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Samenvatting

In het kader van de aanleg van een inpandig zwembad heeft Archol een archeologische 

begeleiding uitgevoerd in het achterhuis van Hooglandse Kerkgracht 25A te Leiden. 

Het onderzoek heeft archeologische resten opgeleverd uit de periode 15e – 16e tot 

20e eeuw. Oudere resten kunnen in de ondergrond worden verwacht, maar deze 

bevinden zich onder het niveau van het aan te leggen zwembad en zijn zodoende niet 

onderzocht.

Uit de 15e – 16e eeuw zijn twee kuilen, enkele scherven aardewerk en enkele botten 

van varken en rund aangetroffen (fase 1). Recentere resten betreffen verschillende 

bouwkundige elementen zoals muurresten, een beerkelder, funderingen en poeren. 

De ruimte tussen deze elementen is opgevuld met ophogingslagen waarin aardewerk, 

dierlijk bot, glas, een bronzen munt en tegels zijn aangetroffen. De vondsten en bak-

steenformaten tonen twee of drie perioden van bebouwing of verbouwing aan: de 

tweede helft van de 16e eeuw (fase 2), mogelijk de eerste helft van de 17e eeuw (fase 3) 

en uit het einde van de 19e – begin 20e eeuw (fase 4).
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

De heer L. Dijkman, bewoner en eigenaar van Hooglandse kerkgracht 29 gaat een 

inpandig zwembad aanleggen in het achterhuis van een naburig pand: Hooglandse 

Kerkgracht 25A. Hierbij vinden grondverstorende werkzaamheden plaats waardoor 

aanwezige archeologische resten aangetast worden. 

Volgens het bestemmingsplan ligt het plangebied in een gebied met archeologiewaar-

de 2. Voor de waarde is een vergunning nodig als de ingrepen groter zijn dan 25 m² en 

dieper reiken dan 50 cm –Mv. Het aan te leggen zwembad heeft een omvang van ca. 

65 m². De diepte bedraagt maximaal 130 cm onder de bovenkant van de huidige vloer. 

Daarom is voor de aanleg van het zwembad een vergunning nodig.

Voor de vergunning geldt een onderzoeksplicht. Voor de uitvoering van de 

archeologische werkzaamheden dient een programma van eisen te worden opgesteld. 

Dit programma van eisen bepaalt aan welke eisen het archeologisch onderzoek en de 

daar uit voortvloeiende rapportage dienen te voldoen.

1.2 Onderzoeksgebied

De Hooglandse Kerkgracht ligt midden in het historische centrum van de stad Leiden. 

Hooglandse Kerkgracht 25 bevindt zich aan de westzijde van de voormalige gracht. 

De bebouwing in dit deel van de stad hoort tot de tweede stadsuitbreiding rond 

1294. Het perceel van de Hooglandse Kerkgracht 25 bevat meerdere gebouwen. Aan 

de straatzijde ligt een dubbel dwarshuis. Het pand waarin het zwembad gepland is; 

het achterhuis, ligt hier achter (Hooglandse Kerkgracht 25A). Het achterhuis en het 
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Figuur 1.1 
Ligging van het onderzoeksgebied.
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voorhuis zijn verbonden door middel van een lange glazen/ kunststof gang die over 

de binnenplaats loopt. Het pand ligt op een korte afstand van enkele belangrijke 

monumentale gebouwen zoals de Burcht (100 m) en de Hooglandse Kerk (75 m).

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 

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 standaardrapportages. 

Gezien de ligging van het plangebied in de historische kern van Leiden, dicht bij 

de Burcht was de noodzaak van een archeologisch onderzoek vooraf duidelijk. Er 

heeft daarom geen regulier vooronderzoek plaatsgevonden in de vorm van een 

bureauonderzoek. Wel is er in 2014 in het kader van de geplande werkzaamheden een 

bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd.1 Tevens zijn er enkele testboringen uitgevoerd 

en zijn er in de hoeken van het achterhuis twee kleine gaten gegraven. Beide (niet-

archeologische) onderzoeken waren bedoeld om de bodemopbouw te bepalen en zijn 

niet gepubliceerd. 

Gezien de fysieke belemmeringen van het inpandige project is het onderzoek 

uitgevoerd tijdens het uitgraven van het zwembad door de civiel technisch aannemer. 

1  De Vos 2014.

Figuur 1.2 
Ligging van het pand binnen het historisch 
centrum van Leiden, in rood omcirkeld het 
onderzochte pand, in groen het dubbele 
voorhuis aan de Hooglandse Kerkgracht.
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Het gaat daarom om een archeologische begeleiding. Het veldwerk is in eerste 

instantie conform het protocol proefsleuven uitgevoerd. Gezien het aantreffen 

van archeologische resten in de proefsleuf heeft er vervolgens een doorstart 

plaatsgevonden naar een archeologische begeleiding conform het protocol opgraven.2

Voorafgaand aan het onderzoek heeft de gemeente Leiden een Programma van 

Eisen (PvE) laten opstellen.3 Het onderzoek heeft plaatsgevonden conform de in dit 

PvE gestelde eisen. Het veldteam van Archol bestond het merendeel van de tijd uit 

één persoon: de veldwerkleider. Af en toe is een extra veldarcheoloog ingezet na het 

aantreffen van muurwerken. De aangetroffen vloer- en muurwerken zijn beschreven 

door een bouwhistoricus. Het toekomstige zwembad is uitgegraven door de civieltech-

nische aannemer onder aansturing van Verbij, Hoogmade.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van dhr. Dijkman, eigenaar van het pand. drs. 

Ing. M.D.R. Andela trad namens de gemeente Leiden op als bevoegd gezag. Drs. C. 

Brandenburgh is adviseur van het bevoegd gezag.

Medewerker Functie 

drs. T.A. Goossens Projectleider

M. Goddijn MA Veldwerkleider / specialist middeleeuws aardewerk

drs. R. Boter bouwhistoricus (MoNed, bureau voor bouwhistorie en bouwkunde)

P. van de Geer MA veldarcheoloog

A. Porreij-Lyklema MA Veldarcheoloog

drs. R. Timmermans Veldarcheoloog

Soort onderzoek: Archeologische begeleiding protocol proefsleuven en opgraven

Projectnaam: Hooglandse Kerkgracht 25

Archolprojectcode: HKG1607

Gemeentelijke projectcode: 16HKG

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veld-
werk:

2 juni 2016 t/m 13 juli 2016 

Periode van uitvoering uitwer-
king:

Juli t/m december 2016

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: Hooglandse Kerkgracht 25

Coördinaten gebied: 93.870 / 463.750

Opdrachtgever: dhr. Dijkman

Bevoegd gezag: drs. Ing. M.D.R. Andela 

Adviseur bevoegd gezag: dr. C. Brandenburgh

ARCHIS-
onderzoeksmeldingsnummer:

3998334100

Beheer en plaats van documen-
tatie en vondsten:

Archeologisch depot Erfgoed Leiden en Omstreken

Geomorfologie: Bebouwd

Bodem: Bebouwd

2  Het selectiebesluit van dr. C. Brandenburgh (Erfgoed Leiden en omgeving, in mail d.d. 6 juni 
2016).

3  Goddijn 2016.

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.



10 HOOGLANDSE KERKGRACHT



HOOGLANDSE KERKGRACHT    11

Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

De doelstelling van de archeologische begeleiding is het documenteren en bergen van 

vondsten en het vastleggen van grondsporen binnen de grenzen van de grondwerk-

zaamheden en het beantwoorden van de in de paragraaf 2.3 genoemde onderzoeks-

vragen. Hierdoor worden eventueel aanwezige archeologische resten ex situ bewaard.

2.2 Onderzoekskader

De relevante onderdelen uit de NOaA (Nationale Onderzoeksagenda Archeologie) en 

de POA (Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie) zijn door de gemeente Leiden 

uitgewerkt in de gemeentelijke onderzoeksagenda. De volgende thema’s uit de onder-

zoeksagenda zijn van toepassing op het plangebied:

Een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het beeld van de stad voor de 

periode waarin nog maar weinig historische bronnen beschikbaar zijn: de vroeg-

stedelijke fasen. Bij toekomstig onderzoek zal daarom hernieuwde aandacht worden 

gegeven aan de ontstaanskernen van de stad. Een van deze ontstaanskernen is de 

bewoning rondom de Burcht. Bekend is dat er al vroeg bebouwing stond aan de voet 

van de Burchtheuvel.4 De ontwikkeling hiervan is echter niet bekend. De Burchtgracht 

en de Hooglandse Kerkgracht lijken bij de burcht te horen als omgrachtingen en 

zijn dus waarschijnlijk het oudste van dit gebied. De Hooigracht werd aangelegd als 

stadsgracht bij de stadsuitleg. De Middelweg ligt er als straat tussen in. Het is niet 

bekend hoe dit gebied zich heeft ontwikkeld.

In dit onderzoek is met name aandacht voor de agrarische oorsprong van de steden, 

de infrastructuur, verkaveling en rooilijnen, de rol van de lokale machthebbers, 

economische factoren en sociale diversiteit in het ontstaan van de stad. Alle relevante 

vragen uit de gemeentelijke onderzoeksagenda over ruimtelijke ontwikkeling van het 

gebied rondom de Burcht zijn opgenomen in de onderzoeksvragen

2.3 Onderzoeksvragen5

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

spoorclusters?

2. Uit welke periode dateren de sporen?

3. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welk vondsttype of 

vondstcategorie behoren zij?

4. Zijn op de locatie ophogingslagen aanwezig en wat is de datering hiervan?

Specifiek
5. Is er een gebouw aangetroffen dat ouder is dan het huidige pand. Zo niet, zijn er 

archeologische resten gevonden 

waardoor het huidige pand nader te dateren is?

4  Van Oerle 1975.
5  Goddijn 2016, 8-9.

2
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6. Zijn archeologische vondsten binnen het pand gedaan die op een bepaalde functie 

van het pand wijzen? Is het pand bijvoorbeeld gebruikt als werkplaats of is het 

oorspronkelijk een woonhuis geweest?

7. Zijn tijdens het onderzoek bepaalde bouwhistorische elementen aangetroffen? Zijn 

er bepaalde elementen die typisch zijn voor de stad Leiden of voor een bepaalde 

tijdsperiode?

8. Zijn er archeologische resten aanwezig die wijzen op de perceleringsindeling?

9. Zijn er onder het huidige pand archeologische resten aanwezig die ouder zijn dan dit 

pand. Als dit het geval is, hoe oud zijn deze resten en wat is de aard hiervan?

10. Zijn archeologische resten aanwezig die te koppelen zijn aan de burcht van Leiden?

11. In hoeverre is de Burcht van invloed geweest op de stedelijke structuur op het 

Waardeiland? Hoe was de ontwikkeling van de bewoning, percelering en bebouwing 

op het Waardeiland?

12. Hoe verliep de ontwikkeling van de bebouwing aan de voet van de Burchtheuvel? Wat 

is de datering van de oudste percelen en bebouwing?

13. Is er een relatie tussen de aanleg van de percelen en de aanleg van de straten Nieuwe 

en Oude Rijn?

14. Hoe waren de percelen in de vroegste periode ingedeeld en hoe ontwikkelde zich dat 

toen de stad werd verdicht?

15. In hoeverre is de Burcht van invloed geweest op de stedelijke structuur op het 

Waardeiland?

16. Hoe was de ontwikkeling van de bewoning, percelering en bebouwing op het 

Waardeiland?

17. Op welke gracht of straat waren de percelen (met bebouwing) georiënteerd?

Voeding
18. Welke voedingsbronnen werden geconsumeerd? Is hierin differentiatie in tijd en ruimte 

aan te geven?

19. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van de binnenterreinen, bijvoorbeeld als tuinen 

en wat groeide daar? Kunnen we in het afval gegevens vinden over de (cultuur)

gewassen uit een bepaalde periode? Wat is de herkomstig van het aanwezige 

constructiehout?

20. Welke diersoorten en skeletelementen zijn aangetroffen en wat zeggen deze over: 

de variatie in diersoorten, de skeletelementen, de slachtleeftijd van de dieren, de 

slachtsporen, sporen van leer- en/of botbewerking, schofthoogte, populatieverhou-

dingen, indicatie voor gebruik van dieren en de vraag of de dieren van elders zijn 

aangevoerd of ter plekke geleefd hebben en zijn geslacht.

21. Wat was de voedingseconomie van de bewoners? Hierbij dient aandacht besteed te 

worden aan de aanwezigheid van zaden, vruchten (beiden verkoold/onverkoold), de 

variatie in soorten, lokaal verbouwd of aangevoerd.

22. Zijn er sociale verschillen en voedselvoorkeuren binnen een bepaalde context of 

periode te herkennen?

23. Welk door de bewoners genuttigd voedsel werd lokaal verbouwd en welk is uit 

verderaf gelegen gebieden aangevoerd en op welke wijze?

24. Is de ontwikkeling van de vegetatie en voeding in de loop der tijd te achterhalen en 

wat vertelt ons dit?

25. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen met de resultaten van het botanisch 

onderzoek enerzijds en het archeozoölogisch onderzoek anderzijds?
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Methodiek veldwerk

3.1 Methodiek fysische geografie

De interpretatie van de bodemopbouw is vooral gebaseerd op drie profielkolommen 

van 1 m breed  die tijdens de proefsleuffase zijn gedocumenteerd. De bodemopbouw 

blijkt zeer uniform; zo vertoonden enkele intacte ophogingslagen nauwelijks variatie 

binnen het onderzoeksgebied. Omdat het onderzoek in fasen verliep, bleek het in 

de praktijk wel lastig om profielopnamen te maken tot op het diepste niveau. Er is 

uiteindelijk nog een kleine aanvullende profielkolom gedocumenteerd op het onderste 

niveau. Ook hierin waren dezelfde ophogingslagen zichtbaar waardoor voldoende 

informatie is verkregen over de bodemopbouw ter plekke.

3.2 Methodiek archeologie

Het archeologisch onderzoek is als archeologische begeleiding uitgevoerd in 

meerdere fasen. Als eerste is begonnen met een archeologische begeleiding volgens 

het protocol proefsleuven (AB IVO-p). Hiervoor is gekozen om vast te stellen of 

archeologische resten in de ondergrond aanwezig zijn. Dit bleek inderdaad het geval. 

Na een selectiebesluit6  is doorgestart naar een archeologische begeleiding volgens 

het protocol opgraven (AB DO). Deze twee verschillende onderzoeken vonden zelf 

ook gefaseerd plaats vanwege de stapsgewijs uitgevoerde sloopwerkzaamheden 

van het pand. Tegelijkertijd moest het pand worden gestut met damwanden, waarbij 

geen archeologische begeleiding nodig was.7 Hierdoor zijn de volgende fasen te 

onderscheiden (Figuur 3.1):

· Bouwhistorisch onderzoek van de oude vloer binnen het pand (AB IVO-p)

· Proefsleuf over de lengte van het zwembad (AB IVO-p, put 1, vlak 1)

· Ontgraven van het zwembad tot ca. 60 cm onder de oude vloer (AB DO, put 2, vlak 

1 en 2)

· Ontgraven van het zwembad tot ca. 1,30 m onder de oude vloer (AB DO put 2, vlak 

3)

De maximale verstoringsdiepte voor het uitgraven van het zwembad bedroeg 1,3 m 

onder de oude vloer. Omdat het onderzoek een begeleiding betreft, is dit tegelijkertijd 

ook de maximale onderzoeksdiepte. Tijdens het aanleggen van de werkputten is 

gebruik gemaakt van een minigraver voorzien van een gladde bak. De grond die 

vrij kwam tijdens de fase AB DO werd direct afgevoerd. Aanwezige archeologische 

resten zijn handmatig getekend (schaal 1:20) waarbij de hoeken van het oude pand 

zijn gebruikt om de tekening te georefereren. Hoogtematen zijn aan de hand van 

een waterpas  genomen, waarbij het straatniveau van de Hooglandse Kerkgracht als 

referentie heeft gediend.

Een bouwhistoricus (Reinoud Boter) heeft de muren beschreven op bouwhistorische 

elementen. Voor de documentatie zijn alle muurwerken schoongemaakt. Van de 

muurwerken zijn hoogtematen genomen met een waterpas. Verder zijn ook steeds 

6  Het selectiebesluit van dr. C. Brandenburgh (Erfgoed Leiden en omgeving, in mail d.d. 6 juni 
2016).

7  De plaatsing van damwanden bleek pas tijdens de AB als aanvullende maatregel vereist. In een 
advies van dsr. R. Rietkerk d.d. 7 juli 2016 is in aanvulling op het selectiebesluit van Erfgoed 
Leiden en omgeving (door dr. C. Brandenburgh per mail d.d.10 juni 2016) ingestemd met de 
aanpak van de plaatsing van de damwanden. 

3
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Figuur 3.1 
Ligging van de werkputten binnen het bestaande gebouw. In 
groen/blauw de locatie van het geplande zwembad.
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de versnijdingen en de onderkanten van de muurwerken ingemeten. Alleen in de 

ophogingslagen zijn vondsten gedaan; ze zijn verzameld in vakken van 2x2 m. De 

vondsten zijn op de vlaktekening aangegeven als puntvondst. 

Het onderzoek heeft geen monsterwaardige beerputten of afvalkuilen opgeleverd. 

Daarom zijn geen monsters genomen tijdens de archeologische begeleiding.
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Landschappelijk kader

4.1 Fysisch-geografische kenmerken 

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

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

mariene zand- en kleipakketten.8  In een strook aan weerszijden van de Oude Rijn 

komen tevens fluviatiele klei- en zandafzettingen voor.

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

spiegelstijging. 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 

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 

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

achter de oeverwallen kreek- en geulsystemen.

 

De Hooglandse Kerkgracht ligt op geulafzettingen van de Rijn.9  Het terrein ligt tussen 

twee Rijnarmen die in het centrum ter hoogte van de Burcht weer bij elkaar komen. 

Het Waardeiland dat tussen de Rijnarmen ligt, is gevormd door mariene kleidekken die 

waarschijnlijk voor het begin van de jaartelling zijn opgeslibd. Hierop ligt een pakket 

zandige kleien dat tot rivierafzettingen van de Rijn behoort. Het plangebied bevindt 

zich in de bebouwde kom; daarom zijn er geen geomorfologische- of bodemkarterin-

gen uitgevoerd.

4.2 Historisch landgebruik

Het Hooge Land of Waardeiland heeft lange tijd tot het gebied van Leiderdorp 

behoord. Op het meest westelijke deel van het eiland werd in de 9e eeuw een 

versterking gebouwd: een ringwalburcht die als voorloper van de huidige Burcht 

fungeerde. In de eeuwen die volgden, werd de ringwalburcht omgevormd tot een 

mottekasteel. De motteheuvel werd meerdere malen opgehoogd tot zijn huidige 

negen meter hoogte en voorzien van een houten palissade en daarna een stenen 

ringmuur. Het kasteel heeft waarschijnlijk ook een voorburcht gehad. De ligging 

hiervan is tot op heden niet vastgesteld, maar vermoedelijk lag de voorburcht aan de 

oostzijde van de Burcht. De voorburcht zou in theorie dus ook op de huidige onder-

zoekslocatie kunnen liggen. 

8  Rietkerk 2013.
9  Brandenburgh & Cohen Stuart 2009.

4
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Op de zuidelijke oever van de Rijn lag rond 1200 n. Chr. een dijkdorp met daarachter 

het grafelijk hof bestaande uit een toren, een woonhuis en een kapel (de latere 

Pieterskerk). Op de noordelijke oever lag eveneens een nederzetting: het agrarische 

Maredorp. Via een brug waren de beide Rijnoevers en de Burcht, waar tol werd 

geheven, met elkaar verbonden.

In 1294 n. Chr. ging het Waardeiland officieel bij de stad Leiden horen. De Hooglandse 

Kerkgracht vormde een noord-zuid verbinding in dit nieuwe stadsdeel. Langs de 

Hooglandse Kerkgracht ontstond al vrij snel bebouwing. De oudste archiefmeldingen 

van huizen dateren uit 1354 n. Chr. Vaak was sprake van langgerekte percelen.

Hooglandse Kerkgracht 25 bevindt zich aan de westzijde van de voormalige gracht. De 

gracht is in 1607 overwelfd. De bebouwing in dit deel van de stad hoort tot de tweede 

stadsuitbreiding rond 1294.10 Het perceel van de Hooglandse Kerkgracht 25 bevat 

meerdere gebouwen. Aan Hooglandse Kerkgracht zelf ligt een voorhuis dat bestaat 

uit een dubbel dwarshuis. Dit deel is in 2002 en 2011 (bouw)historisch onderzocht. Op 

basis daarvan is vastgesteld dat de kern teruggaat tot de tweede helft van de 14e eeuw. 

Het achterhuis waarbinnen het geplande zwembad wordt aangelegd (nr 25A) is in 2014 

(bouw)historisch beschreven. 

10  De Vos 2014.
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Archeologie en historische kader

5.1 Onderzoek in de omgeving

In de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn twee archeologische 

onderzoeken bekend (Figuur 5.1):

 Aan de overkant van de straat heeft in 2009 een inventariserend proefsleuvenonder-

zoek plaats gevonden: aan de Hooglandse Kerkgracht 42.11 Hierbij zijn funderingen uit 

de 15e eeuw aangetroffen; oudere voorgangers zijn niet waargenomen, maar kunnen 

nog op een dieper niveau aanwezig zijn. Ook is een ophogingslaag gevonden met een 

datering tussen 1425 en 1525.

Richting het westen, op ca. 40 m. afstand is bij de Burcht is in 1978 een archeologische 

begeleiding uitgevoerd door de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek (ROB) in 1976.12 Dit onderzoeksgebied aan de Burgsteeg 11 (het 

Heerenlogement) richtte zich op de aanwezigheid van een mogelijke voorburcht. Op 

de locatie zijn funderingen aangetroffen van een gebouw dat is afgebroken voor de 

bouw van het huidige pand. Het huidige pand dateert uit 1658. Achter het koetshuis 

is een overkluizing van 15 m lang en 3 m breed gevonden dat als een 17e-eeuws 

waterreservoir is geïnterpreteerd.13 Resten van een voorburcht zijn niet gevonden.

11  Stuart en Brandenburgh 2009.
12  Tegenwoordig bekend als de Rijksdienst voor Het Cultureel Erfgoed.
13  Boer, Oerle en Suurmond-van Leeuwen, 1978
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Figuur 5.1 
Locaties van archeologisch onderzoek in de 
directe omgeving. A = onderhavig onder-
zoeksgebied Hooglandse Kerkgracht 25; B = 
Hooglandse Kerkgracht 42; C = Burgsteeg 11.
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5.2 Historische gegevens14

Het pand aan de Hooglandse Kerkgracht 25 is onder te verdelen in een dubbel 

dwarshuis aan de straatkant van de Hooglandse Kerkgracht en een achterhuis aan 

de Burgsteegzijde. Het onderzoeksgebied betreft het achterhuis op huisnr. 25A. De 

ouderdom hiervan is niet bekend. De vroegste historische bronnen voor bewoning van 

het perceel dateren halverwege de 14e eeuw. Ter plaatse van huisnummers 25 en 27 

hebben gedurende lagere tijd kanunniken gewoond.15

14  Tekst is deels ontleend aan de Vos 2014.
15  Dijkman 2005, 19.

Figuur 5.2 
Locatie van het achterhuis op de historische 
kaart van Bast uit 1600.

Figuur 5.3 
Locatie van het achterhuis op de historische 
kaart van Blaeu uit 1649 (rood omcirkeld).
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De oudste historische kaarten waarop bewoning in het plangebied staat getekend, 

zijn de kaarten van Pieter Bast uit 1600 en de kaart van Johannes Blaeu uit 1649 

(Figuur 5.2 & Figuur 5.3). Het gaat om een gebouw met de langste zijde parallel aan 

de hooglandse Kerkgracht. Het is voorzien van een zadeldak tussen twee tuitgevels. 

Dakkapellen lijken niet aanwezig te zijn. Verder is in de tuin een muur te zien die twee 

percelen scheidt. Het is niet duidelijk of ook het bouwblok gescheiden is.

Ook op een wat jongere kaart van Christiaan Hagen (1670) is het achterhuis mogelijk 

ook ingetekend (Figuur 5.4). Het ingetekende huis zou echter ook op het perceel ten 

noordoosten van Hooglandse Kerkgracht 25 kunnen liggen. Ten opzichte van de kaart 

van Blaeu is het bouwblok gedraaid, en lijkt de ligging van het pand op de huidige 

ligging. Op de kaart is de bebouwing ingetekend als een rechthoekige bouwmassa van 

twee bouwlagen onder een zadeldak met drie dakkapellen tussen twee tuitgevels.

Voor de geschiedenis van het pand Hooglandse Kerkgracht 25 en het achterhuis 

(25A) is de familie van Biemen en hun meubelmakerij, ca. tachtig jaar woonachtig 

op dit adres, van groot belang. Johannes van Biemen, meubelmaker, vestigde zich 

hier in 1889.16 Wellicht zag hij een gelegenheid om woon- en werkplaats, voorheen 

respectievelijk op de Langebrug en de Mandenmakerssteeg, samen te brengen 

aan de voormalige gracht.17 Een jaar daar voor was zijn zoon Willem Frederik van 

Biemen geboren, die later de meubelmakerij zou overnemen. Het is onduidelijk of het 

achterhuis van Hooglandse Kerkgracht 25A in deze periode al verbouwd werd voor de 

ingebruikname als werkplaats. In het najaar van 1932 werd het achterhuis getroffen 

door brand. Een bekendmaking in de Nieuwe Leidsche Courant van 2 november 

luidt: “Door deze deelt ondergeteekende mede, dat maatregelen genomen zijn, om de 

werkzaamheden buiten zijn door den brand vernielde werkplaats voort te zetten.”18 Voor 

het achterhuis, zijnde een houtopslag- en werkplaats, was deze brand wellicht zeer 

ingrijpend. Het diende daarom, vermoedelijk, volledig te worden herbouwd. Een detail 

uit een luchtfoto van 1949 (Figuur 5.5), wanneer het pand nog steeds in bezit is van 

de meubelmaker, toont de opbouw van het pand. Het betreft een diephuis met twee 

16  Leidsche Courant, J. van Biemen,20 februari 1889, p.4.
17  Leidsch Dagblad, Verhuisd,3l maart 1888, p. 4.
18  Nieuwe Leidsche Courant, Bekendmaking, 2 november 1932, p.4.

Figuur 5.4 
Mogelijke afbeelding van het achterhuis op 
de historische kaart van Christiaan Hagen uit 
1670 (rood omcirkeld).
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bouwlagen onder mansardedak tussen twee topgevels. Naar achter toe maakt de 

rechthoekige bouwmassa een insprong. De gevel is hier opgehoogd om aan te sluiten 

met het mansardedak.

Eind jaren ‘70 koopt architect Paul (PMJ) van Oerle het achterhuis van de inmiddels 

hoogbejaarde meubelmaker W.F. van Biemen. Het gezin van Oerle woonde reeds 

vanaf 1974 in het buurpand Hooglandse Kerkgracht 23. De tuinen van beide panden 

werden verheeld en de architect bouwde zijn studio in het achterhuis. De begane 

grond diende als kantoor, de ruimte op de verdieping als tekenkamer. In 1979 werd het 

pand verbouwd; het Mansardedak werd gesloopt, net als de verdieping op de aanbouw 

die vervangen werd door een dakterras. Omstreeks 1990 richtte de architect op de 

verdieping van het pand een woning in voor zichzelf. Tot aan de verkoop woonde zijn 

jongste zoon Raymond van Oerle in het pand.

Voor de werkzaamheden bestond het achterhuis uit een rechthoekige hoofdbouw 

van twee bouwlagen onder een plat dak, en een aanbouw van één bouwlaag met 

daarboven een terras. Het achterhuis is een afzonderlijk perceel, maar verbonden 

met het voorhuis door middel van een lange glazen (of kunststof) gang die over de 

binnenplaats loopt.

5.3 Archeologische verwachting

Op de locatie van het achterhuis zijn in de hoeken van het pand twee kleine gaten 

gegraven; verder zijn enkele testboringen uitgevoerd. Uit de onderzoeken blijkt dat in 

één ruimte (de voorkamer van het huis) een ophogingslaag aanwezig is van ca. 50 cm 

dik. Deze is recent opgebracht. Hieronder is een vloer aanwezig, waarvan de ouderdom 

niet duidelijk is. Mogelijk komt het niveau van deze vloer overeen met de bestaande 

vloer van de achterkamer.

Op basis van de bekende historische gegevens en het booronderzoek worden in het 

onderzoeksgebied de volgende archeologische resten verwacht:

- Onder de recente ophogingslaag is op 50 cm diepte onder de huidige vloer een 

oude vloer vastgesteld. De ouderdom is niet duidelijk maar het kan om een oude 

originele vloer van dit pand gaan.

Figuur 5.5 
Luchtfoto uit 1949 met detail van de zuid-
gevel.
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- Op basis van het archeologisch onderzoek aan de Hooglandse Kerkgracht 42 

zijn onder de voornoemde vloer van Hooglandse Kerkgracht 25A verschillende 

ophogingslagen te verwachten.

- Muurwerken van het huidige pand of een oudere middeleeuwse voorloper.

- Gezien de ligging achter het huis kunnen beer- en waterputten aanwezig zijn.19 Dit 

hangt af van de ouderdom van het achterhuis. Beerputten verschenen in de 14e en 

15e eeuw.

- Sporen of resten van houtbouw.

19  Uitgaande van de verstoringsdiepte (max. 1,3 m onder de huidige vloer) worden tijdens de AB 
alleen de bovenkanten van beer- en waterputten verwacht. De beschoeiingen met vondstri-
jken kern uit de gebruiksfase worden naar verwachting niet bereikt.



24 HOOGLANDSE KERKGRACHT



HOOGLANDSE KERKGRACHT    25

Resultaten landschappelijk onderzoek 

6.1 Opbouw onderzoeksgebied 

Tijdens de archeologische begeleiding is geen natuurlijke bodemopbouw 

waargenomen. Over het gehele plangebied is sprake van ophogingslagen met 

daarin vondstmateriaal zoals dierlijk bot, aardewerk en houtskool. Op basis van het 

aardewerk zijn deze ophogingslagen te dateren in de Nieuwe Tijd, 15e/ 16e-20e eeuw. 

Door de aanwezigheid van deze lagen zijn onderliggende archeologische resten goed 

geconserveerd.

De bodem bestaat uit een ca. 10-20 cm dikke laag geel zand (onder de oude vloer, 

S5005), waarin de vlijlaag van de bakstenen vloer heeft gelegen. Hieronder bevindt 

zich een puinlaag met veel bakstenen en puin en grijze zandige klei (S5010). Deze laag 

is waarschijnlijk het gevolg van de sloop van de bebouwing en het bouwpuin bevindt 

zich vooral in de bovenste 30-40 cm. De muurwerken liggen dan ook in deze intacte 

ophogingslaag. Naar beneden toe wordt de laag schoner en bevat minder bouwpuin. 

Wel blijven nog steeds kleine fragmentjes mortel en baksteen aanwezig. Deze laag is 

in totaal 90 cm dik en dateert op basis van het aardewerk en de tegels in de laag uit 

de 18e of 19e eeuw. De onderste ophogingslaag (S5020) is veel bruiner dan s5010 maar 

bevat nog steeds veel puin en enkele vondsten. Ook deze laag bestaat uit zandige klei 

en bevat veel houtskool. In deze laag zijn drie sporen waargenomen op het onderste 

niveau (vlak 3). Hieronder bevindt zich donkergrijze zandige klei met daarin houtskool. 

Deze laag dateert op basis van het vondstmateriaal in de 15e of 16e eeuw.

Figuur 6.1 
Profiel 2 met daarin de lagen s5005 en s5010.

6
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Laag dikte datering

S5005 10-20 cm eind 19e eeuw

S5010 90 cm 18e – 19e eeuw

S5020 ? 15e – 16e eeuw

Tabel 6.1 
Dikte en datering van de aangetroffen 
ophogingslagen.

Figuur 6.2 
Profiel 4 gedocumenteerd in de laatste fase 
van het onderzoek met bovenin s5010 en 
daaronder s5020.
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Archeologische resultaten

7.1 Inleiding

De archeologische begeleiding heeft resten aan het licht gebracht die behoren tot 

het huidige achterhuis. Maar ook oudere resten zijn aangetroffen die te koppelen 

zijn aan de bewoning zoals weergegeven op de 17e eeuwse historische kaart van 

Pieter Bast en Johannes Bleau. Bij het bereiken van de maximaal te ontgraven 

diepte was een intacte ophogingslaag aanwezig met daarin enkele archeologische 

sporen. Op een dieper niveau kunnen nog archeologische resten aanwezig zijn, 

maar deze werden niet bedreigd door de graafwerkzaamheden van het zwembad.

In dit hoofdstuk worden eerst de aangetroffen sporen besproken en daarna volgt 

een analyse van het vondstmateriaal per categorie.

7.2 Sporen

Figuur 7.1 geeft een overzicht van alle aangetroffen sporen op vlak 1 t/m 3. Er zijn 

sporen aangetroffen uit verschillende perioden. De oudste sporen dateren uit 

de 15e of 16e eeuw, de jongste sporen zijn te relateren aan het gebruik van het 

gebouw als werkplaats in de periode eind 19e – begin 20e eeuw. De sporen die als 

recent zijn weergegeven, betreffen de heipalen die tijdens de werkzaamheden 

voor het aan te leggen zwembad zijn geslagen. De sporen worden hieronder per 

fase beschreven, beginnend bij de oudste fase.

7.2.1 Fase 1 (15e – 16e eeuw)

In de wand van de werkput – tegen de achtertuin van Hooglandse Kerkgracht 

29 – zijn twee sporen (S28 en S29) gevonden, die stratigrafisch ouder zijn dan de 

hieronder beschreven sporen (Figuur 7.2). De sporen zijn aangetroffen in vlak 3 en 

bevinden zich in ophogingslaag S5020 die dateert uit de 15e of 16e eeuw. De sporen 

waren pas zichtbaar in deze laag en moeten daarom onder het 16e- of 17e-eeuwse 

niveau liggen. Uitgaande van deze positie zullen de sporen uit de 15e of 16e eeuw 

stammen. De sporen zijn verder niet gecoupeerd of uitgegraven, omdat dit niveau 

niet verstoord wordt door de onderhavige graafwerkzaamheden. Het is daarom 

lastig om de sporen te interpreteren. Spoor 28 lijkt sterk op een afvalkuil vanwege 

de aanwezigheid van houtskool en mortel (Figuur 7.3). De ca. 1,6 m lange kuil was 

ovaal van vorm in het vlak. Spoor 29 is lastiger te interpreteren, het gaat om een 

grote rechthoekige vorm, ruim 3 m lang. De kuil had twee vullingen waarvan de 

vulling 1 de grootste was. Deze lijkt sterk op de vulling van spoor 28. Vulling 2 was 

een kleine vierkante opvulling met een concentratie van baksteenpuin. Het valt 

daarom niet uit te sluiten dat spoor 29 een restant van bebouwing is geweest.

Oudere sporen zijn niet aangetroffen, ook geen restanten van een eventuele 

voorburcht. De conservering in de achtertuin is zeer goed en daarom valt niet uit te 

sluiten dat dergelijke oudere resten op een dieper niveau wel aanwezig zijn.

7
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Figuur 7.1 
Sporenoverzicht vlak 1 t/m 3.
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S29

S28

Legenda
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Figuur 7.2 
Sporen behorend tot fase 1.

Figuur 7.3 
Kuil spoor 28 in vlak 3.
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7.2.2 Fase 2 (tweede helft 16e eeuw)

Onder het huidige pand zijn sporen gevonden die behoren tot een ouder gebouw dan 

het huidige achterhuis (Figuur 7.4). Het gaat om een tuinmuur die haaks staat op de 

Hooglandse Kerkgracht en richting de Burcht loopt (S5, S10 en S15). De tuinmuur heeft 

daarmee eenzelfde oriëntatie als de huidige percelering (west-oost). De bakstenen zijn 

handgevormd, op basis van de baksteenformaten (18x9x4 cm) is de muur te dateren 

in de tweede helft van de 16e of de eerste helft van de 17e eeuw.20 De tuinmuur was 

over een lengte van 12 m te vervolgen. Waarschijnlijk is de tuinmuur nog verder in 

westelijke richting van de Burcht te volgen. Aan de zijde van de Hooglandse Kerkgracht 

20  Orsel 2007, 10-11; Van den Ende et al. 2007, 127.
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Figuur 7.4 
Sporen behorend tot fase 2.
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eindigt de muur tegen S16, een muur van een ouder huis dat op deze locatie heeft 

gestaan. De tuinmuur ligt op de versnijdingen van S16 en is met een drieklezoor tegen 

deze muur gebouwd (Figuur 7.5). Van de tuinmuur resteerde over het algemeen niet 

meer dan een vlijlaag van maximaal twee baksteenlagen hoog die op zijn plat lagen. In 

het centrale traject van de muur was de tuinmuur geheel uitgebroken en was er alleen 

nog los puin aanwezig (S10).

S16 loopt parallel aan de Hooglandsekerkgracht. Het gaat om de resten van een 

fundering waarvan de top zich op 0,46 m +NAP bevond, de onderkant op 0,03 m –

NAP. De fundering werd naar beneden breder en was voorzien van 3 versnijdingen. 

Ook deze muur is te dateren in de tweede helft van de 16e of de eerste helft van de 

17e eeuw op basis van de baksteenformaten (19x9x3,5 cm) en de afmetingen van de 

klezoren. Uitgaande van de tuinmuur die tegen S16 is aangebouwd, gaat het hier om 

de (westelijke) buitenmuur van een gebouw. 

Binnen het pand zijn nog verschillende muurresten gevonden. Dit zijn met name 

smallere muurtjes die het huis onderverdelen in kleinere ruimtes. Het gaat om S26, S32 

en S34/S35.S25 is een bredere muur binnen het pand, die haaks op de buitenmuur en 

min of meer in het verlengde van de tuinmuur staat (Figuur 7.6). De muur is koud tegen 

S16 aangebouwd en ligt tegelijkertijd op de versnijdingen van deze muur. De bak-

steenformaten bedragen 19x8,5x4 cm. Van de fundering zijn nog vijf lagen baksteen 

over (5 lagen maat: 20 cm).In de fundering is slechts één versnijding aanwezig; de top 

bevindt zich op 0,15 + NAP, de onderkant op 0,22 +NAP. Gezien de dikte van de muur 

en de ligging in het verlengde van de tuinmuur, deel S25 het pand mogelijk in twee 

verschillende woningen in.

De kleinere muurtjes S32 en S35 staan koud tegen muur S25 gemetseld. De onderkant 

is niet bereikt, omdat dit deel van het plangebied op een hoger niveau is aangelegd. 

Dit deel wordt niet dieper verstoord. De baksteenformaten van de muurwerken 

bedragen 19x9x4/4,5 cm: deze  wijzen op een 16e of 17e eeuwse datering.

Aan de noordkant van muur S16, ten westen van de tuinmuur S15, is een beerkelder 

aangetroffen. De beerkelder is aangesloten op een riool die richting het zuiden het 

onderzoeksgebied uitloopt (S22). De kelder meet ca. 70 x 90 cm. De muur is koud 

tegen de buitenmuur S16 aangebouwd, de baksteenformaten van de beerkelder 

bedragen 18,5x8,5 x4 cm. De bovenkant van de beerkelder bevindt zich op 0,43 m 

Figuur 7.5 
Aansluiting van de tuinmuur op muur van de 
huizen (S16).
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+ NAP. De inhoud van de beerkelder kon helaas niet worden onderzocht, omdat de 

uitvoerder van de civieltechnische werkzaamheden de kelder in afwezigheid van de 

archeoloog had verwijderd. 

De baksteenformaten van de bouwkundige elementen uit deze fase wijzen op een 

datering in de tweede helft van de 16e of in de 17e eeuw. Het pand staat echter al 

aangegeven op de kaart van Bast uit 1600, op basis waarvan deze bebouwingsfase in 

de tweede helft van de 16e eeuw wordt gedateerd (zie ook hoofdstuk 8).

7.2.3 Fase 3 (16e - 17e eeuw?)

Deze fase is vrij lastig te dateren. De muurresten uit deze fase kunnen ook behoren 

tot fase 2. Het gaat om een klein muurtje tegen de noordelijke wand van de opgraving 

(S21). De datering is onduidelijk; het gaat om enkele gemetselde bakstenen met 

het formaat 19x8,5x4 cm, wat een 17e-eeuwse datering doet vermoeden. S13 is een 

overkluisd riool dat haaks op de tuinmuur staat (Figuur 7.9). Op basis van de baksteen-

formaten dateert deze muur mogelijk uit de 16e of 17e eeuw (19x?x4 cm). Het riool 

Figuur 7.6 
Brandwerende muur S25 die links ligt op de 
versnijdingen van muur S16.

Figuur 7.7 
Beerkelder (S23) met aansluitend riool (S22). 
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kon tot de tuinmuur gevolgd worden, aan de andere zijde is het niet waargenomen. 

Op de locatie is geen put aanwezig, het is niet duidelijk of het aan de zuidelijke zijde 

oorspronkelijk heeft doorgelopen. 

S21

S13

Legenda

muur
riolering

2.5m0
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Figuur 7.8 
Sporen behorend tot fase 3.
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7.2.4 Fase 4 (1889-1932)

M. Goddijn & R. Boter

De archeologische resten uit deze periode zijn allemaal toe te schrijven aan het huidige 

achterhuis en het gebruik als werkplaats (Figuur 7.10). In het bouwhistorisch onderzoek 

wordt melding gemaakt van brand in de meubelwerkplaats in 1932. Hierbij wordt de 

opmerking geplaatst dat de brand waarschijnlijk zeer ingrijpend was en het gebouw 

volledig moest worden vernieuwd. Dit laatste is de vraag. Volgens de civieltechnische 

aannemer zijn tijdens de sloopwerkzaamheden op verschillende locaties nog resten 

van brandsporen gevonden: vooral bij kozijnen en balkconstructies. Mogelijk is dus 

niet het gehele gebouw afgebrand. Hiervan is geen bouwhistorische notitie gemaakt 

omdat de archeologische begeleiding pas plaatsvond toen de brandsporen al waren 

vastgesteld.

Uit fase 4 zijn er twee vloeren, enkele muren en poeren en een verzinkbakput met 

bijbehorend riool gedocumenteerd. Tijdens de archeologische begeleiding is eerst de 

jongste betonnen vloer verwijderd om de onderliggende vloeren te documenteren 

en de ouderdom te bepalen. Er zijn twee vloeren gedocumenteerd. De vloeren liggen 

op gelijk niveau (begane grond) achter elkaar, waarbij één vloer in de aanbouw van 

het achterhuis ligt (S37), de ander ligt binnen het achterhuis (S36). De vloeren zijn 

gescheiden door de voormalige achtergevel van het achterhuis die ten tijde van het 

onderzoek al tot ca. 20 cm boven de vloeren bleek afgebroken (S7/ S8). 

 

Beide vloeren zijn opgebouwd uit: een zandbed van geel, scherp zand, een vlijlaag 

van bakstenen op hun plat in de richting van voor naar achter en een gemetselde 

Figuur 7.9 
Deel van het overkluisde riool S13.
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afwerklaag op hun plat van links naar rechts (Figuur 7.11 & Figuur 7.12). Beide 

bakstenen vloeren zijn gemetseld in halfsteensverband met een bastaardvoeg (cement 

en kalk). De toegepaste stenen voor de vlijlaag bestaan in het voorste deel uit rode 

handvormstenen (zachte stenen) in het formaat: 17,5 x 8,5 x 4 cm. In het achterste 

gedeelte is de vlijlaag opgebouwd uit rode (zachte) stenen in de formaten 18,5 x 9 x 

3,8 cm. Deze laatste zijn vermoedelijk hergebruikte stenen. De paars-rode klinkers als 

afwerking hebben het formaat 17,5 x 8,5 x 4 cm en zijn vroeg-machinaal vervaardigd 

(gebaseerd op de homogene samenstelling, strakke uitvoering en hoeken). De 

gevels die de vloeren afsluiten zijn hoogstwaarschijnlijk opnieuw opgetrokken met 

hergebruik van oude stenen. De toegepaste voegen zijn vrij ruim en voorzien van een 

vermoedelijke bastaardvoeg. De binnenzijde is afgesmeerd.

S24

S19
S18

S4

S6
S7 + S8

S9

S1S2

S34
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Figuur 7.10 
Sporen behorend tot fase 4.
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De vloeren zijn naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van de 19e eeuw (1889) 

aangebracht toen Johannes van Diemen zich hier als meubelmaker vestigde. Gezien 

de gevels is het niet onwaarschijnlijk dat het hele achterhuis in deze periode opnieuw 

is gebouwd, maar dit gaat voorbij aan de vraagstelling. De vloerafwerking is typerend 

voor dergelijke industriële ruimten.

Ter hoogte van de uitbouw van het achterhuis, aan de burchtzijde, is in de ondergrond 

de originele dwarsmuur aangetroffen die oorspronkelijk de achtergevel van het pand 

vormde (Figuur 7.13). Deze bestaat uit twee bouwfasen; S7 is de originele fundering 

met drieklezoor bakstenen door elkaar gebruikt (formaat 18,5x8,5x3,5 cm). Hier 

bovenop ligt een latere muur met een drempel erin die tot een deuropening heeft 

behoord. De bakstenen in de muur zijn volledig hergebruikt. Aan de binnenzijde van 

de muur bevindt zich een ontvangstbak of verzinkput. In muur S7 bevindt zich een gat 

met daarachter een riolering (S4 en S6) die op een tuinmuur ligt van fase 3. De riolering 

is 29 cm breed; inwendig is deze 11 cm breed met baksteenformaten 19x9,5x3,8. Het 

riool heeft een gemetselde bodem met bakstenen die op zijn plat liggen. Het riool 

Figuur 7.11 
Vloer ter hoogte van de achterplaats (foto: R. 
Boter).

Figuur 7.12 
Opbouw vloer achterplaats met geel zand, 
vlijlaag en afwerkvloer (foto: R. Boter).
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is afgedekt met grijze en rode tegels met een formaat van 23x22 cm. Dit riool komt 

aan de achterzijde uit op een put (S1 en 2) en een groter riool dat hier haaks op staat 

(S3). De onderzijde van de put is op basis van de aanwezigheid van cement in de 19e 

eeuw te dateren. De bovenzijde is afgedekt met ingelegde dakpannen en is met beton 

afgesmeerd. Dit deel dateert uit de 20e eeuw. Het riool hieronder waar de put op uit 

komt, is gewelfd met hergebruikte bakstenen (19x3,8x8 cm). Op de bakstenen is een 

afwerklaag aanwezig. Dit riool dateert ongeveer uit de 19e eeuw.

Aan de zijde van de Hooglandse Kerkgracht ligt een bakstenen fundament met 3 

versnijdingen (S24). De bakstenen zijn machinaal vervaardigd en hebben een formaat 

van 18x9x4 cm. De muur dateert ongeveer rond 1880 en zal daarom bij het huidige 

pand behoord hebben. De precieze functie is niet duidelijk, het lijkt een afscheiding 

voor een kleinere ruimte binnen het pand.

In het midden bevinden zich nog twee poeren die waarschijnlijk hebben behoord tot 

de huidige constructie (S11 en S14). Ze zijn opgebouwd uit hergebruikt bakstenen, 

waarvan enkelen brandsporen vertonen. Het vermoeden bestaat dat deze poertjes 

gebouwd zijn na de brand van 1932.

Figuur 7.13 
S7 en S8 met doorgang en gat waar de rioler-
ing (S4 en S6) op aansloot.
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7.3 Aardewerk

M.A. Goddijn

7.3.1 Inleiding

Er zijn in totaal 37 scherven aardewerk verzameld. Alle scherven zijn gedetermineerd 

en onderverdeeld op basis van baksel. Daarnaast is zoveel mogelijk geprobeerd om 

randscherven onder te verdelen in het Deventer-systeem en een datering aan de 

scherven te koppelen.

Het aardewerk is verzameld uit de verschillende ophogingspakketten S5005, S5010 en 

S5020.

vnr. put vlak spoor baksel type wand rand bodem additief totaal datering

1 1 1 5005 R 1 1 2 4 18-19

1 1 1 5005 R kop 1 1 2 4 18-19

2 1 1 5005 R kop 1 1 18-19

5 1 1 5010 R spreeuwenpot 8 1 9 15-18

8 2 1 5010 R pot 1 1 17-18

9 2 1 5010 Mb 2 2 18

9 2 1 5010 R 2 2 18-19

10 2 1 5010 R 1 1

10 2 1 5010 R bloempot 1 1 18-19

12 2 1 5010 R bloempot 2 2 18-19

13 2 1 5010 s2 kan? 1 1 14-15

15 2 3 5020 R 1x grape 1 1 1 3 14-15

16 2 3 5020 R r-kom-17 1 1 15

16 2 3 5020 R 1 1 14-16

16 2 3 5020 R kom 1 1 14-15

17 2 3 5020 R 1 1 2 14-15

18 2 3 5020 R r-bak-17   1     1 15

7.3.2 Aardewerk uit S5005 en S5010

Het aardewerk uit deze lagen dateert uit de 18e en 19e eeuw en valt daarmee 

samen met fase 1 en 2 van de archeologische sporen. Één scherf hierop vormt een 

uitzondering. Het gaat om een steengoed scherf (vnr. 13); waarschijnlijk een kan met 

een laat middeleeuwse datering. Deze scherf is als opspit te beschouwen. Opvallend 

is de vondst van drie bloempotten met onderin gaten voor afwatering (Figuur 7.14). 

De vondsten zijn zeer goed te koppelen aan de achtertuinen van de Hooglandse 

Kerkgracht. Een zeer opvallende vondst is een spreeuwenpot die vrij zelden gevonden 

wordt (v.5, Figuur 7.15). Vaak worden dergelijke vondsten gedaan op terreinen met 

een hogere status. De potten werden gebruikt door spreeuwen of andere kleine 

vogels om in te broeden. Wanneer de jongen groot genoeg waren, werden deze 

uit de spreeuwenpot gehaald. De jonge vogels werden beschouwd als lekkernij en 

werden vaak verwerkt in soep of pastei. De pot had aan de achterzijde een opening 

om de vogels uit te halen, de voorzijde had een lange hals met invliegopening. Vaak 

was er stokje aan bevestigd voor de vogels om op te gaan zitten. Om te voorkomen 

dat de jonge vogels vroegtijdig uitvlogen, werden stokjes voor de opening geplaatst. 

We kennen dit gebruik nog steeds in het spreekwoord “er een stokje voorsteken”. De 

datering van de spreeuwenpot is zeer lastig, over het algemeen komen ze voor van de 

15e tot en met de 18e eeuw. Opvallend genoeg is deze spreeuwenpot voorzien van een 

aantal extra gaatjes in de bolle zijde. De functie hiervan is onduidelijk, mogelijk diende 

het als extra ventilatie. Tussen het materiaal bevond zich één fragment majolica biscuit 

dat als luxe aardewerk is te beschouwen (Figuur 7.16).

Tabel 7.1 
Determinatie van het aardewerk.
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Figuur 7.14 
Twee van de bloempotten (v.12)

Figuur 7.15 
Resten van de spreeuwenpot (v.5).

Figuur 7.16 
Fragment majolica biscuit (v.9).
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7.3.3 Aardewerk uit S5020

Het aardewerk uit deze laag is ouder dan de bovenliggende lagen. Het aardewerk 

dateert uit de 14e tot de 16e eeuw. De secundair verbrande R-kom-17 dateert specifiek 

uit de 15e eeuw en plaatst het complex daarom tussen de 15e en 16e eeuw. Het 

aardewerk bestaat bijna alleen uit roodbakkend aardewerk en is spaarzaam voorzien 

van glazuur. De vormen die zijn aangetroffen zijn een bakpan, een kom en een grape 

die duiden op voedselbereiding. De bakpan is dan ook beroet en secundair verbrand. 

Daarnaast is een fragment geglazuurd steengoed gevonden in deze laag. 

7.4 Tegels

M.A. Goddijn

Tijdens de opgraving zijn tien fragmenten van tegels gevonden. In alle gevallen 

gaat het om blauw-wit gekleurde tegels, in enkele gevallen kon nog de afbeelding 

nog worden vastgesteld (Tabel 7.2). De tegels zijn voor het merendeel afkomstig uit 

ophogingslaag S5010, enkele fragmenten zijn gevonden in de zandlaag S5005. Op basis 

van de afmetingen en diktes zijn de tegels te dateren vanaf de 2e helft van de 17e eeuw 

tot in de 19e eeuw.21 Dergelijke tegels werden doorgaans in de keuken verwerkt. Maar 

ook bij haarden en kachels werden de tegels gebruikt, opdat het roet makkelijk van de 

wanden kon worden geveegd. Daarnaast zijn ze decoratief als wandversiering.

vnr. put vlak spoor dikte (cm) breedte (cm) hoogte (cm) afbeelding

4 1 1 5005 11,8 13,2 hond

4 1 1 5005 8,8 hert

7 2 1 5010 10,2 12,6

6 1 1 5010 8,3

10 2 1 5010 11,1 schip

10 2 1 5010 7,8

10 2 1 5010 10,5

10 2 1 5010 11,1

10 2 1 5010 10,6

11 2 1 5010 11,8 12,7 12,7 schip

21  Pluis 1998.

Tabel 7.2 
Tegels met afmetingen en afbeeldingen.

Figuur 7.17 
Enkele van de aangetroffen tegels met 
afbeeldingen (v.4, 10 & 11).
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7.5 Metaal

Tijdens de archeologische begeleiding is een bronzen munt gevonden die afkomstig 

is uit ophogingslaag S5010. De munt is in zeer slechte condities en sterk gesleten. 

Verdere determinatie is daarom niet mogelijk.

7.6 Dierlijk bot

J. Aal

Er zijn zes fragmenten dierlijk bot aangetroffen tijdens de begeleiding. Zoals te zien 

in Tabel 7.3 is één botfragment afkomstig uit de ophogingslaag S5010 en de overige 

resten uit de ophogingslaag S5020. 

Het schachtfragment van de schaap/geit humerus uit S5010 bevat geen nadere 

informatie ter beantwoording van de onderzoeksvragen. De botten uit S5020 bevatten 

nog enkele noemenswaardige kenmerken. 

De twee varkensbotten uit v.15 zijn beide proximaal onvergroeid, wat aangeeft dat dit 

dier (/deze dieren) geslacht is (/zijn) voordat een leeftijd van 3½ jaar werd bereikt.22 

Daarnaast zit er een hakspoor op het proximale articulatievlak van de humerus, dat 

mogelijk gemaakt is om de voorpoot van de romp te verwijderen. De varkenshumerus 

uit v.16 is distaal vergroeid. Bij moderne varkens is deze vergroeiing meestal na het 

eerste levensjaar voltooid. Hieruit valt af te leiden dat dit individu ouder dan 1 jaar is 

geworden.23 De runderfemur is distaal onvergroeid, wat wijst op een leeftijd jonger 

dan 4 jaar.24 Op beide runderbotten uit S5020 zitten haksporen. Het hakspoor aan het 

distale einde van de humerus doet vermoeden dat het ellebooggewricht doormidden 

is gehakt. Op de distale epifyse van de femur bevinden zich twee haksporen, waarvan 

er één mogelijk gemaakt is toen het kniegewricht doormidden werd gehakt. Het 

tweede hakspoor lijkt bedoeld te zijn geweest om het grote pijpbeen in handzame 

delen te segmenteren. Ten slotte is te melden dat botten na ontvlezing nog zeer 

geschikt zijn voor gebruik als soepbotten. Hoewel hier geen definitief bewijs voor is, 

lijken de runderbotten hier ook op een soortgelijke wijze gebruikt.

Het geringe aantal dierlijke resten maakt het lastig om de onderzoeksvragen naar 

behoren te beantwoorden. De diversiteit aan diersoorten geeft aan dat zowel rund, 

schaap/geit als varken werd genuttigd. De leeftijdskenmerken van de varkensbotten 

doen vermoeden dat deze dieren zijn geslacht toen ze hun optimale vleesgewicht 

hadden bereikt. Het gegeven dat er van alle drie de soorten vee enkel vleesrijke botten 

zijn aangetroffen, lijkt uit te wijzen dat de dieren niet ter plekke zijn geslacht. Het ligt 

meer voor de hand dat de vleeswaren van elders werden aangevoerd: de karkassen 

werden in delen verhandeld. Er is echter te weinig botmateriaal gevonden om hier met 

zekerheid uitspraken over te doen. 

vnr. put vlak spoor soort skeletelement oriëntatie gewicht (g)

9 2 1 5010 schaap/geit humerus rechts 10,6

15 2 3 5020 varken humerus rechts 89,1

15 2 3 5020 varken humerus rechts 50,1

16 2 3 5020 rund humerus links 120,5

16 2 3 5020 rund femur rechts 125,3

16 2 3 5020 varken humerus links 59,2

22  Habermehl 1975.
23  Habermehl 1975.
24  Habermehl 1975.

Tabel 7.3 
Overzicht dierlijk botmateriaal.
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7.7 Glas

Bij de begeleiding zijn vijf stukken glas gevonden, alle afkomstig van (wijn)flessen. In 

drie gevallen gaat het om vrij brede bodemfragmenten van een fles met vrij forse ziel 

(Figuur 7.18). Het gaat daarom om flessen die te dateren zijn op het eind van de 17e 

eeuw of 18e eeuw. In de 19e eeuw worden de flessen smaller en hoger. De fragmenten 

zijn gevonden in de lagen S5005 en S5010. Naast de bodemfragmenten zijn een 

wandfragment en een klein randfragment gevonden die niet nader te determineren 

zijn.

Figuur 7.18 
Bodemfragmenten van (wijn)flessen (v.1, 8 
en 11).
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Synthese

8.1 De bewoningsgeschiedenis van Hooglandse Kerkgracht 25

De archeologische begeleiding heeft sporen en vondsten opgeleverd uit de periode van 

de 15e/ 16e eeuw tot de 20e eeuw (Figuur 8.1). De resten kunnen worden ingedeeld in 

drie tot vier verschillende fasen.

Fase 1 (15e – 16e eeuw)
De oudste aangetroffen resten dateren uit de 15e en/of 16e eeuw. Tussen -1,0 m en -1,4 

m NAP bevindt zich een ophogingslaag, waarin roodbakkend aardewerk, steengoed 

en dierlijk bot is aangetroffen. Op basis van het aardewerk dateert de laag uit de 15e 

of 16e eeuw. In de top van de laag zijn in het westen van het plangebied twee kuilen 

aangesneden. Het is niet duidelijk op welke manier de kuilen in verband gebracht 

kunnen worden met bewoning in het plangebied. Restanten van de bebouwing 

uit deze periode zijn niet teruggevonden, maar zijn op een dieper niveau nog te 

verwachten. 

De in de laag aangetroffen dierenbotten wijzen op consumptie van varken en rund.

Fase 2 (tweede helft 16e eeuw)
Eind 16e – begin 17e eeuw was alleen het oostelijke deel van het gebied bewoond. 

Ten westen van de bewoning, richting de Burcht, bevonden zich de tuinen (Figuur 

8.2). Bebouwingsresten uit deze periode zijn teruggevonden in de vorm van een 

buitenmuur, die parallel aan de Hooglandse Kerkgracht ligt. Enkele muurresten 

ten oosten van deze buitenmuur wijzen op een binnendeling van het pand. Een 

bredere muur in het verlengde van de tuinmuur wijst mogelijk op een onderverdeling 

van het pand in twee woningen. Onderscheid in functie van de ruimtes binnen de 

woningen kan niet worden gemaakt. In het zuidelijk deel van de bebouwing, tegen de 

buitenmuur, bevond zich mogelijk een keuken of haard, gezien de vondst van enkele 

wandtegels hier. 

Op basis van een aanwezige tuinmuur is het terrein ten westen van de woningen in 

gebruik als tuin. De vondst van een spreeuwenpot en enkele bloempotten bevestigen 

de interpretatie van de tuin als zodanig. De muur deelt het tuindeel in twee lange 

oost-west georiënteerde percelen. In de tuin ten noorden van de tuinmuur, is tegen de 

buitenmuur van de woning een beerkelder aangetroffen.

De indeling van het perceel in een (klein) deel bebouwing en een (groter) deel tuin 

komt overeen met de situatie zoals deze is ingetekend op de kaart van Bast uit 

1600 en Blaeu uit 1649. Samen met de kenmerken van de bakstenen dateert dit de 

bouwkundige elementen in het einde van de 16e eeuw. Op de kaarten is er sprake 

van een lang en smal achterhuis parallel aan de Hooglandse Kerkgracht. Ook de 

tuinmuur die het perceel in tweeën deelt, is op de kaart zichtbaar en lijkt min of meer 

halverwege de het achterhuis uit te komen. Ook op de kadastrale minuut uit 1811 – 

1832 is de opdeling van het perceel in de lengterichting nog zichtbaar (Figuur 8.3).

8
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Legenda

Fase 1 (15e - 16e eeuw)
Fase 2 (17e eeuw)
Fase 3 (17e eeuw?)
Fase 4 (1899 - 1932)
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Figuur 8.1 
Overzicht van alle sporen per periode.
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Figuur 8.3 
Ligging van het huidige achterhuis 
(rode lijnen) op de kadastrale min-
uut van 1811-1832.
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Figuur 8.2 
Ligging van de woning en de tuinen in de 
tweede helft van de 16e en 17e eeuw.
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Fase 3 (17e eeuw?)
In het oostelijk deel van de noordelijk gelegen tuin is een riolering waargenomen die 

tegen de tuinmuur aanloopt. Vermoedelijk is de riolering 17e eeuws en dus tegelijkertijd 

met fase 2. Een jongere datering kan echter niet worden uitgesloten. Hetzelfde geldt 

voor ene klein muurtje dat meer westelijk in dit tuindeel is aangetroffen.

Fase 4 (1889 – 1932)
Na 1649 is het achterhuis zoals afgebeeld in Figuur 8.2 verbouwd en is de ligging 

en oriëntatie aangepast naar de situatie zoals deze ook nu nog is. De lengterichting 

van het achterhuis wordt daarbij oost-west, waardoor de tuin een stuk korter wordt. 

Het is onduidelijk wanneer deze verbouwing precies heeft plaatsgevonden. Op de 

kaart van Christiaan Hagen uit 1670 lijkt het oude, dwars gelegen, achterhuis al niet 

meer te bestaan en lijkt deze al door het nieuwe achter huis vervangen (Figuur 5.3). 

Archeologisch gezien zijn er echter geen aanwijzingen voor een dergelijke aanpassing 

van de woning in de 17e eeuw en het is de vraag hoe nauwkeurig deze kaart is. De 

aangetroffen muurresten en andere constructie-elementen lijken op basis van het 

baksteenformaat uit het einde van de 19e eeuw – begin 20e eeuw te stammen. De 

datering van de muurresten lijkt overeen te komen met de verbouwing van het 

pand tot werkplaats van de meubelmaker Van Biemen die in 1889 zijn intrek nam 

in het pand. Het is echter niet uit te sluiten dat het pand al in een eerdere fase een 

verbouwing heeft ondergaan. Zo lijkt het noordelijke deel van de westelijke gevel van 

het huis ook al aanwezig op de kadastrale minuut van 1811-1832 (Figuur 8.3).

8.2 Conclusie

Het archeologisch onderzoek heeft de geschiedenis van het achterhuis van Hooglandse 

Kerkgracht 25A zoals deze bekend is uit historische gegevens aangevuld met nieuwe 

informatie. De oorspronkelijke ouderdom van de bewoning op de locatie kon helaas 

niet worden achterhaald, hiervoor zou de bodem tot op een dieper niveau moeten 

worden onderzocht. Tot op de onderkant van het aan te leggen zwembad (ca. 1 m 

–NAP) zijn ophogingslagen en bouwkundige elementen aangetroffen. Ook zijn twee 

grondsporen aangetroffen op het diepste niveau. Deze grondsporen vormen, samen 

met enkele scherven en dierenbotten, de oudste aangetroffen archeologische resten 

en dateren uit de 15e of 16e eeuw. De oudste aanwijzingen voor bebouwing dateren 

uit het einde van de 16e of de eerste helft van de 17e eeuw. Het pand dat in deze 

periode binnen het onderzoeksgebied lag, lag parallel aan de Hooglandse Kerkgracht 

georiënteerd. Ergens voor het einde van de 19e eeuw werd dit pand gesloopt ofwel 

grondig verbouwd. Het is onbekend wanneer dit precies heeft plaatsgevonden. In 

ieder geval zijn er muurresten uit het einde van de 19e eeuw teruggevonden die 

op een verbouwing in deze periode wijzen. Na een brand in 1932 zijn mogelijk ook 

aanpassingen of vernieuwingen verricht. (Een deel) van de bouwkundige elementen uit 

het einde van de 19e – begin 20e eeuw komt nog terug in de huidige vormgeving van 

het pand, zoals de muur die het achterhuis van de moderne uitbouw scheidt.
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8.3 Beantwoording onderzoeksvragen

8.3.1 Algemeen

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

spoorclusters?

Over het hele plangebied zijn archeologische sporen aangetroffen. De sporen 

dateren uit de periode 15e – 16e eeuw tot begin 20e eeuw. Aangetroffen zijn vloeren, 

muurresten, poeren, rioleringen, een goot, een rioleringsput, een beerkelder en twee 

kuilen. 

2. Uit welke periode dateren de sporen?

De sporen dateren uit de periode 15e – 16e eeuw tot begin 20e eeuw.

3. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welk vondsttype of 

vondstcategorie behoren zij?

De archeologische vondsten kunnen in dezelfde periode als de sporen worden 

geplaatst. De aangetroffen vondstcategorieën betreffen aardewerk, tegels, dierlijk bot, 

glas en een bronzen munt.

4. Zijn op de locatie ophogingslagen aanwezig en wat is de datering hiervan?

Er zijn drie verschillende ophogingslagen aangetroffen. De bovenste laag (S5005) is ca. 

10 – 20 cm dik en dateert eind 19e eeuw. De 90 cm dikke laag eronder( S5010) dateert 

op basis van het aardewerk uit de 18e of 19e eeuw. De onderste laag (S5020) dateert op 

basis van het vondstmateriaal uit de 15e of 16e eeuw.

8.3.2 Specifiek

5. Is er een gebouw aangetroffen dat ouder is dan het huidige pand. Zo niet, zijn er 

archeologische resten gevonden 

waardoor het huidige pand nader te dateren is?

Er zijn inderdaad resten aangetroffen van een gebouw dat ouder is dan het huidige 

pand. Op basis van de baksteenformaten en de kaart van Bast zal dit pand in de 

tweede helft van de 16e eeuw opgetrokken zijn.

6. Zijn archeologische vondsten binnen het pand gedaan die op een bepaalde functie 

van het pand wijzen? Is het pand bijvoorbeeld gebruikt als werkplaats of is het 

oorspronkelijk een woonhuis geweest?

Er zijn geen vondsten gedaan die op een bepaalde functie van het pand duiden.

7. Zijn tijdens het onderzoek bepaalde bouwhistorische elementen aangetroffen? Zijn 

er bepaalde elementen die typisch zijn voor de stad Leiden of voor een bepaalde 

tijdperiode?

De bouwhistorische elementen bestaan uit muurwerken, rioleringen, een rioleringsput, 

poeren, een muuruitbraak, een goot en een beerkelder.

8. Zijn er archeologische resten aanwezig die wijzen op de perceleringsindeling?

Ja. Het perceel is in de 16e  - 17e eeuw in de lengterichting (oost-west) opgedeeld in 

twee delen. Op beide delen was een deel bebouwd en een deel in gebruik als tuin. 

In een latere fase (waarschijnlijk in de 19e eeuw) is een groter deel van het terrein 

bebouwd, waardoor er minder ruimte was voor de tuin.
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9. Zijn er onder het huidige pand archeologische resten aanwezig die ouder zijn dan dit 

pand. Als dit het geval is, hoe oud zijn deze resten en wat is de aard hiervan?

Er zijn resten van een ouder pand uit de tweede helft van de 16e - 17e eeuw aanwezig. 

Verder zijn er twee kuilen uit de 15e of 16e eeuw aangetroffen. Hoe deze relateren aan 

de bebouwing van destijds is onduidelijk.

10. Zijn archeologische resten aanwezig die te koppelen zijn aan de burcht van Leiden?

Nee, er zijn geen archeologische resten aanwezig die te koppelen zijn aan de burcht 

van Leiden.

11. In hoeverre is de Burcht van invloed geweest op de stedelijke structuur op het 

Waardeiland? Hoe was de ontwikkeling van de bewoning, percelering en bebouwing 

op het Waardeiland?

Deze vraag is op basis van de aangetroffen archeologische resten niet te 

beantwoorden.

12. Hoe verliep de ontwikkeling van de bebouwing aan de voet van de Burchtheuvel? Wat 

is de datering van de oudste percelen en bebouwing?

Deze vraag is op basis van de aangetroffen archeologische resten niet te 

beantwoorden.

13. Is er een relatie tussen de aanleg van de percelen en de aanleg van de straten Nieuwe 

en Oude Rijn?

Deze vraag is op basis van de aangetroffen archeologische resten niet te 

beantwoorden.

14. Hoe waren de percelen in de vroegste periode ingedeeld en hoe ontwikkelde zich dat 

toen de stad werd verdicht?

De indeling in de vroegste periode is onbekend. In de tweede helft van de 16e - 17e 

eeuw was een klein deel van het onderzoeksgebied bebouwd en was er sprake van 

grote tuinen van 12 m lang. In de loop van de tijd is een groter deel van het gebied 

bebouwd en had de tuin een lengte van nog maar 5 m.

15. In hoeverre is de Burcht van invloed geweest op de stedelijke structuur op het 

Waardeiland?

Deze vraag is op basis van de aangetroffen archeologische resten niet te 

beantwoorden.

16. Hoe was de ontwikkeling van de bewoning, percelering en bebouwing op het 

Waardeiland?

Deze vraag is op basis van de aangetroffen archeologische resten niet te 

beantwoorden.

17. Op welke gracht of straat waren de percelen (met bebouwing) georiënteerd?

De percelen met bebouwing waren gericht op de Hooglandse Kerkgracht.
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8.3.3 Voeding

18. Welke voedingsbronnen werden geconsumeerd? Is hierin differentiatie in tijd en ruimte 

aan te geven?

Op basis van het aangetroffen dierlijk botmateriaal is schaap/geit, varken en rund 

genuttigd. De aanwezigheid van een spreeuwenpot kan er op wijzen dat er ook 

spreeuwen gegeten werden. Er zijn geen plantaardige resten gevonden die meer 

kunnen zeggen over de genuttigde gewassen. De verzameling dierlijk botmateriaal is 

te klein om uitspraken te doen over differentiatie in tijd en ruimte.

19. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van de binnenterreinen, bijvoorbeeld als tuinen 

en wat groeide daar? Kunnen we in het afval gegevens vinden over de (cultuur)

gewassen uit een bepaalde periode? Wat is de herkomstig van het aanwezige 

constructiehout?

Het westelijke deel van het terrein is inderdaad in gebruik geweest als tuin. In de 16e - 

17e eeuw heeft deze tuin een lengte van ca. 12 m gehad, in de jongere fase (18e – 19e 

eeuw) was de tuin nog ongeveer 5 m lang. Er zijn geen botanische resten aangetroffen 

die inzicht kunnen bieden in de gewassen die daar zijn gegroeid. Ook is er geen hout 

aangetroffen.

20. Welke diersoorten en skeletelementen zijn aangetroffen en wat zeggen deze over: 

de variatie in diersoorten, de skeletelementen, de slachtleeftijd van de dieren, de 

slachtsporen, sporen van leer- en/of botbewerking, schofthoogte, populatieverhou-

dingen, indicatie voor gebruik van dieren en de vraag of de dieren van elders zijn 

aangevoerd of ter plekke geleefd hebben en zijn geslacht.

De aangetroffen diersoorten betreffen rund, varken en schaap/geit. Aangetroffen 

zijn vooral humeri en één femur. De dieren lijken geslacht rond de leeftijd dat ze 

hun optimale vleesgewicht bereiken. De dieren lijken niet ter plekke geslacht,  de 

vleeswaren lijken van elders aangevoerd. 

21. Wat was de voedingseconomie van de bewoners? Hierbij dient aandacht besteed te 

worden aan de aanwezigheid van zaden, vruchten (beiden verkoold/onverkoold), de 

variatie in soorten, lokaal verbouwd of aangevoerd.

Deze vraag kan niet worden beantwoord, er zijn geen botanische resten aangetroffen.

22. Zijn er sociale verschillen en voedselvoorkeuren binnen een bepaalde context of 

periode te herkennen?

Nee

23. Welk door de bewoners genuttigd voedsel werd lokaal verbouwd en welk is uit 

verderaf gelegen gebieden aangevoerd en op welke wijze?

Deze vraag kan niet worden beantwoord.

24. Is de ontwikkeling van de vegetatie en voeding in de loop der tijd te achterhalen en 

wat vertelt ons dit?

Deze vraag kan niet worden beantwoord.

25. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen met de resultaten van het botanisch 

onderzoek enerzijds en het archeozoölogisch onderzoek anderzijds?

Deze vraag kan niet worden beantwoord, er zijn geen botanische resten aangetroffen.
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Bijlage I Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving opmerking

1 1 1 rioleringsput

1 1 2 muur

1 1 3 riolering

1 1 4 goot

1 1 5 muur

1 1 6 riolering

1 1 7 muur

1 1 8 muur

1 1 9 muur ontvangstbak

1 1 10 muuruitbraak

1 1 11 Poer

1 1 12 Poer

1 1 13 riolering

1 1 14 Poer

1 1 15 muur

1 1 16 muur

2 1 1 rioleringsput

2 1 2 muur

2 1 3 riolering

2 1 4 goot

2 1 5 muur

2 1 6 Poer

2 1 7 muur

2 1 8 muur

2 1 9 muur ontvangstbak

2 1 10 muuruitbraak

2 1 11 Poer

2 1 12 Poer

2 1 13 riolering

2 1 14 Poer

2 1 15 muur

2 1 16 muur

2 1 18 Poer

2 1 19 straat

2 1 21 muur

2 1 22 riolering

2 1 23 beerput/beerkelder

2 1 24 muur

2 1 25 muur

2 1 26 muur

2 1 27 Concentratie puin

2 1 32 muur

2 1 33 muur

2 1 34 muur

2 1 35 muur

2 1 36 vloer

2 1 37 vloer

2 3 28 kuil

2 3 29 kuil

2 3 30 muuruitbraak

2 3 31 recente verstoring heipalen
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Bijlage II Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak spoor

1ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 7 393,4 1 1 5005

1TEG Tegel 2 29,2 1 1 5005

1GL Glas 2 167,2 1 1 5005

2GL Glas 1 11,1 1 1 5005

2ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 45,2 1 1 5005

3TEG Tegel 1 61,6 1 1 5005

4TEG Tegel 2 521,8 1 1 5005

5ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 12 1389 1 1 5010

6TEG Tegel 1 15,1 1 1 5010

7TEG Tegel 1 608,7 2 1 5010

8GL Glas 1 380,8 2 1 5010

8ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 269,9 2 1 5010

9ODB Dierlijk bot 1 10,8 2 1 5010

9ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 5 158,7 2 1 5010

10TEG Tegel 5 354,2 2 1 5010

10ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 252 2 1 5010

11TEG Tegel 1 336,4 2 1 5010

11GL Glas 1 163 2 1 5010

12ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 388 2 1 5010

13ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 87,4 2 1 5010

14MBR Metaal brons 1 1,8 2 1 5010

15ODB Dierlijk bot 2 142,2 2 3 5020

15ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 107,7 2 3 5020

16ODB Dierlijk bot 3 300,5 2 3 5020

16ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 4 407,3 2 3 5020

17ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 112,9 2 3 5020

18ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 128,3 2 3 5020
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