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Samenvatting

Archol heeft in januari 2016 in opdracht van Janssen Biologics bv een inventariserend 

veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in onderzoeksgebied Leiden 

Einsteinweg 101. Aanleiding zijn de plannen om het grasveld van deze locatie her in 

te rechten als een vriezerpark. Hierbij zullen bodemingrepen plaatsvinden van 0,7 tot 

1,6 m diepte: de aanleg van een sloot (zuiden) en de bouw van een containeropslag 

(westen), een oprit met parkeerterrein (midden) en een kantoor met opslagkelder 

(oosten). Deze geplande ingrepen vormen een bedreiging voor archeologische 

resten die in de bodem begraven zijn; aanwijzingen hiertoe zijn aangetroffen bij 

vooronderzoek in 2006-2007. Uitgaande van deze bevindingen en historische kaarten 

gold voor het onderzoeksgebied vooral een hoge kans op het aantreffen van resten 

van boerderij Veldheim.

Archol heeft in twee proefsleuven inderdaad de resten van deze boerderij gevonden. 

Onder de bouwvoor en een lokale cultuurlaag met bouwpuin zijn vanaf 40 cm diepte 

muurfunderingen, uitbraaksleuven en perceelsgreppels van de boerderij aangetroffen. 

Het gaat om de resten van het hoofdgebouw van Veldheim: de woonstalboerderij.

Uitgaande van de muurwerken en de historische kaarten stammen de resten uit 

tweede helft van de Nieuwe tijd (19e-20e eeuw). De vondsten te midden van de 

muurwerken geven echter aan dat de funderingen ook (deels) uit oudere fasen van 

de Nieuwe tijd kunnen stammen (16e-18e eeuw). Uitgaande van de oudste scherven 

en bakstenen kunnen onder de blootgelegde funderingen, of in de nabijheid daarvan, 

zelfs resten van een laatmiddeleeuwse bouwfase schuilgaan (13e-14e eeuw).

De resten van boerderij blijken redelijk goed bewaard. Uitgaande van de historische 

waarde en de mogelijk laatmiddeleeuwse oorsprong acht Archol de vindplaats 

behoudenswaardig.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archol heeft in opdracht van Janssen Biologics bv een inventariserend veldonderzoek 

door middel van proefsleuven (IVOp) uitgevoerd op een grasveld aan de zuidzijde van 

perceel Einsteinweg 101 te Leiden (Figuur 1.1). Aanleiding zijn de plannen voor de 

inrichting van een vriezerpark op deze locatie.

Het onderzoeksgebied ligt binnen het bestemmingsplan Bio Science Park en station. 

Bij ruimtelijke plannen dient hier archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden 

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

dan 30 cm (Waarde Archeologie 3). Het onderzoeksgebied overschrijdt deze eerste 

grens gezien de omvang van ca. 4000 m2. Ook de diepte wordt overschreden: de 

graafwerkzaamheden bestaan uit de aanleg van een sloot in het zuiden (tot 1,60 m – 

Mv)1, een oprit met parkeerterrein in het midden (0,70 m – Mv) en een kantoorgebouw 

met opslagkelder in het oosten (1,00 m – Mv) (Figuur 1.2). De realisatie van de 

nieuwbouwplannen zal daarmee de bodem en daarin aanwezige archeologische 

resten verstoren. Vooronderzoek in 2006-2007 heeft namelijk aangetoond dat hier 

resten van boerderij Veldheim uit de Nieuwe tijd zijn te verwachten. De archeologische 

indicatoren bevonden zich in een ‘ vuile laag’ op een diepte van 55-85 cm – Mv.2 

1  NB op de plantekening is aan de zuidzijde van de sloot nog een schuinaflopende talud te zien. 
Dhr. J. Paap heeft inmiddels namens de opdrachtgever te kennen gegeven, dat zal worden 
afgezien van de aanleg van een dergelijk talud. In plaats daarvan zal aan weerszijden van de 
sloot een verticale beschoeiing van planken worden geplaatst, in lijn met de reeds aanwezig 
sloten. De bodem ter hoogte van deze voormalige taludzone zal, net als in de ten zuiden 
hiervan gelegen bomenstrook, niet worden bedreigd door afgravingen. Eventuele archeolo-
gische resten zullen behouden blijven.

2  Jansen en Kruidhog 2008.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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Verder zijn verspreid in omliggende onderzoeken aanwijzingen voor bewoning en/of 

landgebruik uit de periode ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en aangetroffen. 

(Figuur 1.3). De sporen van bewoning en landgebruik kunnen zich tot in het 

onderzoeksgebied uitstrekken.

Doel van het proefsleuvenonderzoek is voorafgaand aan de nieuwbouw deze 

archeologische verwachting te toetsen en tot een waardering en selectieadvies 

ten aanzien van het vervolgtraject te komen conform Kwaliteitsnorm Nationale 

Archeologie (KNA, versie 4.0).

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt ingeklemd tussen Rijksweg A44 in het westen, Niels 

Bohrweg in het noorden, de Einsteinweg in het oosten en de grasvelden langs de 

Rijksweg N206 (Plesmanlaan) in het zuiden. Het terrein maakte tot voor kort deel uit 

van de sportvelden van de Universiteit Leiden en was begroeid met bomen en struiken. 

Deze begroeiing is kort voor het IVOp tot op het maaiveld gerooid ter hoogte van de 

geplande sleuven. Vooraf zijn ook explosieverdachte objecten tot een bereik van 4,5 m 

– Mv benaderd en verwijderd. Dit is onder archeologische begeleiding (AB) van Archol 

gebeurd. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Als sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 2007 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 

Figuur 1.2 
Bouwtekening van het vriezerpark aan 
Einsteinweg 101 met de diepte van de 
geplande ingrepen.



EINSTEINWEG 101 LEIDEN    9

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende standaardrapportages.

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 bureauonderzoek heeft reeds plaatsgevonden in 2006 en is opgevolgd door een 

booronderzoek (verkennende fase) in 2007. Tijdens het booronderzoek zijn in twee 

van boringen binnen het onderhavige onderzoeksgebied archeologische resten 

aangetroffen: een scherf Pingsdorf-aardewerk en een scherf handgevormd grijs 

aardewerk uit de periode late ijzertijd-middeleeuwen (boringen 144) en een scherf 

grijsbakkend aardewerk uit de periode Romeinse tijd-middeleeuwen (boring 123) (zie 

Figuur 5.2). Het aardewerk werd aangetroffen in een zogenaamde ‘vuile laag’ op 55-80 

cm –Mv (direct onder de verstoorde bovengrond). Deze grijze laag bevatte verder 

nog houtskool, puin en fosfaat. Op basis hiervan werd o.a. een nederzetting uit de 

middeleeuwen verwacht. Tevens werden er resten van een boerderij uit de Nieuwe 

tijd verwacht op grond van historische kaarten. Het hier gepresenteerde onderzoek 

betreft een IVO, karterende en waarderende fase in de vorm van proefsleuven ter 

toetsing van deze verwachting. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, 

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

Figuur 1.3 
Ligging van het onderzoekgebied en 
omliggende recente onderzoeken.
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Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit inhouden dat 

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

behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

Voorafgaand aan het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.3 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de in dit PvE vastgestelde methodiek en de 

richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0.3). Drs. 

M. Rietkerk van Erfgoed Leiden en Omstreken trad tijdens het onderzoek op als 

vertegenwoordiger van het bevoegd gezag namens de gemeente Leiden (Tabel 1.1).

De archeologische begeleiding van de benadering van explosieverdachte objecten is op 

24 november 2016 uitgevoerd. Het inventariserend proefsleuvenonderzoek volgde op 

maandag 16 januari 2017 uitgevoerd.  Tabel 1.2 toont de samenstelling van het Archol. 

Het project is geleid door senior-KNA-archeoloog drs. T.A. Goossens.

Soort onderzoek: karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: IVOp Leiden Einstein 101 (Vriezerpark)

Archolprojectcode: Lei1675

ARCHIS-zaakidentificatienummer: 4023061100

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 24 november 2016 (AB) en 16 januari 2017 (IVOp)

Periode van uitvoering uitwerking: 17—20 januari 2017

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: Einsteinweg, Leeuwenhoekpark

Kaartblad: 30F

Coördinaten gebied: 91.230/ 464.703

Opdrachtgever: Janssen Biologics BV

Bevoegd gezag: Gemeente Leiden, contactpersoon drs. M. Rietkerk  (erf-
goed Leiden en Omstreken)

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Archeologisch depot van Leiden

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 4000 m2

Huidig grondgebruik: grasveld met struiken en bomen

Geomorfologie: getijriviermondingsrug

Bodem: zandige tot zeer zavelige gorsgrond

naam rol/ functie

Drs. T.A. Goossens projectleider

Drs. M.E. Hemminga veldwerkleider

Drs. I.M. van Wijk veldarcheoloog

F. van Spelde  MA veldarcheoloog

P. van de Geer MA veldarcheoloog (archeologische begeleiding)

3  Van der Leije 2016.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam Archol.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is de archeologische verwachting te toetsen 

en tot een waardering en selectieadvies te komen conform KNA versie4.0 specificaties.

2.2 Vraagstellingen

Het proefsleuvenonderzoek dient in ieder geval een antwoord te geven op 

onderstaande vragen:

Bodemopbouw en landschap
1. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, reliëf)?

2. Sluiten de landschappelijke resultaten aan op de resultaten van het onderzoek te Kop 

van Leeuwenhoek?

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

4. Is er sprake van (sub)recente verstoringen en post-depositionele processen?

Archeologie
5. Zijn er archeologische resten aangetroffen? Indien het onderzoek geen archeologische 

resten of beperkte archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) 

oplevert, welke verklaring is hier dan voor te geven?

6. Wat is de aard en/of functie van de sporen? Wat is de relatieve en/of absolute datering 

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

op vlakken te koppelen aan profielen?

7. Welke mobiele vondsten zijn gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, functies, 

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

de datering van de vondsten?

8. Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten?

9. Sluiten archeologische resultaten aan op de resultaten van het onderzoek te Kop van 

Leeuwenhoek?

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

aangetroffen: hoe verhouden deze  zich tot de nederzettingen te Oegstgeest-

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

voedseleconomie. Behoren de aangetroffen resten tot hetzelfde nederzettingsterrein?

11. Specifieke vragen ten aanzien van de boerderij: tot hoever in de tijd gaan de resten 

van de boerderij terug? In  hoeverre komen de aangetroffen sporen en funderingen 

overeen met objecten op historisch kaartmateriaal? Wat is de relatie van de boerderij 

met zowel het natuurlijke landschap als het culturele landschap (bv. slootindeling,  

perceelsindeling) op grond van de archeologische resultaten, historische kaarten/

luchtfoto’s?

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

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

13. Waar en in welke mate is de locatie geschikt voor paleo-ecologisch- en natuurweten-

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?

2
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14. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

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

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

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

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

kwaliteit daarvan?

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

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

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

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

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

18. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen?
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Methodiek veldwerk

3.1 Putten

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is het terrein onderzocht op 

explosieverdachte objecten. In de meidagen van 1940 heeft hier namelijk een sectie 

zware mitrailleurs stelling genomen, in de moestuin links van de boerderij. De boerderij 

is door een Duitse bommenwerper gebombardeerd.4 De verdachte objecten zijn 

onder archeologische begeleiding benaderd. De benadering was gericht op verdachte 

objecten tot op een maximale diepte van maximaal 4,5 m – Mv. Het maaiveld lag op 

ca. 1,0 m + NAP. Over het algemeen zijn enkele kleine objecten handmatig met een 

schep benaderd en verwijderd. Hierbij werd niet dieper dat de bouwvoor gegraven. 

Bij de benadering van enkele grotere objecten is een rupskraan met gladde bak 

ingezet. In het westen zijn hierbij drie ronde gaten van ca. 1,9 m doorsnede en ca. 50 

cm diepte gegraven. De gaten zijn uitgegraven tot in de bouwvoor en een daaronder 

gelegen puinlaag. Het archeologisch sporenniveau is toen niet bereikt. In het oosten 

bleek de bovengrond te veel puin te bevatten om individuele objecten te traceren 

en te benaderen. Daarom is de bouwvoor hier eerst over een vierkant oppervlak van 

ca. 15 x 14 m tot ca. 40 m diepte afgegraven (Figuur 3.1).5 Vervolgens zijn daar twee 

rechthoekige gaten van maximaal 2,5 x 3 m gegraven om twee verdachte, diepere 

objecten te benaderen. Hierbij is wel tot in het archeologisch niveau gegraven: tot in 

een vuile laag op ca. 70 cm – Mv (0,3 m +NAP gegraven).

Kort voor aanvang van het proefsleuvenonderzoek zijn tevens bomen en struiken 

verwijderd tot op het maaiveld. De onderkant van de stam en de onderhangende 

wortels van de bomen zijn tijdens het archeologisch onderzoek gecontroleerd 

verwijderd. 

4  Van den Brandhof 2015.
5  De archeologische begeleiding is in december 2016 uitgevoerd door P. van de Geer MA van 

Archol. 

Figuur 3.1 
Benadering van explosieve verdachte 
objecten. 

3
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Tijdens het veldwerk zijn twee proefsleuven gegraven conform het puttenplan uit 

het PvE (Figuur 3.2).Figuur 3.3 toont de sleuven en de voornoemde gaten (licht grijs) 

die bij de archeologische begeleiding van het explosievenonderzoek zijn gegraven. 

De sleuven zijn, van oost naar west, vlaksgewijs verdiept onder begeleiding van een 

metaaldetector. In beide sleuven bleek het sporenniveau zich conform de verwachting 

onder de bouwvoor en een vuile laag te bevinden, in de top van de onderliggende 

schone, zandige kleiafzettingen. De putten en sporen zijn digitaal ingemeten met 

een GPS. De sporen zijn in het veld tevens digitaal ingevoerd en beschreven in een 

database (bijlage I). Van de sporen is een selectie gecoupeerd om de conservering vast 

te stellen en de vindplaats te waarderen. De gecoupeerde sporen zijn gefotografeerd 

en getekend, waarbij zoveel mogelijk vondstmateriaal is verzameld (bijlage II). Tevens 

zijn enkele monsters genomen van sporen met muurresten en mortel. Sporen in de 

putwand zijn in het profiel gecoupeerd om de landschappelijke samenhang vast te 

stellen. De sporen zijn niet afgewerkt en nader onderzocht op vondsten met het oog 

op eventueel behoud. (in dan wel ex situ).

3.2 Profielen

De bodemopbouw van het terrein is gedocumenteerd aan de hand van 

profielkolommen (Figuur 3.3). De profielen zijn digitaal beschreven in het 

boorprogramma Deborah.

Bij aanvang van de vlakaanleg in proefsleuf 1 is over 2,5 m lengte een ca. 2,5 m 

diep profiel gezet om inzicht te krijgen in de lithostratigrafie en het aan te leggen 

sporenniveau. Conform het PvE van eisen was nog een tweede profiel voorzien aan de 

andere (west)zijde van de sleuf. Hier is echter van afgezien omdat het sporenvlak daar 

sporen en muurresten bleek te bevatten. Deze resten zijn gespaard met het oog op 

eventueel behoud (in dan wel ex situ).

In proefsleuf 2 is ook afgeweken van de aanleg van twee profielkolommen. Hier is één 

profielkolom in het midden van de sleuf gedocumenteerd. De aanleg van een diep 

profielkolom was niet mogelijk ter hoogte van de beide uiteinden van de sleuf. In het 
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Figuur 3.2 
Puttenplan uit het programma van eisen
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oosten bevond zich een diepe verstoring; in het westen bleek het grondwater omhoog 

te spuiten en dreigde het profiel meteen in te storten bij de aanlegpoging van een diep 

profielgat.

De twee gedocumenteerde profielen en de bodemopbouw die tijdens de rest van de 

sleuven is geconstateerd vertoonden in grote mate dezelfde bodemopbouw. De diepe 

profielen hebben dan ook voldoende informatie opgeleverd over de landschappelijke 

situatie van het onderzoeksgebied. Het beeld van de profielen sluit goed aan op dat 

van de proefsleuven die bij aangrenzend onderzoek (Kop van Leeuwenhoek) zijn 

bestudeerd door fysisch geograaf drs W. van Zijverden (Earth Integrated Archaeology). 
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Figuur 3.3 
Puttenkaart met ligging van de beschreven 
profielen. De putten van de archeologische 
begeleiding van het explosievenonderzoek 
zijn in lichtgrijs aangegeven; de proefsleuven 
in donkergrijs.
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Landschappelijk kader

4.1 Landschap

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 grosgronden 

(Figuur 4.1 en Figuur 4.2).6

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

zeespiegelstijging. In de loop van het Holoceen, vanaf ca. 5000 jaar geleden, werd 

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

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

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

Formatie van Naaldwijk worden gerekend. Verder landinwaarts kon als gevolg van de 

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 4400 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.

Het onderzoeksgebied ligt op stroomgordelafzettingen van de Oude Rijn. In Figuur 

4.2 wordt dit vereenvoudigd weergegeven door een onderscheid te maken tussen 

afzettingen die vanaf de middeleeuwen bewoonbaar waren en afzettingen die al 

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

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

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest meerdere geulen aangetroffen waarvan een aantal nog 

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

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

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

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

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

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

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

middeleeuwen) zijn oudere bewoningssporen vermoedelijk geërodeerd. Binnen 

het onderzoeksgebied en aangrenzende plangebied Kop van Leeuwenhoek zijn 

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

kwelderafzettingen aangetroffen.7 Het lijkt erop dat zich centraal in het plangebied een 

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

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

6  De inhoud van deze paragraaf is overgenomen uit Goddijn 2016, waarin het 
landschapsgeschiedenis van het aangrenzende plangebied Kop van Leeuwenhoek wordt 
beschreven.

7  Jansen en Kruithof 2008.

4
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is verland. In de boringen is alleen in het uiterste noordwesten van het gebied onder de 

bouwvoor gerijpte klei aangetroffen: in het onderhavige onderzoeksgebied. Deze klei 

wordt geïnterpreteerd als (restant van) een oeverwal. Hoge oeverwallen zijn geschikte 

woonlocaties, waar bewoningssporen zijn te verwachten. Het onderzoek te Nieuw 

Rhijngeest laat zien dat ook in de lagere delen van het landschap activiteitenzones 

aanwezig kunnen zijn.

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Figuur 4.1 
Uitsnede van de cultuurhistorische atlas 
met ligging van het onderzoeksgebied 
(rood)en het aangrenzende plangebied Kop 
van Leeuwenhoek (geel) op de geul- en 
stroomgordelafzettingen van de Rijn (bron: 
Alterra). 
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 zandige tot zeer zavelige gorsgrond  strandvlakte-zandgrond, < 1 m op klei (op veen) 

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

 uitgekleide grond 

Leiden - 
Einsteinweg

Figuur 4.2 
Uitsnede van de bodemkaart van Van der 
Meer uit 1952 met ligging van het onder-
zoeksgebied, aangrenzend plangebied Kop 
van Leeuwenhoek en nabijgelegen opgraving 
te Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest.
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Archeologisch en historisch kader

5.1 Archeologisch kader

5.1.1 Omgeving van het onderzoeksgebied

Direct ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn in plangebied Kop van Leeuwenhoek 

verkavelingsgreppels en bewoningssporen, waaronder kuilen en paalsporen, uit de 

volle middeleeuwen aangetroffen.8 Op ca. 250 meter ten noordwesten van de Kop 

van Leeuwenhoek ligt het terrein Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest (Figuur 4.1). Hier is 

in het afgelopen decennium ca. 10 hectare opgegraven door verschillende instanties. 

Over het gehele terrein zijn resten van een nederzetting uit vroege middeleeuwen 

aangetroffen: de Merovingische tijd. Binnen het opgegraven terrein waren geen 

aanwijzingen dat de bewoningsintensiteit richting het zuidwesten begon af te nemen. 

De kans is reëel, ook gezien de gelijkenis in ondergrond, dat de nederzetting doorloopt 

tot in het onderzoeksgebied. Behalve een nederzetting uit de Merovingische tijd zijn 

in Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest ook bewoningssporen uit de volle middeleeuwen 

aangetroffen. Deze bevonden zich in het westen van de opgraving (op ondergrond Eg3 

in zie Figuur 4.2) en kunnen eveneens een vervolg richting het zuidwesten hebben. 

Andere vroeg middeleeuwse vindplaatsen in Leiden en omgeving zijn Katwijk-Zanderij 

en de sportparken aan de Boshuizerkade (Figuur 5.1).

Uit oudere perioden is ook meer bekend uit de omgeving van het onderzoeksgebied. 

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

goed geconserveerde vindplaatsen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd aangetroffen.9 

Eén van deze vindplaatsen ligt direct ten westen van de Darwinweg. In 2005 en

2006 heeft de gemeente Leiden hier inventariserend veldonderzoek in de vorm van 

proefsleuven verricht. Bij dat onderzoek zijn sporen en vondsten uit de Romeinse tijd 

aangetroffen. Helaas bleek de bovengrond tot aanzienlijke diepte verstoord; ook het 

sporenvlak bleek afgetopt.10 Verder naar het westen liggen de bekende vindplaatsen 

Valkenburg de Woerd en het castellum van Valkenburg (Figuur 5.1).

5.1.2 Onderzoeksgebied
In 2007 is door RAAP Archeologisch Adviesbureau een bureauonderzoek en een 

inventariserend booronderzoek uitgevoerd in het onderzoeksgebied.11 Bij het 

booronderzoek bleek de bodem te bestaan uit met name kwelder- en lagunaire 

afzettingen die met het toenemen van de diepte zandiger worden. Tijdens dit 

onderzoek was het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende 

sedimentatiefasen en afzettingsmilieus. In het rapport wordt er vanuit gegaan dat 

de aangetroffen sedimenten zijn gevormd in een lagunair of estuarien milieu. Tijdens 

dit onderzoek zijn in en direct ten zuiden van het onderzoeksgebied in meerdere 

boringen archeologische resten aangetroffen: handgevormd aardewerk (ijzertijd-mid-

deleeuwen), gedraaid aardewerk (volle middeleeuwen), houtskool en puin (boringen 

123, 124,144 en 146). Deze resten worden in verband gebracht met volmiddeleeuwse 

bewoning en met boerderij Veldheim uit de Nieuwe tijd (zie volgende paragraaf 

5.2). Het materiaal bevond zich in een vuile laag op 55-80 cm –Mv, direct onder de 

8  De inhoud van deze paragraaf is grotendeels overgenomen van Goddijn 2016.
9  Stronkhorst 2004.
10  Hamburg 2007.
11  Jansen en Kruithof 2008.
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Leiden Boshuizerkade

Oegstgeest Nieuw Rhijngeest

Katwijk Zanderij

Valkenburg de Woerd

Hoge indicatieve waarde
Middelhoge indicatieve waarde
Lage indicatieve waarde

Water
Bebouwd gebied

Niet gewaardeerd

IKAW

�

Archis
Indicatieve kaart van archeologische waarden

Romeins

�

�

�
�
�
�
�

Overige Archiswaarnemingen

Met dezelfde begin- en einddatering

Mesolithicum
Neolithicum
Bronstijd
IJzertijd

Middeleeuwen

Paleolithicum

Figuur 5.1 
Verspreidingskaart van archeologische waar-
nemingen (bron: Archis) met ligging van het 
onderzoekgebied (zwarte ster).

144

Figuur 5.2 
Boorpuntenkaart van het RAAP-onderzoek uit 
2007 met ligging van het onderzoeksgebied 
(rode lijn) en de boringen met mogelijk 
middeleeuws aardewerk daarbinnen ( paars) 
(naar: Jansen en Kruithof 2008).
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verstoorde bouwvoor. Deze grijze laag is geïnterpreteerd als een cultuurlaag. In de 

meeste boringen is de cultuurlaag verdwenen en wordt rekening gehouden met een 

(afgetopt) sporenniveau direct onder de bouwvoor. 

5.2 Historisch kader

Het onderzoeksgebied ligt buiten de singelstructuur van Leiden. Historisch 

kaartmateriaal toont dat sinds het beleg van Leiden in 1573/1574 vrijwel geen 

bebouwing heeft gestaan op de omgevende terreinen zoals in plangebied Kop van 

Leeuwenhoek. 12Een uitzondering geldt voor het onderhavige onderzoeksgebied: 

dit terrein blijkt op de kadastrale minuutkaart van 1811-1832 grotendeels samen te 

vallen met een bewoonde kavel, bestaande uit een huis en drie bijgebouwen (Figuur 

5.3). Historische en moderne kaarten wijzen uit dat hier een boerderij heeft gestaan: 

boerderij Veldheim, die tot in de jaren zestig van de vorige eeuw is bewoond (Figuur 

5.4 en Figuur 5.5). Bronnenonderzoek wijst uit dat rondom boerderij Veldheim 

enkele gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden in mei 1940.13 Het betreft een 

Duits duikbombardement in de nabijheid van de boerderij en de aanwezigheid van 

Nederlandse mitrailleuropstellingen in de moestuin.

Uiteindelijk moest de boerderij wijken voor nieuwbouw van de Universiteit, waarbij 

tevens de indeling van het landschap en infrastructuur werd aangepast. Kaarten vanaf 

1811 tot en met begin jaren 60 van de vorige eeuw tonen dat de oude verkaveling 

12  Voor de periode vóór het beleg van Leiden is geen (gedetailleerd) kaartmateriaal beschikbaar. 
Het is dan ook onbekend of toen bebouwing aanwezig was.

13  Van den Brandhof 2015.

Figuur 5.3 
Uitsnede van de (gegeorefereerde) minuut-
kaart uit 1811-1832 met begrenzing  (rood) van 
het onderzoeksgebied.
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lange tijd ongewijzigd is gebleven (zie Figuur 7.2). Op de Bonnebladen en de recente 

foto’s van Figuur 5.4 en Figuur 5.5 is tevens de oprijlaan aan de noordoostzijde van de 

boerderij te zien.

De gemeentelijke kadasterkaarten en de Bonnebladen tonen ten oosten van boerderij 

Veldheim nog een zuid-noord georiënteerde weg: de (later provinciale) weg tussen 

’s-Gravehage en Amsterdam die in de jaren ’80 van de vorige eeuw is verlegd bij de 

aanleg van de Universitaire sportvelden. 

Figuur 5.4 
Boerderij Veldheim in 1952: vooraanzicht, 
vanuit het noordoosten. Bron: halfjaarlijkse 
periodiek van de  Vereniging O Oegstgeest,  
7e jaargang , no. 2 (oktober 1995). 

Figuur 5.5 
Boerderij Veldheim: vooraanzicht vanuit het 
zuidoosten. Op de voorgrond is de boerderij 
(met raamkozijnen) te zien met - in het ver-
lengde- daarachter de langgerekte stal.  Bron: 
Witte weekblad Oegstgeest 48 week 16/754 
(20 april 2005).
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

6.1 Landschap en bodemopbouw

Het onderzoeksgegebied ligt op kronkelwaardafzettingen van de Oude Rijn. Onder 

afwisselende invloed van de Oude Rijn en de zee is bij de vorming van het landschap 

sprake geweest van een grote dynamiek van meerdere geulen, aftakkingen 

doorbraken. 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. Het plangebied ligt 

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

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

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

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

middeleeuwen) zijn oudere bewoningssporen vermoedelijk geërodeerd. 

 

Binnen het onderzoeksgebied en het aangrenzende plangebied Kop van Leeuwenhoek 

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

kwelderafzettingen aangetroffen. In de boringen leek zich in het meest oostelijke 

deel van het onderzoekgebied een ongeveer noord-zuid georiënteerde (kwelder)geul 

te bevinden (zie Figuur 5.2).14 De waarnemingen in de profielen van het onderhavige 

proefsleuvenonderzoek bevestigen dit vermoeden Figuur 6.1 en Figuur 6.2). Onderin 

de diepe profielkolom 1 van proefsleuf 1 is namelijk een grijsbruin zandpakket 

14  Jansen en Kruithof 2008.

Figuur 6.1 
Profiel 1 met bodemopbouw in het oosten 
van proefsleuf 1.

6
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aanwezig met veel dunne kleiige lagen. Het pakket is licht tot sterk humeus en bevat 

enkele brokjes hout. Dit gelaagd zandpakket, dat ook in het aangrenzende plangebied 

Kop van Leeuwenhoek is aangetroffen, is tot geulafzettingen te rekenen (S5060). De 

rest van de bodemopbouw in het onderzoeksgebied is als volgt: het zandpakket gaat 

naar boven toe geleidelijk over in een lichtgrijsbruin zandig, matig siltig kleipakket 

met roestvlekken (oxidatie). Dit kleipakket is te rekenen tot oeverafzettingen (S5030). 

De top van de oeverafzettingen is verrommeld onder invloed van bewoning en is 

omgevormd tot een bruingrijze vuile laag (zandige klei) met her en der (concentraties) 

bouwpuin: cultuurlaag S5005. De overgang tussen beide voornoemde lagen is dan ook 

scherp. Ten slotte is de vuile laag van de oeverafzettingen afgedekt door de moderne 

bouwvoor (S5000). De scherpe overgang tussen deze lagen wijst uit dat de vuile laag 

en het daarmee mogelijk samenhangende sporenniveau afgetopt kunnen zijn.

6.2 Relatie bodemopbouw en archeologie 

Conform de verwachtingen van het vooronderzoek en het PvE is slechts één 

archeologisch niveau aangetroffen: in de top van de oeverafzettingen, direct onder 

de bruingrijze vuile laag (S5005). Bij de aanleg van het sporenvlak zijn het laagsgewijs 

verdiepen her en der puinconcentraties gevonden in de vuile laag (S5005). Deze 

blijken te relateren aan de verschillende bewoningsfasen van boerderij Veldheim: 

vooral de jongste bewoningsfase uit de 20e eeuw getuige recente vondsten zoals 

bouwelementen van beton en waterleidingen van metaal.

De recente resten hebben de zichtbaarheid van de bodemopbouw en eventuele 

sporen daarin lokaal sterk beïnvloed: onder een recente bestrating in het oosten 

van proefsleuf 2 bleek het pakket oeverafzettingen tot ca. 1 m diepte verblauwd 

(gereduceerd, Figuur 6.3). Deze verblauwing maakt het vrijwel onmogelijk om 

Figuur 6.2 
Profiel 2 met bodemopbouw in het midden 
van proefsleuf 2.
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eventuele onderliggende (oudere) grondsporen te ontwaren. Buiten deze zone zijn 

echter geen aanwijzingen voor dergelijke sporen aangetroffen.

Figuur 6.3 
Doorsnede van de recente bestrating in het 
oosten van proefsleuf 2. De zandige klei 
van de onderliggende oeverafzettingen is 
duidelijk ‘verblauwd’ (gereduceerd) door de 
afdekkende laag van puin en bestrating.
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Resultaten archeologisch onderzoek: de sporen en 
vondsten

7.1 Inleiding

Tijdens de archeologische begeleiding van het explosievenonderzoek is in in het 

westen en oosten van het onderzoeksgebied bouwpuin aangesneden dat mogelijk te 

koppelen is aan boerderij Veldheim uit de Nieuwe tijd. Tijdens het daarop volgende 

proefsleuvenonderzoek zijn onder de bouwvoor en cultuurlaag met (her en der) 

bouwpuin daadwerkelijk de sporen en muurresten gevonden die toebehoren aan de 

verwachte boerderij. Rondom de muurwerken zijn ook sporen van greppels gevonden 

die getuigen van de bijbehorende indeling van de woonkavel en de omliggende 

percelen (Figuur 7.1).

7.2 Sporen en structuren 

7.2.1 Sporen en muurresten van boerderij Veldheim

Uitgaande van het patroon van sporen en muurresten is in de westelijke helft van 

proefsleuf 1 vermoedelijk de zuidwesthoek van één van de gebouwen van boerderij 

Veldheim aangesneden. De bouwresten van deze hoek van het gebouw bestaan 

hoofdzakelijk uit een verzameling muurfunderingen, uitbraaksleuven en vermoedelijk 

een vloer (Figuur 7.1 en Figuur 7.2). 

Aan de zuidzijde van het gebouw lijkt S7 de buitenmuur te vormen (Figuur 7.3).�De 

muur is over een lengte van ca. 13 m blootgelegd. Parallelle muur S8 zou bijgevolg een 

binnenmuur kunnen zijn. Beide muren vertonen een soortgelijke baksteenfundering 

met mortel, bestaande uit een afwisseling van een rij koppen tegen een rij strekken. De 

samenstelling van het baksteenpatroon en de –maten vertonen wel enige variatie per 

muur en baksteenlaag. Van muurfundering S7 zijn drie baksteenlagen bewaard:

-   De onderste, eerste laag bestaat uit rij koppen tegen een rij strekken; beide rijen 

bestaan uit een groot formaat bakstenen van ca. 30x14x7 cm. Deze onderste 

baksteenlaag rust op een laagje van mortel en puin. 

-  De tweede laag bestaat uit een centrale rij strekken (19x9x4 cm), waartegen aan de 

ene zijde een parallelle rij strekken (30x14x7 cm) en aan de anderzijds haaks een rij 

koppen (19x9x4 cm) is geplaatst.

-  Van de derde, bovenste laag is een rij koppen (19x9x4 cm) bewaard. De top ligt op 

0,57 m +NAP.

De muurfundering van parallelle muur S8 bestaat uit afwisselende lagen van strekken 

met haaks hierop geplaatste koppen (en andersom); alle zijn van het formaat 30x14x4 

cm. In totaal zijn vijf baksteenlagen bewaard (Figuur 7.4). De top ligt op 0,53 m +NAP.

Tussen voornoemde muren S7 en S8 lijkt zich een baksteenvloer te bevinden 

(Figuur 7.3). Deze bestaat uit drie verschillende lagen. Alternatieve interpretatie is 

dat deze bakstenen, in combinatie met de muren van S7 en S8, een wel 2 m brede 

baksteenmuur vormen; dit lijkt echter niet voor de hand te liggen. Vermoedelijk 

begrenzen S7 en S8 samen een tussenliggende gang, waarvan de vloer enkele keren 

is opgehoogd. De verschillende baksteenlagen van de vloer zijn als volgt opgebouwd 

(van onder naar boven):

7
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-   De eerste laag bestaat uit vier rijen van koppen (19x9x4 cm) tegen elkaar.

-   De tweede laag bestaat uit een rij strekken, waartegen drie rijen van koppen haaks 

op zijn geplaatst. Alle bakstenen zijn van het formaat van ca. 19x9x4 cm.

-  Van de derde laag is slecht één rij koppen (19x9x4 cm) bewaard. De top ligt op 0,35 

m +NAP.

Tegen de noordzijde van muur S8 is koud een haakse (binnen)muur geplaatst: S9 

(Figuur 7.5). De gemetselde muur rust op een vleilaag van op rijen van op hun zij 

geplaatste koppen. Van de gemetselde muur zijn zeven lagen bewaard met drie 

versnijdingen onderin: aan weerszijden en aan de noordelijke kopse kant. De onderste 

laag bestaat uit vier parallelle rijen van strekken (ca. 18x8x4 cm) tegen elkaar. De 

tweede laag telt drie rijen van dergelijke strekken. De bovenste lagen bestaan elk 

slecht nog uit een rij van koppen (18x8x4 cm). De top ligt op 0,43 m +NAP.

Figuur 7.2 
Resten van muurwerken van één van de 
gebouwen van boerderij Veldheim in proefsleuf 
2, vanuit het noorden.

Figuur 7.3 
Resten van buitenmuur S7 (onder) en parallelle 
binnenmuur S6 (boven) met de tussenliggende 
baksteenvloer (S5-S6), vanuit het zuidoosten. 
Haaks op S8 staat muur S8 (bovenaan).
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Aan de veronderstelde westzijde van het gebouw zijn de muren (S10, 11 en 12) 

slecht bewaard. De top van het muurwerk ligt tussen 0,337 en 0,39 m + NAP. De 

verbanden van de bakstenen waren niet goed meer te herleiden; wel is duidelijk dat 

hier bakstenen van 19x9x4 cm en 30x14x4 cm door elkaar zijn verwerkt. De bakstenen 

worden bijeen gehouden door en zachte mortel. Ten westen van S10, parallel aan 

oostelijke muur S9, bevond zich oorspronkelijk vermoedelijk nog een tweede parallelle 

muur. Hier was echter alleen nog een uitbraaksleuf van over. De muur was volledig 

gesloopt. Verder westelijk zijn ook enkele parallelle kuilen met puin gevonden, die 

eveneens van sloop getuigen. Opvallend detail in de westzijde van het gebouw is 

verder de goot van betontegels die tegen de zuidzijde van muur S12 is gevonden. Dit 

materiaal wijst op een recente toevoeging aan het gebouw.

In het oosten van proefsleuf 2 zijn recente verstoringen gevonden die in ligging en 

vooral oriëntatie aansluiten op de voornoemde kuilen en uitbraaksleuf met bouwpuin 

in het westen van proefsleuf 1. De verstoringen in proefsleuf 2 lijken hiermee de 

noordelijke spreiding van het oorspronkelijke muurwerk aan te geven. Tastbare resten 

van muren zelf ontbreken in proefsleuf 2. Enige opvallende tastbare spoor is de 

recente bestrating van paarse bakstenen, die zich aan de westzijde van de voormalige 

boerderij bevindt (Figuur 7.6). Uitgaande van de stratigrafische positie (onderin de 

bouwvoor), de aard van de bakstenen (machinaal) en de onderliggende verkleuring van 

de bodem (verblauwing) gaat het hier om een recente erfverharding uit de 21e-eeuwse 

bewoningsperiode van de boerderij.

Figuur 7.4 
Resten van binnenmuur S8 met (rechts) de 
haaks hierop geplaatste muur S9, vanuit het 
noordoosten.
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7.2.2 Overige sporen

Rondom de uitbraaksporen, muurresten en bestrating van de boerderij zijn nauwelijks 

overige spoortypen aangetroffen. In het westen van proefsleuf 2 zijn in het geheel 

geen sporen waargenomen. In het oosten van de proefsleuven zijn daarentegen wel 

enkele grijze sporen aangetroffen: twee greppels en een incomplete kuil (deels in 

de noordelijke putwand) met dierlijke botten (Figuur 7.1). Gezien de kalk die tussen 

de botten is aangetroffen, gaat hier om een kuil met begraven resten van een 

ziek dier uit de 21e-eeuwse bewoningsperiode van de boerderij. De twee greppels 

kunnen ouder zijn, gezien hun oriëntatie die aansluit op verkavelingssporen uit het 

Figuur 7.5 
Resten van muur S9 met versnijdingen die 
koud tegen muur S8 is gebouwd, vanuit het 
noorden.

Figuur 7.6 
Recente bestrating aan de westzijde van 
boerderij Veldheim, vanuit het zuiden.
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aangrenzende plangebied Kop van Leeuwenhoek en op de afgebeelde verkaveling 

van 1811-1832 (Figuur 7.7). Een van de twee greppels (S4) bleek nog maar 4 cm diep. 

Tijdens de archeologische begeleiding van het explosievenonderzoek is ten noorden 

van proefsleuf 1 lokaal een grijze vuile laag onder de bouwvoor aangesneden, 

bestaande uit siltig zand met kleibrokjes. Deze laag is in het veld als geroerde grond 

geïnterpreteerd. Gezien de ligging van de waarneming in het verlengde van greppel S1 

kan het hier ook om het vervolg van deze greppel gaan. Tijdens de waarneming is aan 

de rand van ‘ vuile laag’ ook de aanzet van een noordwest-zuidoost georiënteerd spoor 

gezien. Uitgaande van de historische kaarten vanaf 1811-1832 zou dit spoor de haakse 

greppel kunnen zijn die de woonkavel aan de oostzijde begrensde (zie Figuur 7.8). 

7.3 Vondsten

Tijdens het laagsgewijs verdiepen en de aanleg van het sporenvlak zijn verspreid in de 

proefsleuven enkele vondsten aangetroffen (bijlage II). Ze zijn afkomstig uit de vuile 

cultuurlaag S5005, vooral ter hoogte van de muurresten (S5). Afgezien van een niet 

nader te determineren kleine en smal steenfragment, zijn de volgende vier scherven 

aangetroffen:15

- Een bodemfragment van steengoed zonder oppervlaktebehandeling afkomstig van 

een drinkkan (Siegburg) met grofgeknepen standring. Het fragment dateert uit de 

periode 1375-1450.

- Een wandgrafment steengoed zonder oppervlaktebehandeling (vermoedelijk 

Siegburg) uit de periode 1300-1500.

- Een wandfragment roodbakkend aardewerk met glazuur aan beide zijden uit de 

periode 1600-1900.

- Een oorfragment roodbakkend aardewerk met spat loodglazuur, vermoedelijk uit 

1400-1600 maar kan ook uit een jongere periode stammen.

- Een wandfragment met witte binnenzijde en bruine buitenzijde Aziatisch porselein 

(zogenoemde kapucijnerwaar) uit 1680-1800.

Verder zijn tijdens het vrijleggen van de muurresten in proefsleuf 1 tevens monsters 

genomen van enkele bakstenen en mortel (bijlage II). De bakstenen uit de verschillende 

muurwerken zijn over het algemeen in twee categorieën in te delen: 

-  Grote rode bakstenen van het formaat van ca. 30x14x7 cm. Het gaat om 

zogenoemde kloostermoppen die van oorsprong uit de late middeleeuwen 

stammen (13e-14e eeuw).

-   Rode bakstenen van een formaat dat (met enige variatie) rond 18x8x5 cm 

schommelt. Op grond van dit formaat zijn de bakstenen vanaf de 16e eeuw zijn te 

dateren.

Aangezien beide formaten baksteen naast elkaar in de muurwerken van bijvoorbeeld 

S5 en S8 zijn verwerkt, moeten de kloostermoppen secundair in de boerderijfundering 

gebruikt zijn.

Alle vondsten, zowel de scherven als de bakstenen, getuigen – zij het deels indirect– 

van een lange gebruiksperiode: vanaf de 13e tot en met de 19e eeuw. De late vondsten 

uit de 19e eeuw passen goed bij de bewoningsgeschiedenis zoals deze bekend is uit 

de historische kaarten en recente bronnen. Recente, niet verzamelde vondsten wijzen 

tevens op de bekende continuïteit van de bewoning tot in de jaren zestig van de 2oe 

eeuw. 

15  Het aardewerk is gedermineerd en gedateerd door aardewerkspecialist drs. A. Van de Venne 
(Kerament)

Figuur 7.7 
Overzicht van de sporen van onderzoeks-
gebied Einsteinweg (rood), waaronder 
greppels die aansluiten op sporen van ver-
kaveling van aangrenzend plangebied Kop 
van Leeuwenhoek (geel). De verkaveling 
sluit goed aan op die van de (gegeo-
refereerde) onderliggende historische 
minuutkaart van 1811-1832. 
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Figuur 7.8 
Projectie van onderzoeksgebied (rood) en de 
sporenkaart op uitsneden van gegeorefer-
eerde historische kaarten uit (van boven naar 
beneden):
-  1811-1832 (kadastrale minuutkaart van 

Oegstgeest);
-  1903 (Bonneblad; verkend in 1888 en deels 

herzien in 1902). De kaart blijkt in 1925 
onveranderd ter hoogte van de boerderij;

- 1958 (topografische atlas)
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De oudere vondsten wijzen op verschillende oudere bewoningsperioden. Het kan 

hier om voorgangers van de 19e-eeuwse boerderij gaan, maar een koppeling aan de 

(vol)middeleeuwse bewoning in de omgeving behoort ook tot de mogelijkheden: 

bijvoorbeeld de nederzettings- en verkavelingssporen in aangrenzend plangebied 

Kop van Leeuwenhoek.  Uitgaande van zowel scherven als bakstenen uit de vroegste 

periode, de late middeleeuwen, ligt het voor de hand dat de bewoners van de boerderij 

een (gesloopt) gebouw uit de 13e-15e eeuw in de nabijheid (binnen of even buiten het 

onderzoeksgebied) deels als bron voor baksteen hebben gebruikt bij de ‘nieuwbouw’ in 

de Nieuwe tijd. Een andere mogelijkheid is dat er ter plekke nog een laatmiddeleeuwse 

bouwfase onder de funderingen uit de Nieuwe tijd schuilgaat.

7.4 Conclusie

Conform de verwachting vooraf hebben de twee proefsleuven, onder de bouwvoor en 

vuile laag met bouwpuin, resten aangesneden van de historische boerderij Veldheim 

uit de Nieuwe tijd. Uitgaande van de omvang (maximaal ca. 25 x 30 m) en het patroon 

van het muurwerk en gerelateerde sporen kan het om de zuidwesthoek van een 

gebouw van de boerderij gaan. De vraag blijft nog open om welk gebouw van de 

boerderij het hier gaat en uit welk periode. Op de (historische) topografische kaarten 

vanaf 1811-1832 tot in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn namelijk verschillende 

bouwfasen en uitbreidingen afgebeeld.

Indien men de sporenkaart van het IVOp op de belangrijkste historische kaarten 

projecteert, dan valt op dat de aangetroffen muurwerken samenvallen met de kern 

van boerderij Veldheim: de langgerekte woonstalboerderij die duidelijk is afgebeeld op 

de kaarten van 1811—1832 en 1903 (Figuur 7.8). De aangetroffen muur S7 lijkt (bijna) 

samen te vallen met de zuidmuur van het afgebeelde gebouw. Uit de kaarten blijkt ook 

dat men aan de westzijde van muren S7 en S8 ook nog rekening moet houden met een 

vervolg van de sporen.

Het hoofdgebouw met stal is nog goed te herkennen op de foto’s uit de jaren 50 van 

de vorige eeuw. Rekening houdend met de historisch afgebeelde uitbreidingen is het 

aangetroffen muurwerk tot verschillende fasen van de Nieuwe tijd, vanaf het begin van 

de 19e eeuw te rekenen. De verschillende vondsten, zowel scherven als verschillende 

formaten bakstenen, te midden van de cultuurlaag op en rondom de muurresten, 

wijzen echter ook op oudere fasen uit de Nieuwe tijd (16e -18e eeuw). De oudste 

vondsten duiden zelfs (zij het indirect) op een bewoning die terug kan gaan tot de late 

middeleeuwen (13-14e eeuw). De resten van deze oudste bewoningsfase kunnen nog 

schuil gaan onder de funderingen uit de Nieuwe tijd.
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Conclusie

8.1 Conclusie 

De proefsleuven in onderzoeksgebied Leiden-Einsteinweg (Vriezerpark) hebben 

de resten opgeleverd van boerderij Veldheim.Uitgaande van de projectie van de 

muurresten op verschillende historische kaarten vanaf 1811-1832 lijken de muurresten 

en gerelateerde sporen vooral goed samen te vallen met het hoofdgebouw 

van Veldheim: de woonstalboerderij. Het aangetroffen muurwerk kan uit deze 

19e-20e-eeuwse fasen van de Nieuwe tijd horen. Rekening houdend met de 

baksteenformaten en begeleidende scherven kan het muurwerk echter ook deels 

bij oudere fasen uit de Nieuwe tijd (16e-18e eeuw) thuishoren. De oudste vondsten 

wijzen zelfs (zij het indirect) op een bewoningsfase die terug kan gaan tot de late 

middeleeuwen (13-14e eeuw). Mogelijk zijn onder de funderingen uit de Nieuwe 

tijd nog de resten van een dergelijke laatmiddeleeuwse bouwfase bewaard. Het is 

echter niet uit te sluiten dat deze oudste bewoning elders binnen de grenzen van het 

onderzoeksgebied, of zelfs daarbuiten, was gesitueerd.  In dit opzicht is de vindplaats 

mogelijk ook te relateren aan de volmiddeleeuwse vindplaats die even ten zuiden (in 

plangebied Kop van Leeuwenhoek) is aangetroffen.

Behalve de muurresten zijn ook de (in proefsleuf 1) aangetroffen greppels goed aan het 

historisch kaartmateriaal uit de Nieuwe tijd te koppelen. Ze passen in de verkaveling 

die rondom boerderij Veldheim is afgebeeld. Ze sluiten in oriëntatie ook goed aan op 

het patroon van de greppels en sloten, dat in het aangrenzend plangebied Kop van 

Leeuwenhoek is aangetroffen. Enkele vondsten van dit plangebied wijzen uit dat de op 

historische kaarten afgebeelde verkaveling ook mogelijk terug voeren is tot de volle of 

late middeleeuwen.

Ofschoon in de omgeving sporen en vondsten van oudere bewoning uit de vroege 

middeleeuwen of zelfs de Romeinse tijd en de ijzertijd zijn gevonden, zijn tijdens het 

IVOp geen aanwijzingen voor een dergelijke ouder bewoning aangetroffen in het 

onderzoeksgebied.

8.2 Waardering en selectieadvies

8.2.1 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0. Daarbij wordt aan 

de hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven of vindplaatsen 

behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan of vindplaatsen 

vanwege hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of herinnering 

(met een score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen 

worden. De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in 

principe wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria 

gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij 

een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke 

kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. 

Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, 

wordt een vindplaats ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft 

tot doel er voor te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, 

8
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maar desondanks inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen. Bij een 

bovengemiddelde score van zeven punten of meer worden vindplaatsen alsnog als 

behoudenswaardig aangemerkt Na deze weging wordt bij vindplaatsen met een 

lagere inhoudelijke waardering (minder dan zeven punten) nagegaan of het criterium 

representativiteit van toepassing is. Zo ja, dan wordt een voorstel gedaan voor een als 

behoudenswaardig aan te merken steekproef per categorie. De overige vindplaatsen 

zijn niet behoudenswaardig

Op basis van deze criteria volgt nu waardering van de vindplaats met resten van 

boerderij Veldheim (Tabel 8.1).

Waarden Criteria Score

Hoog (3) Matig (2) Laag (1)

Beleving Schoonheid nvt

Herinnering 2

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 3

Representativiteit nvt

Beleving
Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. Het 

criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijk waarde, is niet van toepassing 

op deze vindplaats aangezien de gebouwen van boverderij zijn gesloopt; er zijn geen 

bovengrondse resten meer zichtbaar. 

Er is overigens wel sprake van een herinnering die verbonden is aan het verleden. 

Gezien de vele historische bronnen en (tot vrij recente) historische gebeurtenissen die 

er plaats hebben gevonden, is er nog een sterke verbondenheid met de resten van de 

buitenplaats (score 2).

De vindplaats blijkt slechts gedeeltelijk op ‘beleving’ te waarderen. De waarde zal 

daarom ook moeten blijken uit de fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact zijn en in 

situ liggen. De criteria hiervoor zijn gaafheid (sporen) en conservering (vondsten).

De sporen van het boerderij Veldheim, bestaande uit deels bloot gelegde 

muurfunderingen en een vloer van het vermoedelijke hoofdgebouw, geven aan dat een 

groot deel van de vindplaats redelijk goed is bewaard is onder de bouwvoor en de vuile, 

grijze cultuurlaag (score sporen 2). Dit geldt ook voor de anorganische vondsten in de 

sporen en de cultuurlaag. Tijdens het IVOp zijn geen grondmonsters genomen voor 

archeobotanisch onderzoek. De bovenste 1,5 m bevat roestvlekken die op oxidatie van 

de (zandige klei van de) oeverafzettingen wijzen. De verwachting is dan ook dat alleen 

de diepere sporen van sloten, water- en beerputten, die tot in het grondwater reiken, 

goed bewaarde anorganische resten zullen bevatten (score vondsten 2). 

Gezien de middelmatige totaalscore op fysieke kwaliteit (score 4), dient de vindplaats 

aanvullend gewaardeerd te worden op de inhoudelijke kwaliteit.

Tabel 8.1 
Waardering van vindplaats boerderij Veldheim.
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Inhoudelijke kwaliteit
Deze waardering wordt op basis van de volgende criteria bepaald;

- zeldzaamheid

- informatiewaarde

- ensemblewaarde

- representativiteit

In deze volgorde zal de inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats besproken worden.

Zeldzaamheid
Zeldzaamheid is de mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is 

geworden) voor een periode of in een gebied.  In het buitengebied van Leiden en 

Oegstgeest zijn weliswaar vergelijkbare boerderijen bekend; binnen de regio van 

het onderzoeksgebied en het aangrenzende plangebied Kop van Leeuwenhoek is dit 

echter de enige historische boerderij. De vindplaats scoort dan ook gemiddeld op 

zeldzaamheid (score 2). 

Informatiewaarde
Met informatiewaarde wordt de betekenis van een vindplaats als bron van kennis over 

het verleden bedoeld.

De vindplaats kan inzicht geven in de ontwikkelinggeschiedenis van een historische 

bekende boerderij (Veldheim) in het achterland van de stad. Het tot nu toe 

aangetroffen type resten kan alleen inzicht geven in de bouwgeschiedenis en de 

indeling van de boerderij met deels (uit historische bronnen) bekende verschillende 

bouwfasen. Mogelijk zijn elders binnen het onderzoeksgebied echter ook ander 

spoortypen zoals water- of beerputten aanwezig, die tevens belangrijk inzicht kunnen 

geven in de voedseleconomie, handel en status van de bewoners van de boerderij 

door de tijd heen. De boerderij uit de Nieuwe tijd kan dan een goed studieobject 

vormen voor vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het platteland 

binnen de Rijnmonding, Vooralsnog scoort de vindplaats echter nog gemiddeld op 

informatiewaarde (score 2).

Ensemblewaarde
De ensemblewaarde van een vindplaats is gekoppeld aan de mate van het voorkomen 

van een archeologische en landschappelijke context. De vindplaats scoort hier hoog 

(score 3): de aangetroffen resten zijn onlosmakelijk verbonden met de historische 

boerderij Veldheim, bestaande uit de verschillende hoofd- en bijgebouwen uit 

verschillende bouwfasen, en het omliggende landschap dat met greppels en sloten is 

ingericht. De aangetroffen greppels uit het onderzoeksgebied blijken aan te sluiten 

op de verkaveling van het aangrenzende plangebied Kop van Leeuwenhoek. Vondsten 

uit enkele greppels en daartussen aangetroffen paal- en kuilsporen wijzen daar op 

de aanwezigheid van een volmiddeleeuwse bewoningskern. Vondsten van scherven 

en (hergebruikte) bakstenen in de cultuurlaag bovenop de boerderijresten van het 

onderzoeksgebied, geven aan dat in de nabijheid mogelijk ook bewoningssporen uit 

deze ouder, volle- en/late middeleeuwse periode zijn te verwachten. Vermoedelijk 

vormen de resten in het onderzoeksgebied en het aangrenzende plangebied ook in dit 

opzicht een ensemble. 

Conclusie
We kunnen concluderen dat de vindplaats uiteindelijk op inhoudelijke kwaliteit met 

zeven punten hoog scoort en daarmee te bestempelen is als ‘behoudenswaardig’.



42 EINSTEINWEG 101 LEIDEN

8.2.2 Selectieadvies

Uitgaande van de voornoemde waardering en de behoudenswaardige status, 

adviseert Archol om de vindplaats te behouden. Rekening houdend met de 

verwachte concentratie van muurwerken op grond van de sporenspreiding en  met 

de verschillende historische kaarten, adviseert Archol dit behoud te beperken tot een 

gebied met een oppervlak van ca. 2200 m2 ter hoogte van de bebouwde kern van de 

boerderij (Figuur 8.1).

De plannen van de nieuwbouw zijn al vergevorderd. De vindplaats wordt vooral 

bedreigd door de aanleg van een sloot aan de zuidzijde, de bouw van een oprit met 

parkeerterrein in het midden en de bouw van een kantoor met opslagkelder in het 

oosten van het onderzoeksgebied. Behoud ex situ (opgraven) ligt dan ook meer voor de 

hand dan behoud in situ (beschermende maatregelen voor fysiek behoud).

8.3 Beantwoording onderzoeksvragen

In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen uit het PvE per thema kort 

beantwoord in het licht van alle voornoemd resultaten.

Bodemopbouw en landschap
1. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, reliëf)?

2. Sluiten de landschappelijke resultaten aan op de resultaten van het onderzoek te Kop 

van Leeuwenhoek?

3. Wat is de aard, fasering en datering van de in het plangebied aanwezige geul(en)?
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Figuur 8.1 
Overlap van de historische kaarten uit 1811-
1832 tot en met 1958  met projectie van het 
onderzoekgebied en advies voor behoud 
ter hoogte van de bebouwde kern van de 
boerderij Veldheim (groene zone).   
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4. Is er sprake van (sub)recente verstoringen en post-depositionele processen?

De bodemopbouw van het onderzoeksgebied met geulafzettingen en afdekkende 

oeverafzettingen past goed in het beeld van een dynamisch landschap met lagunair 

en/of kweldermilieu zoals dat reeds was vastgesteld voor het aangrenzende 

plangebed Kop van Leeuwenhoek. Tijdens het IVOp is in één van de sleuven een geul 

aangesneden die reeds bij voorgaand booronderzoek werd vermoed. Aangezien de 

proefsleuven enkel de top van deze geul hebben aangesneden, heeft het onderhavige 

onderzoek geen bijdrage kunnen leveren aan de nadere datering en fasering van 

de geul. Het proces van geulvorming dat in deze omgeving vermoedelijk tot in de 

(vroege) middeleeuwen heeft geduurd, kan onderliggende afzettingen met mogelijk 

oudere bewoningsresten hebben vernietigd. Bewoning is dan eigenlijk ook alleen 

te verwachten op de afdekkende oeverafzettingen, bestaande uit zandige klei. Het 

onderhavig onderzoek heeft dit ook aangetoond; de top van de vuile cultuurlaag, 

waaronder en waarin de archeologische resten zijn aangetroffen, getuigt wel van enige 

aftopping en daarmee van enige verstoring. 

Archeologie
5. Zijn er archeologische resten aangetroffen? Indien geen archeologische resten of 

beperkte archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) heeft 

oplevert, welke verklaring is hiervoor te geven?

6. Wat is de aard en/of functie van de sporen? Wat is de relatieve en/of absolute datering 

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

op vlakken te koppelen aan profielen?

7. Welke mobiele vondsten zijn gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, functies, 

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

de datering van de vondsten?

8. Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten?

9. Sluiten archeologische resultaten aan op de resultaten van het onderzoek te Kop van 

Leeuwenhoek?

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

aangetroffen: hoe verhouden deze zich tot de nederzettingen te Oegstgeest-

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

voedseleconomie. Behoren de aangetroffen resten tot hetzelfde nederzettingsterrein?

11. Specifieke vragen ten aanzien van de boerderij: tot hoever in de tijd gaan de resten 

van de boerderij terug? In  hoeverre komen de aangetroffen sporen en funderingen 

overeen met objecten op historisch kaartmateriaal? Wat is de relatie van de boerderij 

met zowel het natuurlijke landschap als het culturele landschap (bv. slootindeling,  

perceelsindeling) op grond van de archeologische resultaten, historische kaarten/

luchtfoto’s?

In de top van de voornoemde oeverafzettingen, onder de bouwvoor en de vuile 

cultuurlaag, zijn conform de verwachting vooraf resten van boerderij Veldheim uit 

de Nieuwe tijd gevonden. De resten bestaan uit muurfunderingen en een vloer, 

vermoedelijk behorend tot het hoofdgebouw van de boerderij. Uitgaande van de 

historische kaarten vanaf 1811-1832 blijken de archeologische muurresten vooral te 

koppelen aan het hoofdgebouw van Veldheim: de woonstalboerderij uit de Nieuwe tijd. 

In de muurresten kunnen echter ook delen van oudere bouwfasen verwerkt zijn. De 

vondsten van scherven en baksteen te midden van de cultuurlagen en de muurresten 

lijken hier indirect ook op te wijzen. De oudste vondsten gaan zelfs terug tot de late 

middeleeuwen (13e-14e eeuw). Mogelijk gaan onder de funderingen van de Nieuwe 

tijd nog resten van een laatmiddeleeuwse bouwfase schuil. Een koppeling met de 

volmiddeleeuwse vindplaats (nederzetting) in het aangrenzende plangebied Kop 
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van Leeuwenhoek behoort echter ook tot de mogelijkheden. De greppels rondom 

de boerderij blijken in ieder geval aan de verkaveling van dit zuidelijke plangebied te 

koppelen. De verkaveling zoals afgebeeld op de historische kaarten vanaf 1811-1832 

zou op grond van het onderzoek van Kop van Leeuwenhoek ook een (vol of laat-)

middeleeuwse oorsprong kunnen hebben

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

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

13. Waar en in welke mate is de locatie geschikt voor paleo-ecologisch- en natuurweten-

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?

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

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

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

Deze vragen zijn al beantwoord in paragraaf 8.2.1, waarin de vindplaats conform KNA 

4.0 op fysieke en inhoudelijke kwaliteit is gewaardeerd.

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

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

kwaliteit daarvan?

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

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

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

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

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

18. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen?

Deze vragen zijn al grotendeels beantwoord in paragraaf 8.1: het IVOp heeft naar de 

mening van Archol een behoudenswaardige vindplaats opgeleverd die op korte termijn 

wordt bedreigd door de realisatie van de nieuwbouwplannen: vooral door de aanleg 

van een sloot aan de zuidzijde, een oprit met parkeerterrein in het midden en ten slotte 

de bouw van een kantoor met opslagkelder in het oosten van het onderzoeksgebied. 

Behoud ex situ (opgraven) ligt dan ook meer voor de hand dan behoud in situ 

(beschermende maatregelen voor fysiek behoud). Uitgaande van de historische 

kaarten zal de vindplaats zich ook tot buiten de grenzen van het onderzoeksgebied 

uitstrekken. Hier dient dan ook rekening mee te worden gehouden bij planontwikkeling 

voor de aangrenzende percelen.
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opgraving te Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest.

Figuur 5.1 Verspreidingskaart van archeologische waarnemingen (bron: Archis) met 

ligging van het onderzoekgebied (zwarte ster).

Figuur 5.2 Boorpuntenkaart van het RAAP-onderzoek uit 2007 met ligging van het 

onderzoeksgebied (rode lijn) en de boringen met mogelijk middeleeuws aardewerk 

daarbinnen ( paars) (naar: Jansen en Kruithof 2008).

Figuur 5.3 Uitsnede van de (gegeorefereerde) minuutkaart uit 1811-1832 met 

begrenzing  (rood) van het onderzoeksgebied.

Figuur 5.4 Boerderij Veldheim in 1952: vooraanzicht, vanuit het noordoosten. Bron: 

halfjaarlijkse periodiek van de  Vereniging O Oegstgeest,  7e jaargang , no. 2 (oktober 

1995).

Figuur 5.5 Boerderij Veldheim: vooraanzicht vanuit het zuidoosten. Op de voorgrond 

is de boerderij (met raamkozijnen) te zien met - in het verlengde- daarachter de 

langgerekte stal.  Bron: Witte weekblad Oegstgeest 48 week 16/754 (20 april 2005).

Figuur 6.1 Profiel 1 met bodemopbouw in het oosten van proefsleuf 1.

Figuur 6.2 Profiel 2 met bodemopbouw in het midden van proefsleuf 2.

Figuur 6.3 Doorsnede van de recente bestrating in het oosten van proefsleuf 2. 

De zandige klei van de onderliggende oeverafzettingen is duidelijk ‘verblauwd’ 

(gereduceerd) door de afdekkende laag van puin en bestrating.

Figuur 7.1 Overzicht van de putten van de archeologische begeleiding en de 

proefsleuven met de verschillende spoortypen. De mogelijke omvang van het (hoofd)

gebouw van Boerderij Veldheim op grond van de aangetroffen resten en het historisch 

kaartmateriaal is gearceerd.

Figuur 7.2 Resten van muurwerken van één van de gebouwen van boerderij Veldheim in 

proefsleuf 2, vanuit het noorden.

Figuur 7.3 Resten van buitenmuur S7 (onder) en parallelle binnenmuur S6 (boven) met 

de tussenliggende baksteenvloer (S5-S6), vanuit het zuidoosten. Haaks op S8 staat 

muur S8 (bovenaan).

Figuur 7.4 Resten van binnenmuur S8 met (rechts) de haaks hierop geplaatste muur S9, 

vanuit het noordoosten.

Figuur 7.5 Resten van muur S9 met versnijdingen die koud tegen muur S8 is gebouwd, 

vanuit het noorden.

Figuur 7.6 Recente bestrating aan de westzijde van boerderij Veldheim, vanuit het 

zuiden.

Figuur 7.7 Overzicht van de sporen van onderzoeksgebied Einsteinweg (rood), 
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waaronder greppels die aansluiten op sporen van verkaveling van aangrenzend 

plangebied Kop van Leeuwenhoek (geel). De verkaveling sluit goed aan op die van de 

(gegeorefereerde) onderliggende historische minuutkaart van 1811-1832.

Figuur 7.8 Projectie van onderzoeksgebied (rood) en de sporenkaart op uitsneden van 

gegeorefereerde historische kaarten uit (van boven naar beneden):

Figuur 8.1 Overlap van de historische kaarten uit 1811-1832 tot en met 1958  met 

projectie van het onderzoekgebied en advies voor behoud ter hoogte van de bebouwde 

kern van de boerderij Veldheim (groene zone).

Lijst van tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 8.1 Waardering van vindplaats boerderij Veldheim.
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put vlak spoor omschrijving diepte (cm) opmerking

1 1 1 greppel

1 1 2 kuil ongebluste kalk kuil met wat dierlijke botten

1 1 3 natuurlijke verstoring

1 1 4 greppel 4 mogelijk natuurlijk, dagzoom keilaagje?

1 1 5 vloer 2 laags(?) of vormt het samen met S6 een brede muur??

1 1 6 muur zie opmerking bij S5

1 1 7 muur 2/3 laags

1 1 8 muur

1 1 9 muur dwarsmuur op S8 met fundering

1 1 10 muur dwarsmuur

1 1 11 muur dwarsmuur

1 1 12 muur onduidelijk of hier een opening heeft gezeten of dat het aansluit op S9

1 1 13 goot betonnen gootje met veel roetsporen

1 1 14 muuruitbraak

1 1 15 kuil mogelijk uitbraak kuil oid met puinbrokken

1 1 16 kuil mogelijk uitbraak kuil oid met puinbrokken

2 1 17 weg dikke laag klinkers, fundering/weg, hieronder is de ondergrond max een meter verstikt en blauwgrijs

Bijlage I Sporenlijst

Bijlage II Vondstenlijst

vnr. categorie aantal gewicht (g) put vlak spoor spoortype opmerking

1 baksteen 1 1266,7 1 1 12 muur complete baksteen

2 baksteen 1 1427,9 1 1 9 muur complete baksteen

3 baksteen 1 1206,3 1 1 7 muur complete baksteen

4 mortel 1 1 1 7 muur mortelmonster

5 baksteen 1 4600 1 1 8 muur kloostermop

6 mortel 1 1 1 8 muur mortelmonster

7 baksteen 1 1126,3 1 1 5 muur 2/3 laags

8 aardewerk 2 126,4 1 1 5005 vuile laag 2 x steengoed (Siegburg)

8 aardewerk 3 86,2 1 1 5005 vuile laag 2x  roodbakkend en 1 x Aziatisch porselein (kapucijnerwaar) rondom spoor 5

8 steen 1 35,2 1 1 5005 vuile laag rondom spoor 5
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