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Samenvatting

In opdracht van dhr. W. Englebert heeft Archol een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd aan de Hoofdstraat 44a, te Leiderdorp. Aanleiding voor het onderzoek 

is de geplande nieuwbouw van twee woonhuizen. Doel van het onderzoek is vast te 

stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige 

archeologische waarden. In een eerder bureauonderzoek is een specifiek verwach-

tingsmodel voor het terrein opgesteld met de bekende en verwachte archeologische 

waarden. Met het booronderzoek wordt deze verwachting in het veld getoetst.

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

totaal zijn 5 boringen gezet. De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met 

een diameter van 7 cm, in combinatie met een guts met een diameter van 3 cm. De 

eerste boring is gezet tot 4 m -Mv, de overige boringen tot 3 m -Mv. 

Op basis van het bureauonderzoek werden oever- op beddingafzettingen verwacht, 

in de top waarvan zich mogelijke archeologische resten uit de ijzertijd tot en met 

de Nieuwe tijd zouden kunnen bevinden. Het booronderzoek heeft aangetoond dat 

onder een geroerd pakket een ca. 3 m dik pakket verlandingsafzettingen aanwezig is, 

waaronder zich de bedding van de Oude Rijn bevindt. De top van de verlandingsaf-

zettingen is kalkrijk, ongerijpt en bevat plantenresten, wat doet vermoeden dat het 

oorspronkelijke maaiveld hier is verdwenen. Vermoedelijk is de top opgenomen in de 

afdekkend laag met puinresten of is zij afgegraven ten behoeve van de kleiwinning. In 

de resgeulafzettingen zelf bevinden zich verder geen potentieel archeologische lagen. 

Op basis van het ontbreken van een intact top van een oever, de afwezigheid van 

dieper gelegen potentieel archeologische niveaus en de aanwezigheid van een 

diepe lokale verstoring (kelder), geldt voor het plangebied nog slechts een lage 

archeologische verwachting. Alleen buiten de locatie van de kelder zijn slechts 

restanten van diepere grondsporen te verwachten in de top van de verlandingsafzet-

tingen, vanaf 1,01 tot 1,47 m –NAP (0,6 tot 1,1 m –Mv). Er vinden geen bodemingrepen 

plaats dieper dan dit niveau. Uitzondering hierop zijn de heipalen. De verstoring 

hierdoor is echter dusdanig beperkt dat wij geen vervolgonderzoek adviseren.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van dhr. W. Englebert heeft Archol een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd aan de Hoofdstraat 44a, te Leiderdorp (Figuur 1.1). Aanleiding voor het 

onderzoek is de geplande nieuwbouw van twee woonhuizen. Het plangebied valt 

binnen het bestemmingsplan ‘Het Oude Dorp’ in een zone met een hoge trefkans op 

archeologie (Dubbelbestemming Waarde- Archeologie hoge trefkans). Hiervoor geldt dat 

bodemingrepen beneden 30 cm –Mv alleen zijn toegestaan wanneer is aangetoond 

dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of 

kunnen worden geschaad (art. 19). 

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden 

tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. In een eerder 

bureauonderzoek is een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein opgesteld met 

de bekende en verwachte archeologische waarden.1 Met het booronderzoek wordt 

deze verwachting in het veld getoetst. Op basis hiervan volgt een advies over de 

noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Leiderdorp, aan de oude Rijn. Het 

perceel is kadastraal bekend als LDD00 sectie B, perceel 3798. Het plangebied was 

tot voor kort bebouwd met een pand met zowel winkel- als woonfunctie dat het 

gehele perceeloppervlak besloeg: 200 m2. Het bouwjaar van de bebouwing was 1927. 

1  Hagendoorn & Van de Geer 2015.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: OSM).
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Inmiddels is het pand gesloopt. Centraal in het plangebied was een kelder onder het 

pand aanwezig van ca. 3 bij 3 m (zie ook Figuur 1.2: rode stippellijn). Deze kelder zal 

blijven zitten en is inmiddels opgevuld met grond.

De te bouwen panden komen direct tegen de gevel van huisnummer 44, aan de 

zuidkant te liggen en hebben respectievelijke afmetingen van 3,9 x 13,5 m en 4,8 x 11,8 

m. De totale oppervlakte van de te bouwen panden samen bedraagt ca. 130 m2. De 

maximale verstoringdiepte gaat ca. 0.9 m –Mv (straatniveau) bedragen in verband met 

de uitgegraven funderingen. De nieuwbouw wordt op de oude kelder gefundeerd en 

komt verder op palen te staan. Er vinden dus niet of nauwelijks graafwerkzaamheden 

plaats dieper dan nu al het geval is.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

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

bijbehorende standaardrapportages. 

Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat er in archeologisch en 

aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. Het doel is om door 

middel van bestaande bronnen te komen tot een gespecificeerde archeologische 

verwachting. Dit onderzoek is reeds in 2015 uitgevoerd.2 Het voorliggende rapport 

2  Hagendoorn & Van de Geer 2015.

Figuur 1.2 
Situatie van het onderzoeksgebied met de 
locatie van de kelder bij benadering aange-
geven in rood (foto: Archol.
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betreft de verkennende fase van een inventariserend veldonderzoek. Het verkennend 

veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap 

en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te scherpen of 

controleren. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een beslissing nemen 

ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Verkenend booronderzoek (IVO-o)

Projectnaam: Hoofdstraat 44a

Archolprojectcode: LHS1697

Archis-zaaknummer: 4038136100

Opdrachtgever: Dhr. W. Englebert

Directievoering: -

Bevoegd gezag: Gemeente Leiderdorp

Adviseur bevoegd gezag: Erfgoed Leiden en omstreken (gemeente Leiden)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 16-3-2017 

Rapport gereed: 17-3-2017

Versie 1.1 ( ) 

Goedkeuring bevoegd gezag 

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiderdorp

Plaats: Leiderdorp

Toponiem: Hoofdstraat 44a

Coördinaten gebied: 95.894 /462.698 (centrumcoördinaat plangebied)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 130 m2

Huidig grondgebruik: Braakliggend

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot Zuid-Holland

Geomorfologie: Restgeul van de Oude Rijn

Bodem: -

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Gespecificeerde archeologische verwachting

2.1 Inleiding 

In 2015 is door Archol reeds een bureauonderzoek uitgevoerd.3 Hierbij is aan de hand 

van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente en aanvullend onderzoek 

door middel van het raadplegen van aanvullende literatuur, de geomorfologische kaart, 

Archis en historisch kaartmateriaal een gespecificeerde archeologische verwachting 

opgesteld. Deze archeologische verwachting is vastgelegd in een rapport dat 

naderhand door de bevoegde overheid is goedgekeurd. Voor de volledigheid zijn het 

landschappelijk kader en de archeologische verwachting uit dit rapport hier nogmaals 

overgenomen.

2.2 Landschappelijk kader

De onderzoekslocatie ligt op de oever van de Oude Rijn. Op de geomorfologische 

kaart ligt het plangebied in ongekarteerd bebouwd gebied, maar door middel van een 

eenvoudige interpolatie kan worden opgemaakt dat het zich boven een rivier-inversie-

rug (kaarteenheid 3K26) bevindt (Figuur 2.1). De bedding, oever en geul afzettingen 

van deze rivier worden gerekend tot de Echteld formatie. Dit gebied wordt aangeduid 

als perimarien gebied, het gebied waar de sedimentatie bepaald werd door de relatieve 

zeespiegelstijging maar waar mariene sedimenten niet aanwezig zijn. De ligging van de 

Rijn verschoof rond 5500 v.Chr. en voerde toen het water via de Oude Rijn af.4 De Oude 

Rijn had tussen 2200 en 750 v.Chr. een zeer actieve periode waarbij er veel invloed 

uitgeoefend werd op de omgeving. Tussen de Accacialaan en de Hoofdstraat bevind 

zich een van de laatste restgeulen uit deze actieve periode. Het beddingzand van de 

oever ligt hier tot op 2,5 m onder het maaiveld.5 Een relatieve periode van rust vanaf 

1300 v.Chr. zorgt ervoor dat het achterland verveent en de rivieroever een gunstige 

plek werd voor bewoning. Rond 300 v.Chr. ligt de geul van de Oude Rijn op de huidige 

locatie, deze was toen echter vele malen breder dan nu gezien de langzame vernatting 

van het gebied en het grotere debiet van de Oude Rijn. De noordoever is verbreed door 

de verplaatsing van de restgeul en zeer goed bewoonbaar in deze periode.6 

Bewoningssporen kunnen in of op de oeverafzettingen boven de beddingafzettingen 

worden aangetroffen. Door sterkere sedimentatie en een verschil in de mate van 

inklinking tussen de bedding- en oeverafzettingen enerzijds en de komafzettingen 

anderzijds zijn deze gebieden relatief hoog komen te liggen. Op deze hoger gelegen 

niveaus is sprake geweest van periodieke stilstand in de sedimentatie waardoor 

vegetatie tot ontwikkeling kon komen. Het betreft oude maaiveldniveaus die door de 

mens kunnen zijn betreden. De potentieel bewoonbare niveaus zullen zich kenmerken 

door donker gekleurde vegetatiehorizonten.

Omdat het plangebied zich binnen de bebouwde kom bevindt heeft er geen kartering 

plaatsgevonden ten behoeve van de bodemkaart. Over het bodemtype is dan ook geen 

informatie beschikbaar.

3  Hagendoorn en Van de Geer 2015.
4  Berendsen 2011, 251-286.
5  Dolmans en Thunnissen 2002, 8.
6  Takken et al. 2008, 20-22.
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2.3 Gespecificeerde archeologisch verwachting

Op basis van de gemeentelijke archeologische beleidskaart heeft het plangebied een 

hoge verwachting gekregen op archeologische resten in het algemeen. Aan de hand 

van het bureauonderzoek kan deze verwachting enigszins worden gespecificeerd. De 

verwachting voor vondsten uit de ijzertijd is middelhoog, gezien de gunstige locatie 

van het plangebied op een hoge oever en de locatie aan de noordzijde van de Oude 

Rijn tegenover het Romeinse castellum Matilo welke mogelijk een voorganger heeft 

gehad in de ijzertijd. De verwachting voor vondsten uit de Romeinse tijd is hoog, 

gezien het castellum Matilo en bijbehorende vicus aan de zuidzijde van de Rijn. Het is 

niet uit te sluiten dat men in die periode de noordelijke oever heeft bewoond/gebruikt. 

Voor de periode van de middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd geldt, gezien de 

historische bebouwing op het plangebied en in de omgeving, een hoge verwachting. 

In principe kunnen voor de vroegste periodes alle soorten complextypen worden 

verwacht: bijv. nederzettingen, grafvelden of complexen van economische aard. Deze 

manifesteren zich voornamelijk als grondsporen en zowel organische als anorganische 

mobilia van diverse aard. Sporen vanaf de middeleeuwen zullen vooral te maken 

hebben met de nederzetting van het huidige Leiderdorp. Ook deze resten kunnen 

zich als grondsporen manifesteren, maar meer waarschijnlijk gaat het om resten van 

hout- en steenbouw. Daarnaast kunnen alle materiaalcategorieën van mobilia worden 

verwacht. 

De archeologische resten kunnen zich in het hele plangebied bevinden en strekken zich 

daarbuiten uit. Zij zijn te verwachten Naar verwachting bevinden zij zich op één niveau. 

Hoe diep dit niveau zich ten opzichte van het maaiveld bevindt is niet bekend. Bij de 

dichtstbijzijnde waarneming was dit op ca. 1 m -Mv ofwel 0,6 m -NAP. Deze waarden 

zijn mogelijk niet representatief voor het plangebied.

Overig (Dijken etc)
Bebouwing
Water
Vlakten
Lage ruggen en heuvels
Plateau-achtige vormen

Legenda

96000

96000

98000

98000

100000

100000
46

00
00

46
00

00

46
20

00

46
20

00

N

1000m0

Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van het plangebied 
(Alterra).



HOOFDSTRAAT 44A TE LEIDERDORP    13

De conservering van resten uit de prehistorische tot en met de vroege middeleeuwen 

is naar verwachting goed. Het is niet duidelijk in hoeverre bewoning uit de late 

middeleeuwen of Nieuwe tijd de eventuele aanwezige resten heeft verstoord. De 

verwachte conservering van resten uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd is tevens 

goed. Wel moet voor alle perioden rekening gehouden met kleiwinning in het verleden. 

Wanneer dit ook binnen het plangebied is gebeurd kan de conservering bijzonder 

slecht zijn.

De gespecificeerde archeologische verwachting is hieronder beknopte weergeven in 

Tabel 2.1.

Eigenschap Verwachting

Datering IJzertijd (middelhoge verwachting)
Romeinse tijd – Nieuwe tijd (hoge verwachting)

Complextype Alle mogelijke complextypen; in het bijzonder nederzettingen 
Omvang Groter dan het plangebied
Diepteligging Onbekend (mogelijk 1 m –Mv)
Gaafheid en conservering Goed
Locatie Gehele plangebied
Uiterlijke kenmerken Grondsporen, houtbouw, steenbouw en alle soorten mobilia
Mogelijke verstoringen Mogelijk ernstige verstoringen door kleiwinning.

 

Tabel 2.1 
Gespecificeerde verwachting conform het 
bureauonderzoek.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting 

te toetsen en aan te scherpen, door het (1) in kaart brengen van bodemopbouw, 

(2) het vaststellen van eventuele bodemverstoringen en de invloed hiervan op de 

archeologische verwachtingswaarde.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord moeten worden 

zijn:

- Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

- Op welke diepte zouden de eventuele archeologisch interessante lagen zich kunnen 

bevinden?

- Zijn er bodemverstoringen in het gebied aanwezig en wat betekent dit voor de 

archeologische verwachting?

3.2 Methodiek 

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

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0. In totaal zijn 5 boringen gezet. Door de terrein-

omstandigheden kon centraal in het plangebied niet geboord worden (zie ook Figuur 

1.2) en moesten de boringen aan de voor- en achterzijde van het terrein gezet worden. 

Gezien de beperkte omvang van het plangebied en de uniformiteit van de boringen is 

dit echter niet bezwaarlijk. De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een 

diameter van 7 cm, in combinatie met een guts met een diameter van 3 cm. De eerste 

boring is gezet tot 4 m -Mv, de overige boringen tot 3 m -Mv. Boring 3 moest na 40 cm 

worden afgebroken vanwege ondoordringbaar puin. 

Het veldwerk is uitgevoerd door P. van de Geer MA (KNA-prospector). De boringen zijn 

in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) 

welke voldoet aan de NEN5104 norm. Alle grond is door het snijden en verkruimelen 

van de boorkern met het blote oog onderzocht op archeologische indicatoren. De 

boorprofielen zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport. Bovengenoemde 

methodiek is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw en het opsporen van 

vondstrijke vindplaatsen (vnl. nederzettingen).

3.3 Resultaten

Het booronderzoek heeft een duidelijk beeld gegeven van de geologische opbouw 

van de bovenste vier meter van het bodemprofiel. De bovenste 0,6 tot 0,75 m bestaat 

uit een pakket sterk siltige, matige humeuze, donkerbruingrijze, kalkloze klei. De klei 

is zeer slap (ongerijpt) en bevat hout- en plantenresten en daarnaast een aanzienlijke 

hoeveelheid (bouw)puin. Het betreft een verstoord pakket dat in het verleden reeds 

geroerd is bij bouw en sloop. Alleen ter hoogte van boring 4 reikt de verstoring tot 1,45 

m -Mv (1,95 m -NAP).7

7  Maaiveld is hier het oppervlak in de bouwput na het slopen en verwijderen van de fundering. 

3
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Hieronder (1,01-1,47 m -NAP) bevindt zich een pakket dat wordt gekenmerkt door zeer 

siltrijke afzettingen die naar beneden steeds meer zandlagen bevatten. In de basis 

is het pakket meest zandig (Zs2) met klei- en humuslagen. Het pakket is bruingrijs 

tot licht grijs van kleur, bevat plantenresten en is matig tot zwak humeus of bevat 

humuslagen. Het gehele pakket is ongerijpt, kalkrijk en gereduceerd. Dit pakket kan 

worden geïnterpreteerd als verlandingsafzettingen (restgeul) van de Oude Rijn. Het 

betreft de laatste verlandingsafzettingen van de Oude Rijn die vermoedelijk in de volle

middeleeuwen of mogelijk al in de vroege middeleeuwen zijn gesedimenteerd (voor de 

afsluiting van de Kromme Rijn in 1122 bij Wijk bij Duurstede).

Alleen in de eerste, dieper doorgezette, boring werd de top van een pakket lichtgrijs, 

uiterst siltig, matig grof zand aangetroffen dat kan worden geïnterpreteerd als bed-

dingafzettingen van de Oude Rijn.

 

Het werkelijk maaiveld (straatniveau) licht tenminste 0,5 m hoger.
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Figuur 3.1 
Boorpuntenkaart.
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Conclusie

4.1 Conclusie

Op basis van het bureauonderzoek werden oever- op beddingafzettingen verwacht 

met voor de oeverafzettingen een hoge kans op het aantreffen van archeologische 

resten uit de ijzertijd tot Nieuwe tijd. Het booronderzoek heeft aangetoond dat 

onder een geroerd pakket een ca. 3 m dik pakket verlandingsafzettingen aanwezig is, 

waaronder zich de bedding van de Oude Rijn bevindt. Feitelijk maakt het plangebied 

onderdeel uit van de restgeul van de Oude Rijn. De huidige Oude Rijn vormt de 

laatste stroomdraad binnen de verder verlande riviergeul. Oeverafzettingen zijn niet 

aangetroffen.

De top van de restgeulafzettingen is kalkrijk, ongerijpt en bevat plantenresten, wat 

doet vermoeden dat het oorspronkelijke maaiveld hier is verdwenen. Was dit wel 

aanwezig geweest, dan had de top van het pakket bestaan uit ontkalkte, stevige 

(gerijpte) afzettingen en waren de plantenresten verdwenen. Vermoedelijk is de top 

van het pakket opgenomen in de afdekkend laag met puinresten of is zij afgegraven 

ten behoeve van de kleiwinning. In de restgeulafzettingen zelf bevinden zich verder 

geen potentieel archeologische lagen. In theorie zouden zich nog wel restanten van 

diepere grondsporen kunnen bevinden in de top van het intacte oever pakket. 

De potentiële gaafheid en conservering van het plangebied is ook minder goed dan 

eerder verondersteld door de aanleg in het verleden van een kelder. Hierdoor is 

lokaal de bodem tot aanzienlijke diepte uitgegraven waarbij eventueel aanwezige 

archeologische resten volledig zijn verdwenen.

Op basis van het ontbreken van een oeverwal en een intact top van de restgeulafzet-

tingen, de afwezigheid van dieper gelegen potentieel archeologische niveaus en de 

aanwezigheid van een diepe lokale verstoring (kelder), geldt voor het plangebied nog 

slechts een lage archeologische verwachting. Alleen buiten de locatie van de kelder zijn 

slechts restanten van diepere grondsporen te verwachten in de top van de restgeulaf-

zettingen, vanaf 1,01 tot 1,47 m –NAP (0,6 tot 1,1 m –Mv). 

Eigenschap Verwachting

Datering IJzertijd – Nieuwe tijd (lage verwachting)

Complextype Alle mogelijke complextypen; in het bijzonder nederzettingen 

Omvang Groter dan het plangebied

Diepteligging Vanaf 1,01-1,47 m -NAP

Gaafheid en conservering Middelmatig

Locatie Gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Grondsporen, houtbouw, steenbouw en alle soorten mobilia

Mogelijke verstoringen Vermoedelijke ontgraven of verstoorde top van de oever en kelder

4.2 Selectieadvies

Er is een lage verwachting op archeologische resten vanaf ca. 1 m -NAP. Er vinden geen 

grootschalige bodemingrepen plaatsen dieper dan dit niveau. Uitzondering hierop zijn 

de heipalen. De verstoring hierdoor is echter dusdanig beperkt dat wij geen vervolgon-

derzoek adviseren.

Tabel 4.1 
Bijgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting.

4
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Het bovenstaande betreft een selectieadvies dat is opgesteld op basis van strikt 

inhoudelijk archeologische argumenten. Het selectieadvies dient te worden voorgelegd 

aan de bevoegde overheid, die uiteindelijk een selectiebesluit moet nemen. Het 

selectiebesluit en de te nemen maatregel (vervolgonderzoek of vrijgeven) is 

voorbehouden aan de bevoegde overheid. 
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Bijlage 1 Boorkolommen

boring: LHS97-1
beschrijver: PG, datum: 16-3-2017, X: 95.902,17, Y: 462.701,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,63, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: W. Englebert, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, slap, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, slap, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

75 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 1,63 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, slap, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 2,58 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, slap, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 3,63 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, slap, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

325 cm -Mv / 3,88 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele humus- en zandlagen, slap, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 4,13 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, slap, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 395 cm -Mv / 4,58 m -NAP

boring: LHS97-2
beschrijver: PG, datum: 16-3-2017, X: 95.902,00, Y: 462.694,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,72, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: W. Englebert, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, slap, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 1,47 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, slap, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 2,72 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, slap, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 3,47 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, slap, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,72 m -NAP
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boring: LHS97-3
beschrijver: PG, datum: 16-3-2017, X: 95.887,70, Y: 462.696,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,42, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: W. Englebert, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, slap, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 45 cm -Mv / 0,87 m -NAP

boring: LHS97-4
beschrijver: PG, datum: 16-3-2017, X: 95.887,44, Y: 462.694,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,50, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: W. Englebert, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer slap, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, veenbrokken, slap, veel plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruin, slap, veel plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

145 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 3,25 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dikke humus- en zandlagen, slap, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,50 m -NAP

boring: LHS97-5
beschrijver: PG, datum: 16-3-2017, X: 95.891,09, Y: 462.691,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,41, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiderdorp, plaatsnaam: Leiderdorp, opdrachtgever: W. Englebert, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelp compleet
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, slap, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, slap, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

70 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, lichtbruingrijs, slap, schelpengruis, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele humus- en zandlagen, slap, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,81 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne humus- en zandlagen, slap, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 3,26 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, slap, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,41 m -NAP




