporen uit de Late Middeleeuwen
12. Wat is de aard, omvang, conservering en ruimtelijke spreiding van de sporen en 

vondsten uit deze periode.

13. Is sprake van een onverstoord (deel van een) nederzettingsterrein?

14. Wat is de datering van het vondstmateriaal en de sporen?

15. Waaruit bestaan de archeologische resten/grondsporen?

7  Moerman 2011 met actualisatie van Beuger 2019.
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16. Welke sporen, structuren en activiteitsconcentraties zijn er binnen de vindplaats te 

onderscheiden?

17. Waar bevinden de grenzen van het nederzettingsterrein zich?

De onderzoeksvragen met betrekking tot opgraving en andere periodes zijn hier buiten 

beschouwing gelaten. 
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3 Methodiek veldwerk

3.1 Methodiek algemeen

Bij aanvang van het veldwerk bleek dat de aanwezige bosschages en bomen op het 

terrein het inmeten middels 06-GPS onmogelijk maakten. Slechts op enkele plaatsen 

kon een meting worden verricht. Er is daarom besloten om de werkputten met sporen 

daarin analoog te tekenen. De metingen maakten het wel mogelijk om deze analoge 

tekeningen na afronding van het veldwerk alsnog in het landelijk rijksdriehoekscoör-

dinatenstelsel (RD) te zetten. De maaiveldhoogtes van profielen zijn gereconstrueerd 

aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). 

Het doel van het onderhavige onderzoek was vast te stellen of er archeologische 

resten binnen het noordwestelijk deel van het deelgebied aanwezig zijn. Omdat 

er bij verschillende onderzoeken in de omgeving de afgelopen jaren geen sporen 

waren aangetroffen, heeft  het bevoegd gezag kort voor aanvang besloten de 

dekkingsgraad voor het onderhavige onderzoek in eerste instantie te halveren ten 
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Figuur 3.1 
Puttenplan (roze) met laatste aanpassing 
(halvering, in rood) kort voor aanvang van 
het veldwerk (fase 2) op locatie Westflank 
van onderzoeksgebied Snellius. Het gebied 
in de groene kaders is vooraf vrijgemaakt van 
braamstruiken.
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opzichte van het PvE uit 2011; alleen bij het aantreffen van sporen zou uitbreiding 

naar de oorspronkelijke dekkingsgraad plaats vinden.8 Oorspronkelijk was voor het 

onderzoeksgebied van 26.000 m2 een dekkingsgraad van 5% voorzien, neerkomend 

op ca. 1180 m2, waarvan 120 m2 reeds bij de eerste fase (locatie Datacenter in het 

zuidoosten) was ingezet. Met halvering van de dekkingsgraad van 2,5% diende er dus 

nog ca. 520 m2 onderzocht te worden (Figuur 3.1). Uitgaande van deze halvering en de 

boomrijke zones (donkergroen) binnen het onderzoeksgebied is ook het puttenplan 

aangepast en is er uiteindelijk gekozen voor twee sleuven in het verlengde van elkaar 

(put 1 en 2 in ).Ofschoon het aantreffen van sporen en vondsten aanleiding gaf tot een 

uitbreiding van de sleuven volgens de oorspronkelijke dekking, bleek dit in de praktijk 

niet mogelijk: bosschages en bomen maakten het onmogelijk om sleuven te graven ter 

hoogte van het verwachte vervolg van de vindplaats. 

3.2 Methodiek fysische geografie

Bij het onderzoek Snellius-Datacenter, gelegen op hetzelfde perceel, had reeds 

fysisch geografisch onderzoek plaatsgevonden waarbij een fysisch geograaf 

ter ondersteuning van de interpretatie van het landschap aanwezig was. Bij het 

onderhavige onderzoek is op de bevindingen van dit onderzoek en het voorgaande 

booronderzoek voortgeborduurd. Daartoe is binnen elke proefsleuf om de 25 m een 

profielkolom gegraven van ca. 1,5m diep en 1m breed (Figuur 3.2). Deze kolommen zijn 

opgeschaafd, gefotografeerd; de onderscheiden bodemlagen zijn digitaal vastgelegd 

in Deborah2. 

3.3 Methodiek opgraving

Vanwege de bomen die nog aanwezig waren op het terrein zijn de eerste twee 

proefsleuven iets verlegd ten opzichte van het puttenplan uit de actualisatie van het 

PvE (Figuur 3.1).9 De noordelijke proefsleuf is bovendien op sommige plekken iets 

smaller gegraven, omdat er niet genoeg werkruimte was tussen de bomen  (Figuur 

3.2). 

Omdat de sleuven op enkele plekken korter of smaller werden dan gepland, bleek het 

mogelijk om nog een derde proefsleuf te graven en zo meer inzicht te krijgen in de 

spreiding van de aangetroffen archeologische resten. Verdere uitbreidingen waren niet 

mogelijk in verband met de omringende bomen op het terrein.

De meetbeperkingen hebben ook tot gevolg dat er weinig NAP-waarden zoals 

spoorhoogtes en vlakhoogtes van het onderzoek beschikbaar zijn. Er zijn wel nog 

enkele vlakhoogtemetingen in put 1 gedaan, waar het bladerdek iets minder dik was. 

Tevens zijn hier enkele profielen ingemeten. Van de overige profielen is de NAP-waarde 

achteraf bij benadering vastgesteld aan de hand van de AHN3. De vlakhoogte van de 

overige werkputten was achteraf te reconstrueren aan de hand van de profiel(lag)en. 

De vlakaanleg vond plaats door laagsgewijs te verdiepen met een rupskraan met 

gladde bak. In het zuiden bleken veel verstoringen te zitten op het verwachte 

archeologische niveau. Daar waar geen (omliggende) archeologische sporen zichtbaar 

waren, is dieper gegraven tot onder de verstoringen om te controleren of eronder nog 

sporen aanwezig zijn. Indien er wel (omliggende) sporen zichtbaar waren, is ervoor 

8  Opgenomen in de nota van wijziging uit 2019; Moerman 2011; Beuger 2019.
9  Beuger 2019.
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gekozen om niet alle verstoringen uit te graven en zo de archeologische sporen zoveel 

mogelijk te sparen. 

Na de aanleg van het sporenvlak zijn alle sporen genummerd en analoog ingetekend. 

De sporen zijn beschreven in de projectdatabase op een veldcomputer, waarbij 

minimaal de volgende variabelen zijn vastgelegd: put-, vlak- en spoornummer, 

spoortype, vermoedelijke datering, vulling beschrijving en relaties met andere sporen 

(Bijlage I). Alle sporen zijn gecoupeerd, met uitzondering van recente verstoringen, 

een Nieuwetijdse verkavelingsloot en sporen die duidelijk een natuurlijke oorsprong 

hadden. Van de gecoupeerde sporen zijn de diepte en vulling in de projectdatabase 

vastgelegd. Alle coupes zijn gefotografeerd en sporen dieper dan 10 cm of met 

meerdere vullingen zijn getekend (schaal 1:10 of 1:20). Na documentatie van de sporen 

en eventuele bemonstering zijn de sporen niet afgewerkt met het oog op behoud in 

situ (door planaanpassing)  dan wel ex situ (vervolgonderzoek). 

Vondsten uit sporen zijn verzameld per spoor- en vulling (Bijlage II). Er zijn geen 

bijzondere vondsten aangetroffen die in aanmerking komen voor  een afzonderlijk 

inmeting in RD.
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Figuur 3.2 
Ligging van de genummerde putten en  pro-
fielen binnen het onderzoeksgebied Snellius 
(rood kader).
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4 Landschappelijk kader

4.1 Fysisch-geografische kenmerken10

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

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

mariene zand- en kleipakketten (Figuur 4.1). In een strook aan weerszijden van de 

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

(Figuur 4.2). In West-Nederland werd de sedimentatie direct of indirect beïnvloed 

door de zeespiegelstijging. In de loop van het Holoceen, vanaf ca. 5.000 jaar geleden, 

werd voor de kust een rij strandwallen gevormd, waardoor het achterland grotendeels 

werd afgeschermd van de zee. In het Hollandse getijdebekken achter de kustbarrière 

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

10  Grotendeels overgenomen uit Goddijn 2016.

 

 

 

 
 

 
 

 

Figuur 4.1 
Uitsnede van de cultuurhistorische atlas met 
ligging van onderzoeksgebied Snellius (blauw) 
en plangebied Kop van Leeuwenhoek (rood) 
op de geul- en stroomgordelafzettingen van 
de Rijn (bron: Alterra).
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Formatie van Naaldwijk worden gerekend. Verder landinwaarts kon als gevolg van 

de zeespiegelstijging veenvorming optreden (Basisveen, Nieuwkoop formatie). 

Alleen via de mondingen van rivieren, zoals bij de Oude Rijn, bleef de zee toegang 

tot het achterland houden. Naarmate de mondingen dichtslibden en de zeespiegel 

bleef stijgen, verzoette het milieu gaandeweg en ontstond een dik veenpakket, 

het Hollandveen Laagpakket. In perioden van grote zee-activiteit werden vanuit de 

zeegaten soms delen van het veen geërodeerd en vond opnieuw afzetting van klei en 

zand plaats (transgressiefasen, Walcheren Laagpakket van de Naaldwijk formatie). 

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

De invloed van de Oude Rijn begon rond 4.400 v. Chr., waarbij de bedding van de rivier 

zich regelmatig verlegde en aan weerzijden van de actieve geul oever- en achter de 

oeverwallen kreek- en geulsystemen.11

11  Berendsen & Stouthamer 2001.
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fase 2

fase 1

Figuur 4.2 
Uitsnede van de bodemkaart van Van der 
Meer uit 1952 met de ligging van onderzoeks-
gebied Snellius (blauw): locatie Datacenter 
van fase 1 en locatie Westflank van onder-
havige fase 2.
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Het onderzoeksgebied ligt op stroomgordelafzettingen van de Oude Rijn. In Figuur 4.1 

wordt dit vereenvoudigd weergegeven door een onderscheid tussen afzettingen die 

vanaf de middeleeuwen bewoonbaar waren en afzettingen die al eerder bewoonbaar 

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

lopen, doorbraken en aftakkingen. Zo zijn bij het nabijgelegen Oegstgeest-Nieuw 

Rhijngeest meerdere geulen aangetroffen, waarvan een aantal nog actief was in 

de vroege middeleeuwen en andere aan het verlanden waren of al volledig verland 

waren. Dat de loop van de Rijn meerdere malen is veranderd valt o.a. te zien op de 

bodemkaart van Van der Meer uit 1952 (Figuur 4.2). Het plangebied Gorlaeus en 

Snellius ligt op de noordelijke oever van de Rijn. In de ondergrond kunnen beddingaf-

zettingen van oudere stroomgordels aanwezig zijn, maar ook oeverafzettingen en/of 

komafzettingen. De hoger gelegen oeverafzettingen langs de geulen waren geschikt 

voor bewoning. Door het in zuidwaartse richting verschuiven van de stroomgordel 

(gedurende de middeleeuwen) zijn oudere bewoningssporen vermoedelijk geërodeerd. 

Binnen het onderzoeksgebied en aangrenzende plangebied Kop van Leeuwenhoek zijn 

tijdens karterend booronderzoek in 2007 met name kalkrijke lagunaire en/of kwelder-

afzettingen aangetroffen. Uit het proefsleuvenonderzoek van Kop van Leeuwenhoek 

blijkt er inderdaad een noord-zuid georiënteerde geul centraal aanwezig. De exacte 

aard van de geul is niet duidelijk, maar aangenomen wordt dat deze al voor aanvang 

van de middeleeuwen is verland. Boven de zandige geulafzettingen bevindt zich een 

matig siltig kleipakket, dat tijdens het proefsleuvenonderzoek als oeverafzettingen 

is geïnterpreteerd. Onder invloed van bewoning is de top van deze oeverafzettingen 

verrommeld en daarbij omgevormd tot een bruingrijze laag van zandige klei. 

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

tijdens het booronderzoek uit 2011 zijn geïnterpreteerd als estuariene afzettingen. 

De bovenste twee pakketten zijn waarschijnlijk te relateren aan de afdekkende 

komafzettingen uit ditzelfde vooronderzoek. Dit beeld is op grond van het proefsleu-

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

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

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

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

de riviermonding terwijl de meer kleiige afzetting een periode representeert waarin 

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

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

gebied is het wellicht beter om te spreken van een backswamp of rietgors.12   

12  Zie ook Jongmans et al. 2013, 757-759.
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5 Archeologisch en historische kader

5.1 Archeologisch en historisch kader

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

bewoningslocatie (Figuur 4.1), zo blijkt uit de verschillende archeologische 

vindplaatsen die hier aangetroffen zijn.13 Eén van de oudere vindplaatsen bevindt 

zich direct ten westen van de Darwinweg. In 2005 en 2006 heeft de gemeente Leiden 

hier een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, waarbij sporen en vondsten uit de 

Romeinse tijd zijn aangetroffen.14 Verder naar het westen liggen de bekende Romeinse 

vindplaatsen Valkenburg de Woerd en het castellum van Valkenburg (Figuur 5.1 voor 

uitleg van de archeologische en geologische tijdvakken). 

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

nederzetting op het terrein Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest (Figuur 5.3). Hier is in het 

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

zuidwesten heeft de bewoning zeer waarschijnlijk tot buiten het opgegraven terrein 

doorgelopen.15 Andere vroegmiddeleeuwse vindplaatsen uit de regio betreffen Leiden-

Boshuizerkade en Katwijk-Zanderij.16

Behalve een nederzetting uit de Merovingische tijd heeft de vindplaats Oegstgeest-

Nieuw Rhijngeest ook bewoningssporen uit de volle middeleeuwen opgeleverd. Deze 

bevonden zich in het westen van de opgraving en kunnen eveneens een vervolg in 

zuidwestelijke richting hebben. Direct ten zuiden van onderhavig onderzoeksgebied 

zijn in plangebied Kop van Leeuwenhoek verkavelingsgreppels en bewoningssporen, 

waaronder kuilen en paalsporen, uit de volle middeleeuwen aangetroffen (10e – 13e 

eeuw) (zie Figuur 5.3).17 De verkavelingssporen lijk in het noorden een vervolg te 

hebben in plangebied Einsteinweg 101. Daar zijn ook jongere resten van de historische 

boerderij Veldheim uit de late middeleeuwen en de Nieuwe tijd gevonden.18Ook direct 

ten zuiden van de Plesmanlaan zijn bij een proefsleuvenonderzoek kuilen, greppels 

en sloten uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen.19 De onderzoeksresul-

taten in de directe omgeving van het plangebied zoals de voornoemde onderzoeken 

van Einsteinweg, Kop van Leeuwenhoek en Plesmanlaan worden nader besproken in 

paragraaf 5.2.

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

in de 19e en 20e eeuwen uitzag ter hoogte van het onderzoeksgebied en de omgeving. 

Vermoedelijk behoorde het gebied na de middeleeuwse bewoning lange tijd tot het 

buitengebied. De minuutkaart uit ca. 1832 en latere Bonnebladen uit de 20e eeuw 

geven ten oosten van het onderzoeksgebied een weg aan: de latere provinciale weg 

tussen ’s- 

Gravenhage en Amsterdam die is verlegd bij de nieuwbouw van de Universiteit Leiden 

in de loop van de jaren ‘60 van de vorige eeuw. 

13  Jansen & Kruidhof 2008, 9.
14  Hamburg 2007.
15  Bruin in voorbereiding.
16  Velde 2008.
17  Goddijn 2016.
18  Van der Leije (in voorb.).
19  Van der Laan 2015.
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De enige bebouwing op de historische kaarten is direct ten zuiden en ten noorden 

van deelgebied Snellius te vinden (Figuur 5.2). Het Bonneblad van 1925 toont ten 

zuiden van deelgebied Snellius (met name locatie Datacenter) twee hoofdgebouwen 

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

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

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

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

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

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

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

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

1965 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw van de Universiteit Leiden.
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5.2 Vooronderzoek en nabij gelegen onderzoeken

Leiden-West en het Leiden Bio Science Park vormen een regio die aan snelle en 

grootschalige ontwikkelingen onderhevig is geweest; er heeft derhalve veel onderzoek 

plaatsgevonden in deze omgeving. Hieronder zal kort een overzicht worden geschetst 

van de vele onderzoeken in de omgeving van de afgelopen jaren (Figuur 5.3).

Proefsleuvenonderzoek locatie Gorlaeus: Fase 1 en 2 van het onderhavige 
plangebied)20 
Vooraf werd op grond van het bureau- en inventariserend booronderzoek een 

bodemopbouw verwacht met van boven naar beneden: een verstoord pakket 

(omgewerkte laatmiddeleeuwse overstromingspakket, voormalig Duinkerke III met 

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

onderin een pakket estuariumafzettingen van de Rijn.21 De bodemopbouw blijkt tijdens 

het proefsleuvenonderzoek beter dan verwacht. Het bovenste overstromingspakket 

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

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

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

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

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

velingsgreppels, een dierbegraving, een mogelijke kleiwinningskuil en een beperkte 

hoeveelheid slecht te dateren vondsten. Op basis van stratigrafie (bovenin het over-

stromingspakket, onder de voornoemde vegetatiehorizont) lijken de sporen uit de late 

middeleeuwen of nieuwe tijd te stammen.

20  Goddijn 2011.
21  Haaring 2011, 19.
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Proefsleuvenonderzoek Leiden- Leidse Instrumentenmakers School: een deel-
project binnen Fase 3 op locatie Gorlaeus van het onderhavige herontwikke-
lingsplan22 
Ook hier werd op grond van het vooronderzoek een bodemopbouw met estuariene 

afzettingen en komafzettingen verwacht. Bovendien wezen vooronderzoek en 

andere onderzoeken in de directe omgeving (o.a. Oegstgeest, zie verderop) vooral 

in deze westelijke zone op een mogelijk vervolg van vooral resten uit de vroege en 

late middeleeuwen: in de top van de estuariene afzettingen en mogelijk ook in de 

afdekkende komafzettingen. Het booronderzoek heeft echter ook aangetoond dat 

de bodemopbouw lokaal sterk verstoord kan zijn. Het opvolgende proefsleuven-

onderzoek in kader van de nieuwbouw van de Leidse Instrumentenmakers School 

heeft aangetoond dat de verstoringsgraad in het zuiden Fase 3 zelfs groter is dan 

werd verwacht. De bodemopbouw blijkt grotendeels tot in de top van de estuariene 

afzettingen of de onderkant van de afdekkende komafzettingen verstoord. Alleen in 

het westen blijkt de voornoemde bodemopbouw (zelfs DIII-pakket met oude bouwvoor 

op kom- op estuariumafzettingen) grotendeels intact. Tijdens het proefsleuvenonder-

zoek zijn hier geen middeleeuwse indicatoren gevonden. 

Proefsleuven in plangebied Snellius-Datacenter23

In 2018 is reeds één proefsleuf gegraven in deelgebied Snellius conform het 

onderhavige PvE. Archol heeft op 15 januari 2018 in opdracht van het Vastgoedbedrijf 

Universiteit Leiden een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied 

Leiden Gorlaeus en Snellius: op de geplande uitbreidingslocatie van het Datacenter ten 

zuiden van het Snelliusgebouw (fase 1). Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond 

dat de bodemopbouw grotendeels overeenkomt met de verwachtingen uit het 

vooronderzoek. Onder de bouwvoor zijn vooral komachtige afzettingen aangetroffen. 

Het gaat om verschillende, deels gelaagde pakketten van klastische afzettingen. 

Het merendeel is ongerijpt en blijkt onderwater afgezet. Dit wijst op een nat en 

onbewoonbaar landschap. In deze pakketten zijn dan ook geen archeologische resten 

aangetroffen. Het landschap waarin het bovenste pakket is gevormd, is mogelijk 

(na verloop van tijd) wel droger geweest en daarmee geschikt voor bewoning. Dit 

pakket heeft echter evenmin archeologische resten opgeleverd. Deze afwezigheid kan 

echter ook deels te wijten zijn aan de aangetoonde aftopping van de oude bodem. 

In dit opzicht valt ook op dat een afdekkend overstromingspakket uit de Nieuwe tijd, 

zoals elders in de omgeving wel is aangetroffen bij het booronderzoek van 2011, hier 

ontbreekt. Mogelijk is het onderzoeksgebied relatief meer verstoord. Dit laatste geldt 

in ieder geval voor het oosten van de proefsleuf, waar de bodem recent tot 2 m diepte 

blijkt omgewoeld. Gezien het ontbreken van archeologische waarden is het onder-

zoeksgebied Snellius-Datacenter vrijgeven voor de realisatie van de bouwplannen.

Proefsleuven in plangebied “tegenover Niels Bohrweg 1” – laboratoriumge-
bouw voor SRON24

In 2019 heeft IDDS Archeologie een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd langs de Niels 

Bohrweg, direct ten oosten van deelgebied Snellius. Hieruit is gebleken dat de vroeg-

middeleeuwse vindplaatsen aangetroffen ten zuidwesten van het plangebied niet 

binnen het plangebied doorlopen. Het plangebied bestaat volledig uit komgebied en 

was vermoedelijk deel van een natte zone rondom de Oude Rijn.

22  Hemminga 2014.
23  Hagedoorn & Goossens 2018.
24  Koekkelkoren 2019.
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Proefsleuvenonderzoek en aansluitende opgraving in het centrale deel van 
plangebied Kop van Leeuwenhoek in het zuiden )25 
Proefsleuvenonderzoek in 2015 heeft een volmiddeleeuws nederzettingsterrein 

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

dige vindplaats bestond uit paalsporen, een waterput, kuilen en greppels bovenin 

een pakket oeverafzettingen van de Rijn. Tijdens het onderzoek zijn fragmenten 

van aardewerk, bot, metaal en steen gevonden. Het kan gaan om één of meerdere 

geïsoleerde erven. In dat laatste geval gaat het om een grotere bewoningsclus-

ter en is er sprake van een groot nederzettingsterrein. Het aardewerk van Kop van 

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

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

gelegen nederzetting Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest. 

Op basis van deze resultaten is de vindplaats in het centrale deel van het plangebied in 

2018 opgegraven. De vindplaats blijkt zoals verwacht vooral rijk aan nederzettingsspo-

ren uit de volle middeleeuwen, maar bevat ook (verkavelings)sporen uit de Nieuwe tijd. 

Er zijn vier huisplattegronden onderscheiden. Daarnaast zijn een ronde kringgreppel 

en een hooimijt aangetroffen. Onverwacht was de vondst van twee vroeger daterende 

Merovingische inhumatiegraven. Tegen de verwachtingen uit het PvE in zijn geen 

sporen uit de Romeinse tijd gevonden. Ook sporen uit de Tweede Wereldoorlog of 

jonger blijken te ontbreken. 

De opgravingsresultaten deden ten slotte vermoeden dat de volmiddeleeuwse 

vindplaats een vervolg in het oosten van het plangebied heeft: een gebied dat tot 

op dat moment nog niet beschikbaar was voor proefsleuvenonderzoek: Kop van 

Leeuwenhoek Oost (zie verderop).

Proefsleuvenonderzoek en aansluitende opgraving in plangebied Leiden-
Einsteinweg 10126 
Tijdens de onderzoeken zijn conform de verwachtingen vooraf (o.b.v. historische 

karaten en schriftelijke bronnen) de resten van boerderij Veldheim aangetroffen, maar 

ook oudere sporen gevonden. De oudste sporen dateren uit de periode 700-900 en 

betreffen enkele paalsporen, kuilen en greppels. Deze zijn vermoedelijk te relateren 

aan de vroegmiddeleeuwse fase van de voornoemde nederzetting Oegstgeest-Nieuw 

Rhijngeest in het westen. Ook uit de periode 1000-1300 zijn enkele grondsporen 

gevonden, waaronder een greppel met aardewerk en botmateriaal. De greppel is 

(mogelijk als verkaveld buitengebied) te relateren aan de voornoemde vindplaats in 

plangebied Kop van Leeuwenhoek (Figuur 5.3). De (daarbovenop gebouwde) stenen 

boerderij heeft zijn oorsprong in de tweede helft van de 15e of de 16e eeuw. De 

boerderij is destijds grotendeels opgebouwd uit hergebruikte kloostermoppen uit 

de 12e of 13e eeuw. Op een gegeven moment is de boerderij afgebroken. Deze sloop 

hangt mogelijk samen met het Beleg van Leiden in 1573/1574, waarbij gebouwen 

rondom de stad werden afgebroken om te voorkomen dat de belegeraars zich in 

de panden konden verschansen. In de loop van de 17e eeuw is de boerderij opnieuw 

opgebouwd, waarna deze tot in de 20e eeuw bewoond gebleven is. In de loop van de 

eeuwen zijn er verschillende, kleinere, aanpassingen gedaan aan de boerderij, wat het 

een complex gebouw maakt om te dateren en te interpreteren. In 1965 is de boerderij 

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

25  Goddijn 2016 en Goossens en Hemminga in voorbereiding.
26  Goossens 2017 en Van der Leije 2018.
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Proefsleuvenonderzoek in plangebied Plesmanlaan27 
Direct ten zuiden van de Plesmanlaan zijn bij een proefsleuvenonderzoek kuilen, 

greppels en sloten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen.

Proefsleuvenonderzoek in plangebied Rijnlandroute locatie Aansluiting 
Leiden-West 
Tijdens het onderzoek conform de verwachtingen van het voorgaande booronderzoek 

een vindplaats uit de vroege middeleeuwen bovenop oeverafzettingen van de Rijn 

aangetroffen. De vindplaats bestaat volgens de resultaten van het proefsleuvenon-

derzoek uit nederzettingssporen van o.a. een gebouw, waterputten en kuilen uit de 

periode 550-700 n. Chr. Ze sluiten goed aan op de nederzetting van de voornoemde 

vroegmiddeleeuwse nederzetting van Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest. De sporen van 

de Rijnlandroute bevinden zich vooral aan de westzijde van de A44. Hier voert Archol 

momenteel een opgraving uit die het sporenbeeld van het vooronderzoek lijkt te 

bevestigen. Aan de oostzijde van de A44 blijkt de sporendichtheid in het proefsleuven-

onderzoek sterk af te nemen. Dit wijst uit dat de zuidoostelijke rand van de vroegmid-

deleeuwse bewoning zich ter hoogte van de A44 bevindt.

Proefsleuven en aansluitende opgraving in plangebied Kop van Leeuwenhoek 
Oost (Kavel 1 en2)
Toen dit oostelijke gebied van Kop van Leeuwenhoek in 2019 alsnog beschikbaar 

was, heeft de bevoegde overheid besloten om ook in dit naastgelegen perceel (Kop 

van Leeuwenhoek Oost/Erhenfestweg – Kavel 1 en 2) een proefsleuvenonderzoek uit 

te laten voeren. Bij dit onderzoek in 2019 zijn met name in het zuidwesten (Kavel 2) 

sporen en vondsten aangetroffen die tot een (oostelijk) erf van de volmiddeleeuwse 

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

te wijzen dat ook hier een of meerdere graven uit de Merovingische tijd binnen het 

plangebied aanwezig zijn.

Gezien de geconstateerde voortzetting van de reeds eerder als behoudenswaar-

dig gewaardeerde vindplaats met zowel vroeg- als volmiddeleeuwse sporen heeft 

Archol een vervolgonderzoek geadviseerd. De bevoegde overheid heeft dit advies 

opgevolgd. Het vervolgonderzoek is hierbij wel beperkt gebleven tot de concentratie 

volmiddeleeuwse sporen in de zuidwesthoek van het deelgebied.28

Opgraving Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest29

Ten westen van het Bio Science Park in Leiden is een grote nederzetting uit de 

Merovingische en Karolingische periode opgegraven. Bij deze nederzetting zijn vele 

gebouwplattegronden aangetroffen langs verschillende geulen van de Rijn. Het opgra-

vingsproject onder leiding van de Universiteit Leiden heeft meerdere jaren beslagen. 

Momenteel zijn de uitwerking en rapportage in volle gang; er is derhalve nog geen 

rapport beschikbaar. 

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

daarbuiten komt duidelijk naar voren dat: de vroegmiddeleeuwse bewoning van 

westelijke vindplaats Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest mogelijk tot aan locatie Snellius 

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

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

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

27  Van der Laan 2015.
28  Beuger en Goosens in voorbereiding.
29  De Bruin et.al. in voorbereiding.
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één proefsleuf (N-Z) is gegraven. De contemporaine sporen van Einsteinweg 101 

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

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

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

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

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

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

middeleeuwen op de locatie Snellius en Gorlaeus van het booronderzoek. Hierbij dient 

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

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

sleuvenonderzoek in plangebied Leidse Instrumentenmakers blijkt.

Kop van Leeuwenhoek

Plesmanlaan

Sylviusterrein

Oegstgeest Nieuw Rhijngeest

Einsteinweg

91000

91000

91500

91500

92000

92000

46
45

00

46
45

00

46
50

00

46
50

00

N

250m0

Gorlaeus
Snellius

Rijnlandroute Aansluiting West

fase 2

fase 1

Figuur 5.3 
Overzicht van archeologisch onderzoek uit de 
afgelopen jaren rondom plangebied Snellius-
Gorlaeus (rood). Binnen dit plangebied is 
onderzoeksgebied Snellius in blauw gemar-
keerd: locatie Datacenter van fase 1 en locatie 
Westflank van onderhavige fase 2.
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6 Resultaten landschappelijk onderzoek 

6.1 Resultaten onderzoek Snellius-Datacenter30

In de eerste fase van het proefsleuvenonderzoek in deelgebied Snellius heeft 

reed fysisch-geografisch onderzoek van de zuidoostelijke locatie Datacenter 

plaatsgevonden, dat als uitgangspunt voor het onderhavige westelijk gelegen 

onderzoek gold. Vooraleer in te gaan op de bevindingen van het onderzoek uit de 

tweede fase op locatie Snellius-Westflank, worden daarom nu eerst de bevindingen 

van Snellius-Datacenter beschreven. 

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

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

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

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

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

Snellius gebouw.

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

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

delen (van beneden naar boven): 

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

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

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

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

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

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

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

dat deze afzetting onder water is gevormd. 

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

sedimentaire gelaagdheid ontbreekt. Ook dit pakket bevat veel organisch materiaal 

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

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

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

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

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

afzetting onder water is gevormd. 

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

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

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

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

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

afzettingen bevinden zich boven de gemiddeld laagste grondwaterstand, waardoor 

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

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

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

30  Bijdrage Dr. W. van Zijverden in Hagedoorn & Goossens 2018.
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kan niet worden bepaald of de laag al dan niet onder water is gevormd. De top van 

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

nog een ‘oude’ bouwvoor onder de huidige bouwvoor te herkennen als een ietwat 

donkere verrommelde laag; de scherpe begrenzing wijst echter uit dat het hier om een 

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

van het Snelliusterrein. Er blijkt dus ook op deze plekken sprake van aftopping van de 

oorspronkelijke bodemtop.

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

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

weinig mollusken voorkomen en dat deze thuishoren in een brakwatermilieu zou 

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

in dit milieu kunnen overleven. 

6.2 Fysisch-geografische opbouw van onderzoeksgebied 
Snellius-Westflank

De bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied is gedocumenteerd (in registra-

tieprogramma Deborah) door middel van zeven profielkolommen, verspreid over 

werkputten 1 en 3 (Figuur 3.2 en Bijlage III). Het bodemprofiel zoals beschreven bij de 

eerste fase van locatie Snellius-Datacenter (§6.1) zet zich in grote lijnen voort bij deze 

tweede fase aan de Westflank. De basis van het profiel bestaat uit sterk gelaagde klei/

zandafzettingen, soms humusrijk. Dit kan worden toegeschreven aan wisselende eb- 

en vloedafzettingen binnen het Laagpakket van Wormer (Figuur 6.1). In de zuidelijke 

helft kenmerkt de gehele onderzochte bodemopbouw zich door dit gelaagd pakket. In 

de noordelijke helft van het onderzoeksgebied blijkt dit pakket echter afgedekt door 

een iets gerijpte, sterk siltige kleilaag (Ks4, Figuur 6.2). Vanwege de rijping is deze laag 

geïnterpreteerd als vegetatiehorizont, maar er zijn geen archeologische indicatoren in 

aangetroffen. Tevens zijn bij een controlevlak geen archeologische sporen hieronder 

aangetroffen, dus het moet niet gezien worden als archeologische vondstlaag. 

Vermoedelijk vertegenwoordigt de vegetatiehorizont weliswaar een stilstandsfase in 

de sedimentatie, maar was het gebied toen nog te nat voor bewoning. In het noorden 

wordt de gerijpte kleilaag afgedekt door nog een sterk siltig kleipakket (Ks4) van ca. 50 

cm dik: een oeverdek, waar in de top de huidige bouwvoor is gevormd (Figuur 6.2).

In het zuiden van het onderzoeksgebied is de vegetatiehorizont niet aanwezig. Het 

verspreidingsgebied van de vegetatiehorizont is aan de hand van de profielkolommen 

in de sleuven niet geheel vast te stellen; met name in de zuidelijke kolommen was 

dit te wijten aan een verstoring: een laag van 50-100 cm dikte. Het is mogelijk dat de 

siltige kleilaag met vegetatiehorizont hier oorspronkelijk wel (en mogelijk wat hoger) 

gelegen heeft, maar is opgenomen in de bouwvoor en het verstoorde pakket. Onder 

de verstoringen in de zuidelijke kolommen bevinden zich direct de sterk gelaagde, 

mariene klei/zand-afzettingen. Deze zijn in het zuiden zandiger dan in het noorden; of 

er ook sprake is van een hoge rug of inversielandschap is vanwege het beperkte aantal 

waarnemingen niet vast te stellen. 
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Figuur 6.1 
Foto van centraal westprofiel 103 in werkput 
1 met gelaagde opbouw van zand- en klei-
afzettingen, voor ligging zie Figuur 3.2.

Figuur 6.2 
Foto van centraal westprofiel 202 in werkput 
2 met gelaagde opbouw van zand- en klei-
afzettingen en een licht gerijpte laag in het 
midden, voor ligging zie Figuur 3.2. 
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6.3 Relatie landschap en archeologie 

De hiervoor beschreven vegetatiehorizont bevat geen archeologische indicatoren 

of resten. Daaruit is te concluderen dat binnen het onderzoeksgebied geen 

archeologische vondstlaag of oorspronkelijk loopniveau (meer) aanwezig is. 

Het enige archeologisch niveau bevindt zich direct onder het huidige maaiveld, in de 

top van het pakket klastische afzettingen (van eb- en vloed). Er is geen oude bouwvoor 

meer intact; de top van de bodemopbouw is met name in de zuidelijke putten erg 

verstoord. Ondanks deze aanwijzingen voor aftopping en lokale diepere verstoringen, 

blijken er binnen het onderzoeksgebied nog wel duidelijk sporen bewaard. Aangezien 

er ook kleine sporen zijn aangetroffen, is de gaafheid van het archeologisch niveau, 

ondanks alle voornoemde verstoringen, desondanks vrij hoog. Mogelijk is een deel 

van de verstoorde top geen lokaal geroerde grond, maar grond die in een (sub)recente 

verleden is opgebracht. Omdat er geen intacte bouwvoor herkend is, kan dit niet met 

zekerheid worden vastgesteld. 
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7 Resultaten archeologisch onderzoek

7.1 Sporen

7.1.1 Inleiding

Bij het onderzoek zijn 24 spoornummers waargenomen in de top van de gelaagde 

pakket klastische afzettingen direct onder de bouwvoor. De sporen waren over het 

algemeen goed herkenbaar te midden van een groot aantal recente verstoringen in 

het vlak (Figuur 7.1). Als gevolg van deze verstoringen is vermoedelijk een deel van de 

sporen verloren gegaan. De bodemverstoring beperkt zich echter tot ontgravingen; 

daar waar niet is ontgraven, zijn het archeologisch vlak en de daarin aanwezige 

archeologische sporen dus vrijwel intact. 

Drie sporen dateren vermoedelijk uit de Nieuwe tijd. Deze sporen zijn onder “overige 

sporen” (Figuur 7.2) beschreven. De overige 21 sporen zijn geïnterpreteerd als 

middeleeuws en zullen hieronder besproken worden.

7.1.2 Sporen uit de middeleeuwen

Binnen het plangebied zijn 21 sporen aangetroffen die worden toegeschreven aan 

de volle en met name de vroege middeleeuwen. Deze datering is gebaseerd het 

aardewerk dat in de sporen is aangetroffen (zie §7.2). De sporen zijn alle gelegen aan 

de zuidzijde van het onderzoeksgebied, in werkputten 1 en 3. Ze bestaan met name uit 

kuilen, paalkuilen en greppels (Tabel 7.1, Figuur 7.1 en Figuur 7.4).Samen lijken ze de 

locatie van een vroegmiddeleeuws (woon)erf te vormen.

Spoortype Middeleeuwen Aantal

Kuil 8

Paalkuil 7

Greppel 7

Vlek 1

Natuurlijke verstoring 1

Er zijn zes sporen gecoupeerd bij het onderzoek om inzicht te krijgen in de aard en met 

name de gaafheid van de sporen (Figuur 7.2 en Figuur 7.3). De spoordiepten variëren 

van 5 tot 22 cm in diepte. Hoewel deze diepte erg gering lijkt en er veel verstoringen 

in het vlak zichtbaar waren, hebben deze laatste geen invloed op de gaafheid van de 

tussenliggende (gecoupeerde/bewaarde) sporen gehad. Een coupe wijst namelijk uit 

dat ook kleine paalsporen bewaard zijn gebleven (Figuur 7.3). Conclusie is dan ook dat 

buiten de verstoringen de gaafheid van de sporen vrij hoog is. 

Ten slotte zijn verspreid over het onderzochte terrein zuidwest-noordoost 

georiënteerde greppels gevonden. Uitgaande de historische kaart uit de 19e eeuw, 

stammen deze vermoedelijk uit de Nieuwe tijd. De vondst van een baksteenfragment 

in een van de greppels lijkt deze datering te bevestigen (zie § 7.3.3)

Tabel 7.1 
Aantal sporen per type.
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Figuur 7.1 
Overzicht sporen per type (boven) en per datering (onder).
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Het is niet met zekerheid vast te stellen of er een gebouwstructuur aanwezig is binnen 

het onderzoeksgebied. Dit is te wijten aan de verstoringen en de smalle breedte van 

de proefsleuven (slechts 4 m). De clustering van paalsporen in het noorden van put 1 

en in put 3 doet echter wel vermoeden dat er hier een gebouwplattegrond schuilgaat 

(Figuur 7.1 en Figuur 8.1). De oriëntatie wordt verondersteld noordoost-zuidwest te 

zijn op basis van de oriëntatie van huizen uit de vroege- en volle/late middeleeuwen 

aangetroffen bij de onderzoeken in de omgeving.

Figuur 7.2 
Coupefoto van S4 (kuil, links) en S5 (greppel, 
rechts). 

Figuur 7.3 
Coupefoto van S21 (klein paalspoor).
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7.1.3 Overige sporen en vondsten 

Er zijn slechts drie sporen in de categorie “overige” in te delen. De eerste betreft 

een zeer schoon opgevulde greppel (S16) in het noorden van werkput 2. De greppel 

was nauwelijks zichtbaar in zowel het vlak als in de coupe. Nabij deze greppel leken 

in het sporenvlak twee paalsporen aanwezig. Na het couperen bleek het echter om 

natuurlijke verstoringen, vermoedelijk boomwortels, te gaan. De greppel is ongeveer 

georiënteerd net als de verkaveling uit de Nieuwe tijd zoals afgebeeld op 19/20e-eeuws 

kaartmateriaal (zie Figuur 5.2) is NO-ZW, dus wordt er van uit gegaan dat deze greppel 

ook uit de Nieuwe tijd dateert. 

De andere twee spoor in de categorie “overige” betreffen greppels in werkput 1. De 

greppels vallen in de categorie “overige” omdat ze vermoedelijk allebei een jongere 

datering hebben dan de overige sporen. S7 wordt jonger gedateerd vanwege de 

laatmiddeleeuwse/Nieuwetijdse baksteen (v. 2.1) die is aangetroffen in het spoor. 

S11 wordt jonger gedateerd vanwege de gelijkenissen tussen de vullingen van S7 

en S11. Beide greppels (S7 en S11) zijn zuidwest-noordoost georiënteerd en maken 

vermoedelijk deel uit van de voornoemde verkaveling uit de Nieuwe tijd, al is een 

oudere voorganger niet uit te sluiten.
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Figuur 7.4 
Overzicht van de sporen van de 
middeleeuwse vindplaats.
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7.2 Vondsten

7.2.1 Inleiding

Bij de vlakaanleg en met name het couperen van de sporen zijn in totaal 15 

vondsten aangetroffen (zie Bijlage IV). Het merendeel (n=7) bestaat uit scherven 

van gebruiksaardewerk. Verder zijn ook enkele fragmenten baksteen, dierlijk bot en 

metaalslak vertegenwoordigd (Tabel 7.2). De meeste vondsten zijn afkomstig uit de 

kuilen van de vroegmiddeleeuwse vindplaats.

Vondstnr put vlak spoor spooraard categorie   aantal gewicht (g)

1 1 1 5 greppel aardewerk vroege/volle middeleeuwen 1 17,7

2 1 1 7 greppel baksteen Nieuwe tijd 2 758

3 1 1 12 kuil aardewerk vroege middeleeuwen 3 21,6

4 3 1 25 kuil dierlijk bot   1 28

4 3 1 25 kuil aardewerk vroege middeleeuwen 1 16

5 1 1 12 kuil metaalslak   2 28

5 1 1 12 kuil aardewerk vroege middeleeuwen 2 4,4

5 1 1 12 kuil dierlijk bot   3 21,3

Totaal 15 895

7.2.2 Aardewerk

D. Stiller31

De zeven fragmenten keramiek die verzameld zijn bij het proefsleuvenonderzoek 

bestaan uit vijf, mogelijk zes fragmenten ruwwandig aardewerk uit de Merovingische 

periode en één fragment kogelpot dat in Ottoonse tijd geplaatst kan worden (zie 

bijlage IV). Het keramiek is redelijk gefragmenteerd. Het betreffen kleine fragmenten 

met een gemiddeld gewicht van 8 g per scherf. Er zijn echter geen tot weinig sporen 

van verwering gezien. Op basis van het beperkte aantal scherven lijkt de conservering 

daarom gemiddeld tot potentieel goed te zijn.

Het gedraaide ruwwandig aardewerk is waarschijnlijk in het Vorgebirge en met 

name de productieplaats Mayen afkomstig. Waarschijnlijk is minimaal één tonpot of 

wolbwandtopf aanwezig (v. 4.1 uit kuil S25, Figuur 7.4, Tabel 7.2 en Bijlage IV). Een 

in Mayen oxiderend gebakken (waarschijnlijk) ruwwandig randfragment is mogelijk 

afkomstig van kan (v. 3.1 uit kuil S12). Het Merovingische aardewerk bevat verder geen 

dateerbare kenmerken en kan daarom niet scherper gedateerd worden dan tweede 

helft 5e tot en met eerste helft 8e eeuw.

Een in datering afwijkende scherf is een fragment zogenoemde drielaagjes kogelpot 

(v. 1.1). Dit baksel dat vernoemd is naar de drie lagen die op de breuk te zien is, kan 

redelijk scherp in 10e, eerste helft 11e eeuw na Chr. gedateerd worden.32 Dit fragment 

is afkomstig uit S5, een grote greppel, die vermoedelijk niet tot de Merovingische 

vindplaats behoort.

Vanwege de beperkte omvang van het materiaal is het niet mogelijk om het 

vondstcomplex nader te typeren of conclusies te trekken dat deze uit de vroege 

middeleeuwen, volle/begin late middeleeuwen dateert.33

 

31  Met dank aan Dr. E. Bult voor ondersteuning en controle van de determinaties.
32  Bult 2012 & Bult 2017.
33  Verhoeven 1998 & Verhoeven 2009.

Tabel 7.2 
Overzicht van de vondsten naar context.
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7.2.3 Overige vondsten 

Bouwkeramiek

D. Stiller

Er zijn twee fragment bouwkeramiek aanwezig van één lichtgele baksteen van 4 

cm hoogte en  ca. 11,5 m breedte met een magering van kleine keramische brokjes 

en grindjes (v. 2.1) in greppel S7 (Tabel 7.2, Figuur 7.4 en Bijlage IV). Deze dateert in 

ieder geval vanaf de late middeleeuwen, en op basis van het relatief harde baksel 

vermoedelijk uit de Nieuwe tijd. Uitgaande van de oriëntatie van de greppel, die 

overeenkomt met die van de verkaveling op de 19e-eeuwse kaart, ligt een datering in 

de Nieuwe tijd het meest voor de hand (zie § 7.1).

Dierlijk bot34

In de proefsleuven zijn in totaal vier stuks dierlijk bot aangetroffen (zie Bijlage IV). 

In kuil S25 van de vroegmiddeleeuwse vindplaats is een fragment van een linker 

bovenkaak van een volwassen varken met de molaren 2 en 3 gevonden (Tabel 7.2 en 

Figuur 7.4). In de jongere greppel S5 uit de periode eind vroege tot volle/begin late 

middeleeuwen zijn de volgende vondsten gedaan: een molaar van een rund en twee 

niet nader te determineren fragmenten pijpbeen van een middelgroot zoogdier.

Metaalslak
In kuil S12 van de vroegmiddeleeuwse vindplaats zijn ten slotte twee kleine 

fragmenten metaalslak gevonden (Tabel 7.2, Figuur 7.4 en zie Bijlage IV).

 

34  Determinatie door J. Van der Leije. 
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8 Conclusie

8.1 Conclusie, omvang, aard en ontwikkeling complex

Er is binnen het onderzoeksgebied een vroegmiddeleeuwse vindplaats aangetroffen: 

een cluster paalkuilen, kuilen en greppels die vermoedelijk tot een (woon)erf behoren. 

Op basis van het aardewerk is de vindplaats in de Merovingische periode te plaatsen: 

vanaf tweede helft 5e tot en met eerste helft 8e eeuw.

De verstoringen op het terrein hebben veel invloed op de gaafheid van de vindplaats. 

Er kan verondersteld worden dat veel paalsporen en kuilen niet meer aanwezig zijn als 

gevolg van de lokale verstoringen. Dit zal de interpretatie van structuren bij eventueel 

vervolgonderzoek bemoeilijken. Tussen de lokale verstoringen door blijkt de gaafheid 

van de vindplaats daarentegen nog wel goed. Hier zijn zelfs ook nog kleine paalsporen 

bewaard, dus de informatieve waarde van de vindplaats is wel nog deels behouden. 

Bij aanwezigheid van sporen werd vooraf rekening gehouden met uitbreiding van 

het onderzoek tot de oorspronkelijke dekkingsgraad van 5%. Er konden in de praktijk 

echter geen aanvullende proefsleuven worden gegraven in verband met de aanwezige 

bomen op het terrein. De vroegmiddeleeuwse vindplaats is dus niet volledig begrensd. 

Op basis van de beschikbare gegevens kan echter wel een begrenzing worden 

aangegeven van het maximaal te onderzoeken areaal (Figuur 8.1):

·	 In het noorden is de vindplaats begrensd door de noordelijke proefsleuf waar geen 

sporen zijn aangetroffen met uitzondering van een greppel die vermoedelijk uit de 

Nieuwe tijd stamt. 

·	 In het oosten wordt de vindplaats begrensd door de verstoring van de constructie 

van het Snellius-gebouw. De grens van de verstoring is niet exact vastgesteld bij 

het vooronderzoek. Bij het onderzoek Snellius-Datacenter bleek dat een zone tot 

20 m afstand van het gebouw verstoord is, echter: bij voorgaand booronderzoek 

is aan de westflank in boring 91, op ca. 15 m van het gebouw, geen verstoring 

vastgesteld. Het adviesgebied voor het te onderzoeken areaal reikt daarom tot 

buiten de grens van het onderzoeksgebied.

·	 In het zuiden loopt de vindplaats mogelijk verder door dan aangegeven, maar hier 

ligt een grote datakabel35. De kans is daarom aanwezig dat een groot deel van de 

eventuele sporen verstoord is. Bovendien zal in een zone van minimaal 4 m aan 

weerszijde van de datakabel geen onderzoek naar het vervolg van de vindplaats 

mogelijk zijn in verband met geldend beperkingen op gravende werkzaamheden 

(KLIC).

·	 In het westen kan de vindplaats in potentie helemaal tot middeleeuwse vindplaats 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest reiken (slechts 200 m westelijker). De grens is echter 

getrokken langs het onderzoeksgebied en de daar gelegen sloot, omdat niet verder 

onderzocht kan worden binnen het onderhavige deelgebied.

Uitgaande van deze begrenzing heeft het adviesgebied een omvang van ca. 66x88 m 

(ca. 5.810 m2), waarvan 1120 m2 buiten het in het PvE vastgestelde onderzoeksgebied 

valt.

35  Afgaande op de KLIC-melding voor aanvang van het onderhavige veldwerk.
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8.2 Inbedding resultaten in regionaal onderzoek 

De vindplaats van Snellius-Westflank staat niet op zich, maar maakt deel uit van 

een groter woonlandschap dat terug te voeren is tot de vroege, volle en late 

middeleeuwen. Dit blijkt ook uit de projectie van de sporenkaart van omliggende 

onderzoeken; zelfs op het uitgezoomde overzicht valt de oriëntatie (zuidwest-noord-

oost) op van de verkaveling, waarmee het woon- en buitengebied is ingedeeld. Het 

onderzoek van Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest en Leiden-Kop van Leeuwenhoek Oost 

(Kavel 1) heeft uitgewezen dat deze verkaveling gericht is op de (oude) zijgeulen met 

vertakkingen van de Oude Rijn.36 

Direct ten westen van het onderzoeksgebied is het opgravingsterrein van Oegstgeest 

Nieuw-Rhijngeest gelegen (Figuur 5.3 en Figuur 8.2). Bij deze grote opgraving zijn veel 

sporen en vondsten uit de Merovingische periode aangetroffen. Het is een rijke site 

met vele huisplattegronden, aanlegsteigers langs geulen en bijzondere vondsten, zoals 

de bronzen schaal van Oegstgeest, die duiden op een belangrijke handelsplaats in de 

Merovingische periode. Deze vindplaats bleek eerder al richting het zuiden door te 

lopen bij het project Rijnlandroute locatie Aansluiting Leiden-West. Het lijkt er op dat 

ook de vindplaats in dit onderhavig onderzoek te koppelen is aan deze nederzetting 

van Nieuw-Rhijngeest; in dat geval zou dan sprake zijn van een grotere nederzetting, 

die dus ook richting het oosten doorloopt. Omdat niet met zekerheid vast te stellen is 

of er een huisplattegrond aanwezig is binnen het onderzoeksgebied, kan niet worden 

gezegd of de vindplaats ook daadwerkelijke bewoningssporen bevat. Er kan ook 

gedacht worden aan bijgebouwen of sporen van activiteiten die in de periferie van de 

nederzetting hebben plaatsgevonden. 

36  De Bruin et al. In voorbereiding en Baas 2019, 29.
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structuur (paars kader) in het onderzoeksge-
bied van deelgebied Snellius (rood kader). 
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Wel is duidelijk dat met het onderzoek van locatie Snellius-Westflank een belangrijke 

overgangsperiode en – gebied zijn aangetroffen binnen de regio, waar informatie 

verzameld kan worden over de fasering en laterale verplaatsing van de middeleeuwse 

bewoning binnen de microregio. De vindplaats lijkt een sleutelpositie in te nemen 

in de spreiding van de bewoning vanuit het westelijke Oegstgeest-Rhijngeest naar 

de plangebieden ten oosten van de A44 in Bio Science Park, waar tot op heden 

de bewoning (na een gat van enkele eeuwen) pas lijkt aan te vangen in de volle 

middeleeuwen zoals in plangebied Leiden-Veldheim en -Kop van Leeuwenhoek. Het 

onderzoek in plangebied Veldheim heeft eerder wel al uitgewezen dat deze bewoning 

uit de volle middeleeuwen vooraf moet zijn gegaan door een ouder landgebruik, 

getuige de greppelsporen uit de periode 700-900 die onder de funderingen van de 

historische boerderij Veldheim zijn aangetroffen.37

37  Van der Leije 2018, 27-29.
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en (voor zover beschikbaar).
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8.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Voor zover mogelijk zijn de onderzoeksvragen in principe in de lopende tekst 

beantwoord. Hieronder zal per vraag een resumerend antwoord gegeven worden.

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

sporenclusters?

De archeologische sporen lijken één vindplaats uit de Merovingische periode te 

beslaan. De omvang van deze vindplaats is niet exact begrensd; binnen het onder-

zoeksgebied lijkt het om een sporencluster van naar schatting 60 x 60 m te gaan. Het 

vermoeden bestaat echter dat de vindplaats tot buiten de grenzen van het onder-

zoeksgebied reikt en in het westen aansluit bij de grote nederzetting Oegstgeest-

Nieuw Rhijngeest. De kwaliteit van de aangetroffen sporen is gemiddeld (zie vraag 2). 

Op basis van het aantreffen van een combinatie van paalsporen, kuilen en greppels 

wordt een nederzettingsfunctie binnen de site waarschijnlijk geacht. 

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

De gaafheid van de vindplaats is lokaal laag door de grote mate van verstoring; het 

betreft met name recente, lokale ontgravingen. De gaafheid van de sporen buiten 

deze recente verstoringen is echter goed. Hoewel er geen oud loop- of akkerniveau (als 

gevolg van beperkte aftopping) meer aanwezig is, zijn desondanks ook kleine sporen 

goed bewaard gebleven. Er is dus geen sprake van diepgaande bodemverstoring over 

het gehele terrein.

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

geraakt?

Om deze vraag te beantwoorden is niet voldoende informatie beschikbaar. Er zou 

daartoe vervolgonderzoek nodig zijn: een grootschalige, vlakdekkende opgraving 

ter hoogte van de vermoede structuur en de omliggende, bijbehorende erfsporen. 

Vastgesteld moet worden in hoeverre de vindplaats in datering direct aansluit op 

vindplaat Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest en in hoeverre er een aansluiting is te vinden 

met de overige vindplaatsen uit de volle middeleeuwen in de omgeving. 

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

vondstcategorieën behoren zij?

Het gros van het aardewerk dateert uit in de Merovingische periode. Het gaat 

hierbij met name om Mayen-aardewerk. Er zijn verder twee fragmenten kogelpot 

aangetroffen: één vermoedelijk Ottoons en één drie-laagjes-kogelpot uit de 11e eeuw. 

5. Uit welke periode dateren de eventuele sporen?

Zie bovenstaande vraag. Er zijn geen monsters genomen t.b.v. 14C, er is dus geen 

absolute datering beschikbaar.

6. Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten?

De sporen van de vindplaats komen alleen in de zuidelijke helft voor en zijn daar 

direct onder de bouwvoor aangetroffen in een gelaagd pakket van klastische eb- en 

vloedafzettingen. In het noorden lijkt boven dit nog een siltig oeverdek aanwezig. 

Het is niet duidelijk of deze in oorsprong ook in het zuiden aanwezig is geweest (en 

mogelijk wat hoger); mogelijk is het oeverdek hier verstoord bij recente ontgravingen 

en ophogingen. 
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7. Wijken de waargenomen landschappelijke eenheden af van het geschetste verwach-

tingsmodel en zo ja, hoe?

De bodemopbouw voldoet aan de verwachtingen uit het proefsleuvenonderzoek van 

de eerste fase op locatie Snellius-Datacenter, waar de bodem ook grotendeels was 

opgebouwd uit een gelaagd pakket van klei0 en zandafzettingen. 

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

hiervoor?

Niet van toepassing.

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

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

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

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

zoek van de vindplaats binnen de relevante onderzoeksthema’s?

De vindplaats is wat betreft fysieke kwaliteit van mindere orde dan bijvoorbeeld 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest in verband met de aangetroffen verstoringen. Wat 

betreft inhoudelijke kwaliteit is het niet duidelijk hoe de vindplaats zich verhoudt 

tot de vindplaatsen in de omgeving. De hier besproken vindplaats heeft weinig 

vondstmateriaal opgeleverd, maar de sporen zijn wel duidelijk; de vindplaats heeft dus 

wel degelijk een informatiewaarde. 

De vindplaats biedt mogelijkheden tot het verbinden en mogelijk faseren van 

onderzoeken in de regio. De beperkingen hierbij hangen met name af van de mate van 

verstoring buiten de proefsleuven. 

10. Zijn de vindplaatsen Nieuw Rhijngeest en Sportcomplex Plesmanlaan te begrenzen 

binnen het plangebied?

Het vermoeden bestaat dat dat de vindplaats aansluit bij de naburige vindplaats 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest in het westen. De vindplaats Snellius-Westflank was 

echter door het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden niet exact te begrenzen.  

De relatie exacte ruimtelijke relatie met (en begrenzing van) Nieuw Rhijngeest of 

Sportcomplex Plesmanlaan blijkt dan ook onduidelijk.

11. Wat is de waarde van de aanwezige archeologische resten?

Er zal hieronder bij de waardering ingegaan worden op de waarde van de 

archeologische resten. De waarden zijn als volgt beoordeeld:

- De belevingswaarde is niet van toepassing, omdat er geen visuele resten zijn van 

de vindplaats bewaard zijn.

- De fysieke waarde is gemiddeld, omdat de bodemopbouw lokaal vrij slecht is in 

verband met recente verstoringen. De gaafheid van de sporen in de gebieden 

buiten deze verstoringen is daarentegen wel goed. Conclusie is dan ook dat de 

fysieke waarde van de vindplaats gemiddeld scoort. 

- De informatieve waarde is hoog vanwege het hoge aantal vindplaatsen uit de 

vroege en volle middeleeuwen in de omgeving. De site binnen het onderzoeksge-

bied heeft mogelijk aanvullende informatie voor de vindplaatsen Nieuw Rhijngeest 

en Sportcomplex Plesmanlaan en kan mogelijk een rol spelen in het interpreteren 

van de fasering en de laterale verplaatsing van de bewoning in de regio door de 

middeleeuwen heen. 
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12. Wat is de aard, omvang, conservering en ruimtelijke spreiding van de sporen en 

vondsten uit deze periode.

De aard en omvang van de vindplaats zijn reeds besproken bij de beantwoording van  

onderzoeksvraag 1. 

13. Is sprake van een onverstoord (deel van een) nederzettingsterrein?

Op basis van de aangetroffen sporen wordt de aanwezigheid van een nederzettingster-

rein waarschijnlijk geacht. Dit terrein blijkt deels verstoord door recente bodemafgra-

vingen. Het is aannemelijk dat zowel de nederzettingssporen als de verstoringen zich 

voortzetten in de directe omgeving van de sleuven.

14. Wat is de datering van het vondstmateriaal en de sporen?

De vindplaats en het toebehorende materiaal dateren uit de Merovingische periode. 

Overige (losse) vondsten en sporen dateren uit de volle middeleeuwen of nieuwe tijd.

15. Waaruit bestaan de archeologische resten/grondsporen?

De archeologische resten bestaan met name uit paalsporen, kuilen en enkele greppels. 

Een aantal van de greppels dateert jonger en moet daarom niet tot de Merovingische 

nederzetting gerekend worden. In een aantal andere greppels is geen daterend 

materiaal aangetroffen, dus hiervan kan op basis van de proefsleuven niet gezegd 

worden of deze tot de nederzetting behoren. 

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

onderscheiden?

Deze vraag is door de beperkte dekkingsgraad van 2,5% niet te beantwoorden en 

behoeft aanvullend onderzoek. 

17. Waar bevinden de grenzen van het nederzettingsterrein zich?

Deze vraag is vanwege de beperkingen binnen het onderzoeksgebied slechts bij 

benadering te bepalen. De sporencluster van kuilen, paalkuilen en greppels heeft naar 

schatting een omvang van 60 x 60 m binnen onderzoeksgebied Snellius-Westflank 

(Figuur 8.1)

8.4 Waardering

8.4.1 Het proces van waardering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vindplaats is dat niet het geval.

Waardering op fysieke criteria
De score op het criterium gaafheid is gemiddeld (2 punten). Het oude loopniveau is niet 

langer intact en het archeologisch vlak is her en der verstoord. Met het aantreffen van 

(kleine) paalsporen is echter aangetoond dat de archeologische informatie niet geheel 

verloren is. 

Op het criterium conservering scoort de vindplaats ook gemiddeld (2 punten). De 

conservering van het vondstmateriaal is over het algemeen goed. Het aardewerk is 

gefragmenteerd, maar goed dateerbaar. Het dierlijk bot is goed geconserveerd in de 

kalkrijke gronden. Vermoedelijk zijn diep reikende erfsporen zoals waterputten ook 

nog botanische macroresten en pollen bewaard. Dergelijke  diepere sporen kunnen 

zelfs nog onder de voornoemde verstoringen aanwezig zijn. 

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

vindplaats op basis van de fysieke criteria niet als behoudenswaardig aan te wijzen. 

Conform de waarderingsrichtlijnen wordt nu getoetst of de vindplaats op grond van de 

inhoudelijke waarden alsnog als behoudenswaardig is te beschouwen. 

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

Vindplaatsen uit deze periode zijn in West-Nederland relatief zeldzaam, maar komen in 

de nabije omgeving wel voor zoals in plangebied Oegstgeest- Nieuw Rhijngeest en de 

vroege component in plangebied Leiden-Veldheim. 

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

punten). De vindplaats kan de sleutelsite vormen in de fasering van de middeleeuwse 

bewoning in de regio. De vindplaats dateert iets later dan Oegstgeest- Nieuw 

Rhijngeest en iets jonger dan de vindplaatsen uit de volle middeleeuwen in de regio 

zoals Kop van Leeuwenhoek. De bevindingen die mogelijk gedaan kunnen worden bij 

deze vindplaats hebben de potentie om de verschillende vindplaatsen in de omgeving 

aan elkaar te koppelen. Mogelijk kunnen er uitspraken gedaan worden over de laterale 

verplaatsing van de bewoning en de relatie met de veranderingen in het landschap 

door de tijd heen. 

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

vindplaats is kenmerkend voor dit gebied; zeker in vergelijking met Oegstgeest- Nieuw 

Rhijngeest. Daardoor is een goede vergelijking te maken met deze vindplaats.

Op basis van de inhoudelijke criteria wordt de vindplaats dus als behoudenswaardig 

beschouwt. 
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Waarden Criteria Score (1-3)

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 2

8.4.2 Selectieadvies

Op basis van de bovenstaande waardering acht Archol de vindplaats op locatie 

Snellius-Westflank behoudenswaardig. Juist vanwege de grote hoeveelheid onderzoek 

in de regio is de inhoudelijke waarde van de vindplaats zeer hoog; nader onderzoek van 

de vindplaats heeft namelijk de potentie bezit om de omliggende op zichzelf staande 

onderzoeken met elkaar in verband te plaatsen. De vindplaats kan daarmee bijdragen 

aan de fasering van de opschuivende vroeg- en volmiddeleeuwse bewoning in de 

microregio. 

Aangezien de vroegmiddeleeuwse vindplaats behoudenswaardig is, adviseert Archol 

de vindplaats in situ te bewaar door de bouwplannen aan te passen. Indien dit niet 

mogelijk is binnen de ver gevorderde bouwplannen, dan adviseert Archol de vindplaats 

ex situ te behouden in de vorm van een vervolgonderzoek. De deels lage fysieke 

kwaliteit van de vindplaats ten gevolge van lokale verstoringen zal de interpretatie van 

eventuele structuren bemoeilijken. Het onderzoek moet zich daarom met name richten 

op de datering en fasering van de vindplaats, de relatie tot de nabije onderzoeken en 

indien mogelijk tot de activiteiten die hebben plaatsgevonden op de vindplaats. Naar 

onzes inziens kan deze informatie het beste verzameld worden door middel van een 

vlakdekkende opgraving van de vindplaats. 

Tabel 8.1 
Waardering van de vindplaats.
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Lijst van figuren

Figuur 1.1 Ligging deelgebied Snellius.

Figuur 1.2 Ligging van plangebied Snellius en Gorlaeus (rood) met het onderzoeksge-

bied van deelgebied Snellius (roze) dat gefaseerd is onderzocht:  locatie Datacenter 

van fase 1 en locatie Westflank van onderhavige fase 2  (blauw). De zwarte omkaderde 

zone bleek tijdens het voorgaand booronderzoek verstoord.

Figuur 3.1 Puttenplan (roze) met laatste aanpassing (halvering, in rood) kort voor 

aanvang van het veldwerk (fase 2) op locatie Westflank van onderzoeksgebied Snellius. 

Het gebied in de groene kaders is vooraf vrijgemaakt van braamstruiken.

Figuur 3.2 Ligging van de genummerde putten en  profielen binnen het onderzoeksge-

bied Snellius (rood kader).

Figuur 4.1 Uitsnede van de cultuurhistorische atlas met ligging van onderzoeksgebied 

Snellius (blauw) en plangebied Kop van Leeuwenhoek (rood) op de geul- en stroomgor-

delafzettingen van de Rijn (bron: Alterra).

Figuur 4.2 Uitsnede van de bodemkaart van Van der Meer uit 1952 met de ligging van 

onderzoeksgebied Snellius (blauw): locatie Datacenter van fase 1 en locatie Westflank 

van onderhavige fase 2.

Figuur 5.1 Tijdtabel.

Figuur 5.2 Detail van het Bonneblad uit 1925 geprojecteerd op plangebied Gorlaeus en 

Snellius (rood) en onderzoeksgebied Snellius (blauw): locatie Datacenter van fase 1 en 

locatie Westflank van onderhavige fase 2.

Figuur 5.3 Overzicht van archeologisch onderzoek uit de afgelopen jaren rondom 

plangebied Snellius-Gorlaeus (rood). Binnen dit plangebied is onderzoeksgebied 

Snellius in blauw gemarkeerd: locatie Datacenter van fase 1 en locatie Westflank van 

onderhavige fase 2.

Figuur 6.1 Foto van centraal westprofiel 103 in werkput 1 met gelaagde opbouw van 

zand- en kleiafzettingen, voor ligging zie Figuur 3.2.

Figuur 6.2 Foto van centraal westprofiel 202 in werkput 2 met gelaagde opbouw van 

zand- en kleiafzettingen en een licht gerijpte laag in het midden, voor ligging zie Figuur 

3.2.

Figuur 7.1 Overzicht sporen per type (boven) en per datering (onder).

Figuur 7.2 Coupefoto van S4 (kuil, links) en S5 (greppel, rechts).

Figuur 7.3 Coupefoto van S21 (klein paalspoor)

Figuur 7.4 Overzicht van de sporen van de middeleeuwse vindplaats.

Figuur 8.1 Begrenzing van het te onderzoeken areaal  (blauw kader) met mogelijke 

ligging van een structuur (paars kader) in het onderzoeksgebied van deelgebied 

Snellius (rood kader).

Figuur 8.2 Ligging van onderzoeksgebied Snellius (in blauw; fase 1- locatie Datacenter 

en onderhavige fase 2-locatie Westflank)  met overzicht van de archeologische putten 

en sporen van fase 2 en van de omliggende onderzoeken (voor zover beschikbaar).
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Tabel 1.2 Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 7.1 Aantal sporen per type.
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Bijlage I Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering diepte (cm) opmerking

1 greppel middeleeuwen   

2 greppel middeleeuwen   

3 greppel middeleeuwen   

4 kuil middeleeuwen   

5 greppel middeleeuwen   

6 paalkuil middeleeuwen   

7 greppel Nieuwe tijd (tot heden)   

8 kuil middeleeuwen  waarschijnlijk natuurlijke verstoring

9 paalkuil middeleeuwen   

10 paalkuil middeleeuwen   

11 greppel nieuwe tijd (tot heden)  mogelijk recent

12 kuil middeleeuwen 14  

13 kuil middeleeuwen 16  

14 vlek middeleeuwen 5  

15 natuurlijke verstoring middeleeuwen   

16 greppel middeleeuwen 22  

17 paalkuil middeleeuwen   

18 paalkuil middeleeuwen   

19 kuil middeleeuwen 5 onderkant (paal)kuil, mogelijk natuurlijk

20 kuil middeleeuwen   

21 paalkuil middeleeuwen 12  

22 greppel middeleeuwen   

23 paalkuil middeleeuwen   

24 kuil middeleeuwen   

25 kuil middeleeuwen   

999 recente verstoring recent   

Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht (g) spoor put vlak vulling

1.1 Aardewerk middeleeuwen 1 17,7 5 1 1 1

2.1 Baksteen 2 758 7 1 1 1

3.1 Aardewerk middeleeuwen 2 21,6 12 1 1 1

4.1 Aardewerk middeleeuwen 1 16 25 3 1 1

4.2 Dierlijk bot 1 28 25 3 1 1

5.1 Dierlijk bot 3 21,3 12 1 1 1

5.2 Aardewerk middeleeuwen 2 4,4 12 1 1 1

5.3 Metaalslak 2 28 12 1 1 1
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Bijlage III Profielbeschrijvingen

Bijlage III Profielbeschrijving

profiel: 1834-101
datum: 18-10-2019, X: 91.267, Y: 464.991, hoogte: 0,25, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Vastgoed UL, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,25 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

22 cm -Mv / 0,03 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

57 cm -Mv / 0,32 m -
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,55 m -
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin

 Einde profiel op 105 cm -Mv / 0,80 m -

profiel: 1834-102
datum: 18-10-2019, X: 91.265, Y: 464.979, hoogte: 0,47, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Vastgoed UL, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,47 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

18 cm -Mv / 0,29 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

72 cm -Mv / 0,25 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,43 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, spoor wortelresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

114 cm -Mv / 0,67 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, veel dunne kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

154 cm -Mv / 1,07 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, spoor plantenresten

 Einde profiel op 186 cm -Mv / 1,39 m -
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Bijlage III Profielbeschrijving

profiel: 1834-103
datum: 18-10-2019, X: 91.262, Y: 464.963, hoogte: 0,52, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Vastgoed UL, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,52 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,17 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

92 cm -Mv / 0,40 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

104 cm -Mv / 0,52 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

129 cm -Mv / 0,77 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd

147 cm -Mv / 0,95 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde profiel op 187 cm -Mv / 1,35 m -

profiel: 1834-104
datum: 18-10-2019, X: 91.258, Y: 464.944, hoogte: 0,70, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Vastgoed UL, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,70 m +
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,10 m +
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,30 m -
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

112 cm -Mv / 0,42 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

144 cm -Mv / 0,74 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde profiel op 164 cm -Mv / 0,94 m -



SnelliuS, nielS Bohrweg 1    55

Bijlage III Profielbeschrijving

profiel: 1834-201
datum: 18-10-2019, X: 91.275, Y: 465.070, hoogte: 0,40, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Vastgoed UL, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,40 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

44 cm -Mv / 0,04 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,20 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, zeer fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

74 cm -Mv / 0,34 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot

90 cm -Mv / 0,50 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool

120 cm -Mv / 0,80 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten

 Einde profiel op 152 cm -Mv / 1,12 m -

profiel: 1834-202
datum: 18-10-2019, X: 91.269, Y: 465.046, hoogte: 0,55, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Vastgoed UL, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,55 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

65 cm -Mv / 0,10 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, stevig, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: gebioturbeerd

85 cm -Mv / 0,30 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

107 cm -Mv / 0,52 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag

120 cm -Mv / 0,65 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,75 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjegrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 1,05 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, veel dikke kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten

 Einde profiel op 175 cm -Mv / 1,20 m -
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Bijlage III Profielbeschrijving

profiel: 1834-203
datum: 18-10-2019, X: 91.267, Y: 465.028, hoogte: 0,45, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Vastgoed UL, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,45 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 0,13 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, stevig, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: gebioturbeerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,35 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, stevig, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

104 cm -Mv / 0,59 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag

120 cm -Mv / 0,75 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

136 cm -Mv / 0,91 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

142 cm -Mv / 0,97 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 1,25 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkeroranjegrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

189 cm -Mv / 1,44 m -
Lithologie: klei, matig siltig, zwak grindig, donkergrijs, enkele kleilagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde profiel op 198 cm -Mv / 1,53 m -
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Bijlage IV Vondstendeterminatie
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