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Sporen en structuren 

1. inleiding 

1.1 Onderzoekslocatie 

Het bureau Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden heeft in de periode 31 juli 

t/m 8 augustus 2006 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op vier locaties in het 

Bio-Sciencepark. De onderzoekslocaties liggen ten westen van de stad Leiden in het 

plangebied Leeuwenhoek. Het gebied waarin zich de vier locaties bevinden, wordt begrensd 

door deZernikedreef, de Plesmanlaan, de Darwinweg en de Einsteinweg (afb. 1). 

De aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het onderzoeksterrein in de nabije 

toekomst. Tot op heden waren de onderzoekslocaties in het Bio-Sciencepark onbebouwd. De 

werkzaamheden ten behoeve van de bouw in het plangebied gaan een grote verstoring van 

de bodem veroorzaken. De aanwezige archeologische resten zullen hierbij voorgoed verloren 

gaan. 
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1.2 Landschappelijke context 

De Rijn heeft grote invloed gehad op de bodemvorming van het plangebied. De afzettingen 

die het Hollandveen laagpakket bedekken, bestaan uit kreekopvullingen, kleidekken en 

kwelderafzettingen en worden gerekend tot het laagpakket van Walcheren. Dit maakt 

onderdeel uit van de formatie van Naaldwijk. De sedimentatie van deze formatie van 

Naaldwijk is in belangrijke mate beïnvloed door de Holocene zeespiegelstijging. 1 

Het gebied ligt op de stroomrug ten noorden van de Oude Rijn. De top van het bodemprofiel 

bestaat uit oeverafzettingen van matig tot sterk zandige klei die naar beneden toe overgaat 

in matig siltig zand en dunne kleilaagjes. 

Op de relatief hoge oeverafzettingen kon in de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege 

middeleeuwen bewoning ontstaan. In de middeleeuwen kunnen deze sporen bedekt zijn 

door mariene en fluviatiele afzettingen en kunnen de onderliggende sedimenten geërodeerd 

zijn. Dat dit niet altijd het geval is geweest, blijkt wel uit het feit dat in delen van Leiden goed 

geconserveerde vindplaatsen zijn aangetroffen uit de ijzertijd en Romeinse tijd.2 

1.3 Bewoningsgeschiedenis 

In de stroomgordel van de Oude Rijn en op de flanken van de strandwallen ten noorden 

hiervan waren de bewoningscondities gunstig. Voornamelijk op de oeverwal ten noorden van 

de Oude Rijn zijn goed geconserveerde vindplaatsen aangetroffen uit de ijzertijd en de 

Romeinse tijd.3 Ten westen van het plangebied, op de noordelijke oever van de Rijn, bevindt 

zich een vindplaats uit de zesde en zevende eeuw. Het is onbekend tot waar deze 

nederzettingssporen doorlopen en hoe intensief de stroomgordel van de Rijn in deze periode 

in gebruik is geweest.4 

Het plangebied bevindt zich buiten de grenzen van de 17e eeuwse vestingstad Leiden en is 

tot ver in de 20e eeuw onbebouwd gebleven. Buiten het plangebied bevinden zich kasteel 

Endegeest, het 17e eeuwse Pesthuis en de resten van kasteel Paddepoel.s 

1.4 Onderzoeksgeschiedenis 

In de Leeuwenhoek heeft in het verleden weinig archeologisch onderzoek plaatsgevonden. 

Hoewel grote delen zijn bebouwd, heeft hierbij slechts incidenteel archeologisch onderzoek 

plaatsgevonden. In het kader van de herinrichting van het gebied is daarom de afgelopen 

jaren een aantal onderzoeken uitgevoerd. 

In 2004 is een archeologische waardenkaart opgesteld van het gehele grondgebied van 

Leiden.6 Uit deze inventarisatie blijkt dat de onderzoekslocaties in het Bio-sciencepark in 

ruimtelijke en inhoudelijke zin aansluiten bij enkele vindplaatsen in de omgeving, die in de 

ijzertijd en Romeinse tijd dateren. 

Eind 2004, begin 2005 heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd in een deel van de Leeuwenhoek, waaronder ook drie van de vier 

onderzoekslocaties. Het betrof een aanvullend bureauonderzoek en een karterend 

booronderzoek.7 

In 2005 en 2006 heeft het bureau Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden een 

inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) uitgevoerd op de locatie Darwinweg, ten 

oosten van de huidige onderzoekslocaties. Hierbij is vermoedelijk de randzone van een 

inheems-Romeinse vindplaats aangetroffen.s 

In 2006 heeft Archol bv een boor- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het Sylviusterrein, 

ten noorden van de huidige onderzoekslocaties. Hierbij werd op een begraven duin een 

restant van een akkercomplex uit de late steentijd aangetroffen. Overblijfselen uit de ijzertijd 

of Romeinse tijd zijn niet gevonden.9 

1.5 Aanleiding & doelstellingen 

7.5.7 Aanleiding 

De aanleiding van het inventariserend veldonderzoek is de herinrichting van het 

onderzoeksgebied. De werkzaamheden ten behoeve van de bouw op dit terrein gaan een 

grote verstoring van de bodem veroorzaken. Hierbij zullen eventueel aanwezige 

archeologische resten voorgoed verloren gaan. 

Het feit dat al grote delen van het Bio-Sciencepark bebouwd zijn zonder dat daarbij 

archeologisch onderzoek is uitgevoerd, maakt dit gebied tot een blinde vlek in onze kennis. 

1 Mulderetal . 2003, 313-315. 
2 Brandenburgh 2006, 4. 
3 Stronkhorst 2004. 
i Smit 2003, Hemminga & 
Hamburg 2006. 
s Brandenburgh 2006, 4. 
6 Hessing & Sueur 2004. 
? Deunhouwer 2005. Bij de 
boringen op locatie 1 is een 
archeologische indicator 
aangetroffen. Op locatie 3 zijn 
geen archeologische indicatoren 
naar boven gekomen. In één 
boring bevinden zich echter 
fosfaatvlekken. Op locatie 4 
waren in twee boringen 
archeologische indicatoren 
aanwezig. In een geval betrof het 
een geglazuurd 
aardewerkfragment uit de 17e 
eeuw of later, die zich in de 
bovengrond bevond. Locatie 2 is 
niet gekarteerd 

8 Van Domburg & Brandenburgh 
2008. 
9 Hamburg 2007. 



Het is daarom van belang om de nog onbebouwde percelen goed te onderzoeken om inzicht 

te krijgen in de aard en intensiteit van bewoning in de verschillende perioden. 

1.5.2 Doelstellingen 

De voornaamste doelstelling van het inventariserend veldonderzoek is het vaststellen van de 

inhoudelijke en fysieke kwaliteiten van de aanwezige archeologische resten: de begrenzing, 

aard, dichtheid, datering, fasering, complexiteit en gaafheid van eventuele bewoningssporen. 

Het onderzoek dient eveneens om inzicht te verkrijgen in de aantallen vondsten en de 

conservering van het vondstmateriaal. Bovengenoemde gegevens worden verzameld om tot 

een waardestelling van het terrein te komen op basis waarvan kan worden besloten of 

aanvullende beschermende maatregelen ten aanzien van archeologie in het gebied 

noodzakelijk zijn. Ten tweede kan het huidige onderzoek bijdragen aan het invullen van een 

kennislacune over de bewoningsgeschiedenis van het gebied. Een belangrijke vraagstelling 

van het onderzoek in de regio gaat over de ontwikkeling en intensiteit van de bewoning aan 

weerszijden van de Rijn en verschillen en interactie tussen de bewoners. 

Specifieke onderzoeksvragen voor dit project zijn:1o 

1. Wat is de begrenzing, aard, dichtheid, datering, fasering, complexiteit en gaafheid van de 

aanwezige archeologische resten in het onderzoeksgebied? 

2. Wijken de waargenomen landschappelijke omstandigheden af van het geschetste 

verwachtingsmodel en zo ja, hoe? 

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

kwaliteit overeen met de onderzoeksresultaten uit de omgeving of wijkt het af? Benoem 

de overeenkomsten en verschillen. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen die dit 

biedt voor vervolgonderzoek van de vindplaats binnen de relevante onderzoeksthema's? 

1.6 Verwachtingsmodel 

Hoewel onderzoek in de vorm van proefsleuven of een vlakdekkende opgraving op dit terrein 

niet eerder heeft plaatsgevonden, is een verwachting geschetst aan de hand van het 

uitgevoerde bureau- en booronderzoek. 

Het booronderzoek toonde aan dat op de verschillende locaties archeologische indicatoren 

aanwezig waren. Op grond hiervan en aan de hand van de resultaten van onderzoek in de 

omgeving van dit terrein kunnen bewoningssporen uit de ijzertijd of Romeinse tijd worden 

verwacht. Sporen en structuren zoals huisplattegronden, waterputten, afvalkuilen etc. 

behorende bij een nederzetting kunnen worden aangetroffen. Bekend is dat delen van het 

plangebied in het verleden zijn opgehoogd. Uit het booronderzoek kan worden afgeleid dat 

de bodem plaatselijk tot grote diepte verstoord is, variërend van 0,8 tot 1,3 meter onder 

maaiveld. Deze verstoorde bovengrond bestaat waarschijnlijk uit recent opgebrachte grond. 

Hieronder kan het oorspronkelijke bodemprofiel deels nog intact aanwezig zijn. Het kan 

echter niet worden uitgesloten dat een eventueel archeologisch niveau geheel is vergraven. 

Vermoed werd dat het vondstmateriaal voornamelijk uit aardewerk zou bestaan. Deze 

materiaalcategorie is betrekkelijk onvergankelijk en aangenomen mocht worden dat de 

conservering van dit materiaal goed is. Natuursteen en keramiek zijn eveneens waarschijnlijk 

goed geconserveerd, doch naar verwachting sterk gefragmenteerd. Onderzoek in de 

omgeving heeft aangetoond dat metaal en glas in veel gevallen slecht geconserveerd en 

sporadisch aanwezig zijn als gevolg van de slechtere condities voor deze materiaalgroepen en 

de zeldzaamheid van deze vondsten. Organisch en botanisch materiaal is slechts goed 

geconserveerd binnen contexten waar sprake is van vochtige, zuurstofarme 

bewaringscondities. Verkoold organisch materiaal wordt alleen verwacht in houtskoolrijke 

contexten. Botmateriaal is naar verwachting matig geconserveerd.'1 

1.7 Organisatie & dankwoord 

De organisatie van het project was in handen van het bureau Monumenten & Archeologie 

van de gemeente Leiden, onder leiding van drs. CR. Brandenburgh. De dagelijkse leiding 

berustte bij drs. K.M. van Domburg. Aan het project werkten mee: drs. E. Altena, drs. R. Van 

't Veer (projectmedewerkers) & drs. RW. Schnitger (botmateriaal). We danken de aanwezige 

medewerkers van Kraanbedrijf De Vos en de vrijwilligers van het Archeologisch Centrum voor 

m Brandenburgh 2006,5ff. n u n aandee! in het onderzoek. Tenslotte danken wij de directie van Mentor en het Dutch 
11 idem. Space Centre voor het verlenen van toestemming tot het uitvoeren van het onderzoek op hun 

terrein. 
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2. Methoden van onderzoek 

2.1 Opgravingsmethodiek 

De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, is beïnvloed door een aantal factoren. Externe 

factoren, zoals het feit dat enkele locaties geen eigendom waren van de gemeente en 

daardoor beperkt toegankelijk waren, waren van invloed op de onderzoeksstrategie. 

Het onderzoek in het Bio-Sciencepark vond plaats op vier locaties (afb. 1), gesitueerd aan de 

Plesmanweg (locatie 1), Mendelweg (locatie 2), Zernikedreef oostzijde (locatie 3) en 

Zernikedreef westzijde (locatie 4). 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd door middel van het aanleggen van 

proefsleuven. Uitgangspunt bij het IVO is dat het zo min mogelijk destructief moet zijn. Het 

Programma van Eisen vermeldt dat om deze reden maximaal 10% van het terrein middels 

proefsleuven moet worden opengelegd. Acht procent van het terrein zou in een gelijkmatig 

sleuvenpatroon worden opengelegd, de resterende 2% konden worden ingezet op plaatsen 

waar uitbreiding van de proefsleuven wenselijk was ter vergroting van het inzicht in eventueel 

aanwezige vindplaatsen.V 

Op de vier locaties zijn in totaal negen proefsleuven aangelegd (afb. 2). 

Op locatie 1 is minder dan 8% van het terrein blootgelegd. De reden hiervoor is dat op het 

terrein kunstmatige verhogingen, bomen en kunstvoorwerpen aanwezig waren waardoor 

twee van de geplande sleuven niet konden worden aangelegd. De werkput die 
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dientengevolge is aangelegd had een afmeting van 30 bij 4 meter. Op locatie 2 zijn drie 

proefsleuven gegraven, die allen een afmeting van 15 bij 4 meter hadden. Locatie 3 is 

verkend middels twee sleuven van 25 bij 4 meter. Op locatie 4 zijn drie sleuven aangelegd: 

één van 50 bij 4 meter en twee van 25 bij 4 meter. 

Conform het PvE is bij de aanleg van de putten de bouwvoor vlaksgewijs verwijderd tot een 

eventueel sporenvlak of de onverstoorde bodem. De aanwezige sporen zijn selectief 

gecoupeerd. Van de werkputten 1, 2 en 4 is het vlak niet getekend, daar deze werkputten 

archeologisch gezien schoon waren. Op de locaties 2 (werkput 2 en 3) en 4 (werkput 8 & 9) 

zijn enkele boringen gezet, om te controleren of het vlak op de juiste diepte was aangelegd 

en de onverstoorde, natuurlijke ondergrond daadwerkelijk direct onder het aangelegde vlak 

lag. In het PvE was aangegeven dat fysisch geografisch onderzoek plaats zou moeten vinden, 

ten einde inzicht te verkrijgen in de landschappelijke gesteldheid van het onderzoeksgebied. 

Daar op de vier locaties geen archeologische resten zijn aangetroffen, is besloten in afwijking 

van het PvE geen fysisch-geografisch onderzoek uit te voeren. Korte profielopnames zijn, 

conform het PvE, in een aantal gevallen wel genomen. Het betreft hierbij profielen op de 

locaties 1, 3 en 4. Van alle vier locaties zijn hoogtelijnenkaarten gemaakt. 

2.2 Verzamelwijze vondsten 

Vrijwel al het aangetroffen vondstmateriaal is verzameld. Uitsluitend het recente materiaal uit 

de opgebrachte grond is niet meegenomen. Bovendien is, conform het PvE het (sub-)recente 

bouwmateriaal en het onbewerkte natuursteen niet verzameld.13 Het vondstmateriaal is per 

werkput en per vlak verzameld in vakken van 10 meter. Vondstmateriaal dat afkomstig is uit 

sporen, is per spoor verzameld. Bij het afsteken van het profiel zijn de vondsten eveneens 

stratigrafisch of per spoor meegenomen. De vlakken en de stort zijn gedurende het 

onderzoek met een metaaldetector onderzocht. Monsters t.b.v. zaden- & pollenonderzoek en 

dendro- en C14-analyses zijn niet verzameld aangezien hiervoor geen geschikte sporen zijn 

aangetroffen. 

3. Onderzoeksresultaten 

3.1 Locatie 1 

3.1.1 Sporen 

Locatie 1 was verstoord tot ca. 0,8 meter onder maaiveld. Hieronder bevond zich direct de 

natuurlijke ondergrond van zandige klei. In de proefsleuf zijn geen sporen aangetroffen. 

3.1.2 Vondstmateriaal 

Tijdens de aanleg van de proefsleuf is slechts een beperkt aantal vondsten aangetroffen. In 

totaal betreft het 64 fragmenten, met een totaalgewicht van 389 gram. Het gaat om 43 

fragmenten (post-)middeleeuws aardewerk, 5 fragmenten keramisch bouwmateriaal, 9 delen 

van pijpen, 5 (post-)middeleeuwse glasfragmenten, 2 recente ijzeren spijkers en 1 leisteentje. 

Al het vondstmateriaal is afkomstig uit de verstoorde bovengrond. 

3.2 Locatie 2 

3.2.1 Sporen 

Op locatie 2 was de bovengrond tot een diepte van 1,7 meter verstoord. Dit pakket bestond 

uit een (oude) bouwvoor met daarop een recent aangebrachte ophogingslaag. Onder deze 

verstoring bevond zich plaatselijk een 15-20 cm dikke grijze laag en op andere plaatsen de 

natuurlijke bodem, bestaande uit kleiïg zand. In de grijze laag zijn 10 natuurlijke sporen 

aangetroffen, vermoedelijk de nazak van de oude bouwvoor (afb. 3a). Daarnaast is een 

(post-)middeleeuwse dierbegraving aan het licht gekomen met enkele fragmenten (post-) 

middeleeuws vondstmateriaal.14 

13 Brandenburgh 2006, 7. 3-2-2 Vondstmateriaal 
14 Het betreft werkput 3 spoor 1. In totaal zijn op deze locatie 64 vondsten aangetroffen met een totaalgewicht van 554 gram. 



Het gaat om 45 fragmenten (post-)middeleeuws aardewerk, 9 pijpdelen, 4 fragmenten 

keramisch bouwmateriaal, 2 scherven handgevormd aardewerk,'5 3 fragmenten (post-) 

middeleeuws aardewerk en 1 zandsteen. Vrijwel al dit materiaal is afkomstig uit de 

verstoorde en opgebrachte bovengrond. Uitzondering hierop vormen 4 pijpdelen, 

1 baksteenfragment en een fragment roodbakkend aardewerk, die uit werkput 3 spoor 1 

afkomstig zijn. 

3.3 Locatie 3 

3.3.7 Sporen 

De bovengrond van locatie 3 was verstoord tot ca. 0,8 meter onder maaiveld. Hieronder is 

een vlak aangelegd waarin 5 natuurlijke sporen zijn aangetroffen (afb. 3b). Op het terrein 

bevinden zich brede recente sloten die eventueel aanwezige bewoningsresten kunnen 

hebben verstoord. In het noordwesten van het onderzoeksterrein is een hoger gelegen 

zandige laag aanwezig. Hoewel bewoning hier mogelijk geweest moet zijn, zijn hiervan geen 

sporen aangetroffen. 

3.3.2 Vondstmateriaal 

Op locatie 3 zijn 18 vondsten aan het licht gekomen, met een totaal van 168 gram. Het 

betreft 10 fragmenten (post-)middeleeuws aardewerk, 2 pijpdelen, 4 fragmenten keramisch 

bouwmateriaal, 1 fragment handgevormd aardewerk'6 en 1 fragment (post-)middeleeuws 

glas. Het materiaal is zonder uitzondering afkomstig uit de verstoorde bovengrond. 

3.4 Locatie 4 

3.4.1 Sporen 

Op locatie 4 was de bodem tot ca, 1,2 meter onder maaiveld verstoord. Hieronder werd de 

natuurlijke ondergrond aangetroffen bestaande uit zandige klei. Op het terrein waren enkele 

brede (sub-)recente sloten aanwezig. 

In de drie proefsleuven die op deze locatie zijn aangelegd, is slechts één natuurlijk spoor 

aangetroffen (afb. 3c). 

3.4. Vondstmateriaal 

Tijdens het onderzoek op deze locatie zijn slechts drie vondsten aan het licht gekomen met 

een totaalgewicht van 67 gram. Het gaat om 1 scherf (post-)middeleeuws aardewerk en om 

2 fragmenten van IJsselsteentjes. Deze zijn afkomstig uit de verstoorde bovengrond. 

'5 Een scherf is op grond van de 
potgruismagering in de ijzertijd te 
dateren. 
'6 De potgruismagering wijst op 
een datering in de ijzertijd. 
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Afb. 3a. Allesporenkaart 

locatie 2. 

Afb. 3b. Allesporenkaart 

locatie 3. 
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Afb. 3c. Allesporenkaart 

locatie 4. 

4. Waardestelling & Samenvatt ing 

4.1 Waardestelling 

De waardestelling van de vindplaats wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:17 

1. Belevingsaspecten waarbij zaken als schoonheid en herinneringswaarde een rol spelen. 

2. Fysieke criteria zoals gaafheid en conservering van sporen en vondsten. 

3. Inhoudelijke criteria zoals zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en 

representativiteit van de vindplaats. 

De fysieke en inhoudelijke kwaliteiten van de vindplaats worden in deze paragraaf kort 

behandeld. De belevingswaarde is op dit terrein niet van toepassing. 

Fysieke kwaliteiten van de vindplaats 

Onder fysieke kwaliteiten kunnen meerdere factoren worden gerekend. De gaafheid van de 

vindplaats wordt bepaald aan de hand van een aantal parameters, zoals de aanwezigheid en 

gaafheid van de sporen, de intactheid van de stratigrafie, of mobilia in situ zijn aangetroffen, 

de ruimtelijke relatie tussen de mobilia onderling en tussen de sporen en de mobilia, de 

aanwezigheid van antropogeen biochemisch residu en de stabiliteit van de natuurlijke 

omgeving. Onder de conservering van de vindplaats valt de conditie van zowel de sporen als 

de vondsten. 

Aan de fysieke kwaliteiten van locatie 1 kan een laag cijfer worden toegekend. 

Archeologische sporen zijn in het gebied niet aanwezig en mobilia zijn niet in situ 

aangetroffen. 

Ook locatie 2 heeft een lage score t.a.v. de fysieke kwaliteiten. Bewoningsresten zijn op het 

onderzoeksterrein niet aangetroffen. De stratigrafie is niet intact: de bodemopbouw is 

grotendeels door (sub-)recente ingrepen verstoord. 17 KNA3.1, VS06. 
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Mobilia zijn vrijwel uitsluitend afkomstig uit de verstoorde bovengrond. Uitzondering hierop 

vormt een (post-)middeleeuwse dierbegraving met enkele (post-)middeleeuwse fragmenten 

aardewerk en pijp. 

Op locatie 3 zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Mobilia zijn uitsluitend uit de 

verstoorde bovengrond afkomstig. De stratigrafie op deze locatie lijkt echter wel grotendeels 

intact te zijn. Aan de fysieke kwaliteiten op deze locatie kan slechts een lage score worden 

toegekend. 

Op locatie 4 zijn geen archeologische resten aangetroffen. Op het onderzoeksterrein heeft op 

grote schaal verstoring plaatsgevonden in de vorm van brede sloten die door het gehele 

gebied lopen. De stratigrafie is hierdoor niet meer intact. Mobilia zijn niet in situ 

aangetroffen. 

Inhoudelijke kwaliteiten van de vindplaats 

Onder inhoudelijke kwaliteiten vallen de zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde 

en representativiteit van de vindplaats. 

Ten aanzien van de inhoudelijke kwaliteiten scoren alle locaties laag aangezien slechts enkele 

(post-)middeleeuwse sporen aanwezig zijn. 

Tabel I. Waarderingstabel voor 

de vier onderzoekslocaties in 

het Bio-Sciencepark. 

Waarden Criteria Scores 
Beleving Schoonheid nvt 

Herinneringswaarde nvt 
Fysieke kwaliteit Gaafheid 1 

Conservering 1 
Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1 

Informatiewaarde 1 
Ensemblewaarde 1 
Representativiteit nvt 

4.2 Selectieadvies 

Aangezien alle vier de locaties ten aanzien van zowel de fysieke als de inhoudelijke 

kwaliteiten een lage waardering hebben gekregen, zijn aanvullende beschermende 

maatregelen ten behoeve van archeologische resten op deze locaties niet noodzakelijk. 

4.3 Conclusie & samenvatting 

Het bureau Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden heeft in de periode 31 juli 

t/m 8 augustus 2006 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op vier locaties in het 

Bio-Sciencepark. 

Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat op geen van de terreinen 

archeologische resten aanwezig zijn ouder dan de late middeleeuwen. Grote gedeelten van 

de terreinen zijn bij latere bodemingrepen verstoord. Het weinige vondstmateriaal dat is 

aangetroffen dateert voornamelijk uit de late middeleeuwen of later en is afkomstig uit de 

bovengrond. Ook de drie scherven handgevormd aardewerk zijn hieruit afkomstig. 

Als gevolg hiervan heeft het onderzoek geen antwoord kunnen geven op de in paragraaf 1.5 

geformuleerde onderzoeksvragen. 

Ten aanzien van zowel fysieke als inhoudelijke kwaliteiten hebben de locaties een lage 

waardering gekregen. Dientengevolge zijn geen aanvullende maatregelen nodig ter 

bescherming van het bodemarchief. 
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Bijlage 1 Veldlijst 

Veldvondsten 

Vondstnummer Put Vlak Spoor Verzamelwijze Opmerking 
06BIOV010001 0 aanleg vlak 0-4 m 
06BIOV010002 0 aanleg vlak 4-8 m 
06BIOV010003 0 aanleg vlak 8-12 m 
06BIOV010004 0 aanleg vlak 12-15 m 
06BIOV010005 1 0002 detector 
06BIOV010006 1 A detector 
06BIOV020001 2 0 aanleg vlak verwijderen bouwvoor 
06BIOV020002 2 0 aanleg vlak 0-4 m 
06BIOV020003 2 0 aanleg vlak 4-8 m 
06BIOV020004 2 0 aanleg vlak 8-12 m 
06BIOV020005 2 0 aanleg vlak 12-15 m 
06BIOV020006 2 0 0001 aanleg vlakl 
06BIOV030001 3 0 aanleg vlak 0-4 m 
06BIOV030002 3 0 aanleg vlak 10-15 m 
06BIOV030003 3 0 0001 aanleg vlak 
06BIOV030004 3 1 0001 coupe 
06BIOV030005 3 1 0001 uitspit dierlijk bot, primair begraven 
06BIOV050001 5 0 aanleg vlak verwijderen bovengrond 
06BIOV050002 5 0 aanleg vlak 0-5 m 
06BIOV050003 5 0 c aanleg vlak 
06BIOV060001 6 0 aanleg vlak 0-5 m 
06BIOV060002 6 0 aanleg vlak 10-15 m 
06BIOV060003 6 0 aanleg vlak 20-25 m 
06BIOV070001 7 0 aanleg vlak 25-30 m 
06BIOV080001 8 0 aanleg vlak 5-10 m 
06BIOV080002 8 0 aanleg vlak op ca. 7 m 
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Bijlage 2 Vondstenlijst 

Vondstnummer Categorie Aant Gewicht 
06BIOV010001 KER 16 81 
06BIOV010002 KER 12 114 
06BIOV010003 KER 23 163 
06BIOV010004 KER 8 53 
06BIOV020001 KER 2 102 
06BIOV020002 KER 17 139 
06BIOV020003 KER 14 70 
06BIOV020004 KER 10 81 
06BIOV020005 KER 4 38 
06BIOV020006 KER 4 69 
06BIOV030001 KER 1 10 
06BIOV030002 KER 1 2 
06BIOV030004 KER 6 31 
06BIOV010001 G LS 4 3 
06BIOV010003 GLS 1 13 
06BIOV020002 G LS 1 18 
06BIOV020003 GLS 1 1 
06BIOV020004 GLS 1 1 
06BIOV010002 SXX 1 9 
06BIOV030001 SXX 1 46 
06BIOV010003 MXX 1 14 
06BIOV010001 OXB 1 1 
06BIOV010003 OXB 1 18 
06BIOV030005 OXB 179 1247 
06BIOV030004 OXB 30 213 
06BIOV030003 KER 1 11 
06BIOV050001 KER 5 91 
06BIOV050002 KER 7 43 
06BIOV050003 KER 1 2 
06BIOV060001 KER 1 6 
06BIOV060002 KER 1 1 
06BIOV060003 KER 2 4 
06BIOV070001 KER 2 32 
06BIOV080001 KER 2 61 
06BIOV060002 GLS 1 4 
06BIOV080001 OXB 0 0 
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Bijlage 3 Programma van Eisen 

PROGRAMMA VAN EISEN 
LOCATIE Gemeente Leiden, Leeuwenhoek, Bio-sciencepark 

PROJECT Leiden-Biosciencepark (06BIO) 

PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES 
o Inventariserend veldonderzoek (IVO) : boorondorzoek / proefsleuven 
o Opgraven 
o Archoologisoho Bogoloirimg 

OPSTELLER Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 

Auteurs 
Projectleider (senior 
archeoloog) 

mw. drs. CR. Brandenburgh, 
Gemeente Leiden, Dienst Bouwen & Wonen, 
Bureau Monumenten & Archeologie. 
071-5167959/06-52504836; 
c.brandenburgh@leiden.nl 

3 mei 
2006 

Mede-opsteller(s) 

OPDRACHTGEVER Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 
Gemeente Leiden, Dienst Bouwen & Wonen 

BEVOEGD GEZAG Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 
o Gemeente Gemeente Leiden, Dienst Bouwen & Wonen, 

Bureau Monumenten & Archeologie. 
Contactpersoon: mw. drs. C.R. Brandenburgh 
(071-5167959/06-52504836; 
c.brandenburgh@leiden.nl) 

3 mei 
2006 

o Provincie 

o Universiteit 

o Overig/onbekend 
(toelichten) 

(Naam externe beoordelaar) 

ROB (beschermd 
monument/ project-
vergunninq/Grote Projecten) 

Datum akkoord AMC: 

UITVOEREND BEDRIJF / INSTELLING 
Naam 

Contactpersoon 

Telefooon / e-mail 

DATUM ONDERZOEK 
o Start 

o Duur 
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BASISGEGEVENS 

Projectnaam Leiden-Bio-sciencepark 

Provincie Zuid-Holland 

Gemeente Leiden 

Plaats Leiden 

Toponiem Leeuwenhoek, Bio-sciencepark 

Gemeente code 06BIO 

Kaartblad 30F 

X - coördinaat Locatie 1:92.375/464.450 

Locatie 2: 92.325 / 464.550 

Locatie 3: 92.225 / 464.650 

Locatie 4: 92.050 / 464.675 

Y - coördinaat Zie boven 

Kadaster-nr 

CMA/AMK-status n.v.t. 

CAA-nr. n.v.t. 

CMA-nr. n.v.t. 

ARCHIS-monument-nr n.v.t. 

ARCHIS-waarnemings-nr 

CIS-code 

(onderzoeksmeldingsnummer) 

18129 

Oppervlakte plan- of 

onderzoeksgebied 

Locatie 1: ca. 11.700 wf 
Locatie 2: ca. 2000 m2 

Locatie 3: ca. 2500 m2 

Locatie 4: ca. 5500 m2 

Huidig grondgebruik Grasland 

PERIODE(N) COMPLEXTYPE(N 

o vroege prehistorie 
(paleo/meso/neo) 

o late prehistorie (UZL) 
(brons/ijzer) 

NX 

o Romeinse tijd NX 

o middeleeuwen (VME) 
(vroeq/laat/'NT) 

NX 
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1. Doel en reden van het onderzoek 

Doel Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het vaststellen 
van de inhoudelijke en fysieke kwaliteiten (begrenzing, aard, 
dichtheid, datering, fasering, complexiteit, gaafheid) van de 
aanwezige archeologische resten. Het onderzoek dient eveneens 
om inzicht te verkrijgen in de te verwachten aantallen vondsten en 
de conservering van het vondstmateriaal. Bovengenoemde 
gegevens worden verzameld om tot een waardestelling van het 
terrein te komen op basis waarvan kan worden besloten of 
aanvullende beschermende maatregelen t.a.v. archeologie in het 
gebied noodzakelijk zijn. 

Reden Het onderzoeksterrein krijgt in de nabije toekomst een nieuwe 
functie. De werkzaamheden ten behoeve van de bouw op dit 
terrein gaan een grote verstoring van de bodem veroorzaken. De 
aanwezige archeologische resten zullen hierbij voorgoed verloren 
gaan. 

Selectiebesluit 
(alleen na IVO) 

Het onderzoek is gebaseerd op het al uitgevoerde inventariserend 
booronderzoek (Raap, 2005) en een selectieadvies van de 
gemeente Leiden d.d. 25-11-2005. 

2. Resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek 
Administratieve gegevens 
Bureauonderzoek 
Uitvoerder Vestigia b.v. 

Uitvoeringsperiode 2003 / 2004 

Publicatie W.A.M. Hessing, C. Sueur: Archeologische waarden en 
verwachtingen op het grondgebied van Leiden, inventarisatie, 
kaarten en vertaling naar het ruimtelijk beleid, Amersfoort, 2004 
(Vestiqia-rapport V120) 

Overig onderzoek 
Uitvoerder RAAP archeologisch adviesbureau 

Uitvoeringsperiode November 2004 - februari 2005 

Uitvoeringsmethode IVO booronderzoek 

Publicatie Deunhouwer, P., 2005, Plangebied Leeuwenhoek, gemeente 
Leiden; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek (RAAP-rappor\ 1166), Amsterdam. 

Bewaarplaats van vondsten en documentatie 
De vondsten en documentatie van het uitgevoerde onderzoek bevinden zich nog bij RAAP 
Archeologisch Adviesbureau. Deze worden uiteindelijk gedeponeerd in het Archeologisch Centrum 
van de gemeente Leiden, Hooglandse Kerkgracht 17, 2312HS, Leiden. 

Resultaten: landschappelijke en aardwetenschappelijke context 
Huidig grondgebruik; 
(sub) recente ingrepen en 
verstoringen 

Grasland. 
Er is sprake van een bodemprofiel met een gemiddelde bouwvoor 
van 0,8 meter. Plaatselijk zijn verstoringen aangetroffen tot een 
diepte van 2,4 meter - maaiveld. Inventariserend veldonderzoek 
(proefsleuven) op een van de percelen in de omgeving heeft 
aangetoond dat het terrein minimaal 1 meter is opgehoogd. 

NAP-hoogte maaiveld Grondwatertrap 
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Fysiek-landschappelijke, 
geologische, 
geomorfologische en 
bodemkundige 
kenmerken 

Het gebied ligt op de stroomrug ten noorden van de Oude Rijn. De 
top van het bodemprofiel bestaat uit oeverafzettingen van matig tot 
sterk zandige klei die naar beneden toe overgaat in matig siltig 
zand en dunne kleilaagjes. 
Op de relatief hoge oeverafzettingen kon in de ijzertijd, Romeinse 
tijd en vroege middeleeuwen bewoning ontstaan. In de 
middeleeuwen kunnen deze sporen bedekt zijn door mariene en 
fluviatiele afzettingen en kunnen de onderliggende sedimenten 
geërodeerd zijn. Dat dit niet altijd het geval is geweest, blijkt wel uit 
het feit dat in delen van Leiden goed geconserveerde vindplaatsen 
zijn aangetroffen uit de ijzertijd en Romeinse tijd 

Cultuurlandschappelijke 
en historisch-
geografische kenmerken 

Het plangebied bevindt zich buiten de grenzen van de 17e eeuwse 
vestingstad Leiden en is tot ver in de vorige eeuw grotendeels 
onbebouwd gebleven. Buiten het plangebied bevinden zich kasteel 
Endegeest, het 17e eeuwse Pesthuis en de resten van kasteel 
Paddepoel.  

Resultaten: perioden en sites 
Regionale 
archeologische context 

Het onderzoek Leiden-Bio-sciencepark sluit in ruimtelijke en 
inhoudelijke zin aan bij opgravingen die in de directe omgeving zijn 
uitgevoerd zoals Pomona (2000, 2003), Sylviusterrein (2006) en 
Rhijnfront (Oegstgeest, 2004). In de stroomgordel van de Rijn en 
op de flanken van de strandwallen ten noorden ervan zijn vondsten 
aangetroffen uit de ijzertijd en bewoningssporen uit de Romeinse 
tijd en vroege middeleeuwen. Blijkens de vele vondsten uit de 
omgeving van het plangebied zijn de bewoningscondities van de 
oeverwal ten noorden van de Oude Rijn (zeer) gunstig geweest 
gedurende deze periodes. In de ijzertijd moet bewoning in of nabij 
het plangebied hebben plaatsgevonden al zijn hiervan totnogtoe 
geen nederzettingssporen aangetroffen. Vondsten uit deze periode 
zijn wel gedaan in depressies naast de strandwal ten noorden van 
het huidige onderzoeksgebied (Pomona, opgegraven in 2000 en 
2003). Op dezelfde vindplaats, in de uitloper van de strandwal, zijn 
nederzettingssporen bekend uit de Romeinse tijd. In deze periode 
was de grenszone ten noorden van de limes zeker bewoond al is 
weinig bekend over de dichtheid van nederzettingen in dit gebied 
en over de aard van de contacten tussen de (inheems) Romeinse 
bewoners ten zuiden en de bewoners ten noorden van de Rijn. 
T.a.v. de vroegmiddeleeuwse bewoning in deze regio is nog maar 
weinig bekend. Ten westen van het plangebied (ongeveer 
tegenover het castellum Valkenburg op de zuidelijke oever van de 
Rijn) bevindt zich een vindplaats uit de vroege middeleeuwen 
(deels opgegraven in 2004). Het is onbekend of deze 
nederzettingssporen doorlopen naar het gebied ten oosten van de 
A44 en hoe intensief de stroomgordel van de Rijn in deze periode 
in gebruik is geweest.  

Aard en ouderdom van 
de vindplaats 

Tijdens het inventariserend booronderzoek zijn op locatie 1 geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. Locatie 2 is vanwege 
betredingsbelemmeringen tijdens dit booronderzoek niet 
gekarteerd. Direct ten noordwesten en westen van locatie 1 en 2 is 
in 2005 een IVO (proefsleuven) uitgevoerd waarbij op een diepte 
van 1,25 m - maaiveld de randzone van een bewoond areaal is 
aangetroffen. Vermoedelijk heeft het daadwerkelijk bewoonde 
gebied meer naar het zuiden gelegen. Het is niet uit te sluiten dat 
ook op locatie 1 en 2 resten hiervan aanwezig zijn. 
Op locatie 3 en 4 zijn resp. één en twee archeologische indicatoren 
aangetroffen. 
Hoewel de aanwijzingen voor een vindplaats gering zijn, zijn de 
geologische en geomorfologische kenmerken van het terrein zeer 
gunstig geweest voor bewoning en geldt op basis hiervan voor het 
gehele terrein een hoge verwachting. Over de aard en datering van 
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eventueel aanwezige vindplaatsen kunnen geen uitspraken worden 
gedaan. 

Gaafheid en conservering 
(structuren, sporen, 
vondsten, paleo-
ecologische resten) 

Over de gaafheid en conservering van structuren en vondsten zijn 
geen gegevens bekend. Het terrein is in het verleden opgehoogd 
wat betekent dat eventueel aanwezige sporenniveaus nog intact 
kunnen zijn. Een vondstenniveau is tijdens het booronderzoek niet 
aangetroffen. 

Begrenzing en 
oppervlakte van de totale 
vindplaats (dus ook 
buiten het plangebied -

Onbekend 

Begrenzing en 
oppervlakte van (het deel 
van) de vindplaats binnen 
het plangebied 

Onbekend 

Archeologische 
stratigrafie en diepte van 
vondstlagen 

Onbekend 

Archeologische verwachting op basis van het vooronderzoek 
Structuren en sporen Sporen en structuren zoals huisplattegronden, waterputten, 

afvalkuilen etc. behorende bij nederzettingen kunnen aanwezig 
zijn. 

Artefacten: anorganisch De conserveringscondities voor de meeste materiaalcategorieën 
zijn waarschijnlijk gunstig. Aardewerk, natuursteen en keramiek 
zijn goed geconserveerd doch naar verwachting sterk 
gefragmenteerd. Metaal en glas worden minder gevonden als 
gevolg van de slechtere condities voor deze materiaalgroepen en 
de zeldzaamheid van deze vondsten. De hoeveelheid 
vondstmateriaal is afhankelijk van de aangetroffen contexten. 
Kuilen en waterputten gelden ais relatief rijke contexten; paalkuilen 
in huisplattegronden leveren doorgaans vrij weinig materiaal op. 

Artefacten: organisch Alleen in diepere sporen, onder zuurstofarme condities, kunnen 
organische artefacten worden aangetroffen. De condities hiervoor 
zijn slecht in de bovenste zuurstofrijke lagen van het terrein. 

Paleo-ecologische resten Organisch en botanisch materiaal in de vorm van onverkoolde 
plantenresten is alleen goed geconserveerd binnen die contexten 
waar sprake is van vochtige, zuurstofarme bewaringscondities. 
Verkoold organisch materiaal wordt alleen verwacht in 
houtskoolrijke contexten. Botmateriaal is naar verwachting matig 
geconserveerd. 

Complexiteit Technisch, inhoudelijk en logistiek is het onderzoek als standaard 
te omschrijven. 

3. Vraagstelling 
Onderzoekskader, relatie 
met NOA, synergie. 

Gezien het feit dat al grote delen van het plangebied Leeuwenhoek 
bebouwd zijn zonder dat hierbij archeologisch onderzoek is 
uitgevoerd, maakt dit gebied tot een blinde vlek in onze kennis. Het 
is daarom van belang om de nog onbebouwde percelen goed te 
onderzoeken om een inzicht te krijgen in de aard en intensiteit van 
bewoning in de verschillende perioden. 
Met name de ontwikkeling van de bewoning aan weerszijden van 
de Rijn en de verschillen en interactie tussen deze nederzettingen 
is een van de vraagstellingen in het onderzoek in deze regio. 

Onderzoeksvragen 1. Wat is de begrenzing, aard, dichtheid, datering, fasering, 
complexiteit en gaafheid van de aanwezige archeologische 
resten in het onderzoeksgebied? 
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2. Wijken de waargenomen landschappelijke omstandigheden af 
van het geschetste verwachtingsmodel en zo ja, hoe? 

3. Komt het verkregen beeld van de vindplaatsen in termen van 
fysieke en inhoudelijke kwaliteit overeen met de 
onderzoeksresultaten uit de omgeving (Rijnfront, Pomona) of 
wijkt het af? Benoem de overeenkomsten en verschillen. Wat 
zijn de mogelijkheden en beperkingen die dit biedt voor 
vervolgonderzoek van de vindplaats binnen de relevante 
onderzoeksthema's? 

Aanbevelingen Het onderzoek moet resulteren in een waardestelling van het 
terrein. Aanbevelingen over eventuele benodigde vervolgstappen 
zoals aanvullend definitief onderzoek zijn wenselijk. 

Beperkingen N.v.t. 

4. Veldwerk 
Strategie Proefsleuvenonderzoek is in deze fase van het waarderingsproces 

noodzakelijk. Uitgangspunt bij inventariserend veldonderzoek is dat 
het zo min mogelijk destructief moet zijn. Om deze reden wordt 
maximaal 10% van het terrein middels proefsleuven opengelegd. 
Ook binnen de op te graven sleuven zal de verstoring van de 
archeologische resten zo minimaal mogelijk worden gehouden. 
Voorgesteld wordt om maximaal 8% van het onderzoeksterrein in 
een gelijkmatig sleuvenpatroon open te leggen. De resterende 2% 
kunnen worden ingezet op plaatsen waar uitbreidingen van de 
proefsleuven wenselijk zijn ter vergroting van het inzicht in de 
vindplaats. 
Lengte en breedte van de proefsleuven worden bepaald in overleg 
tussen de vertegenwoordiger van de bevoegde overheid en de 
uitvoerder. De sleuven zijn dusdanig gesitueerd dat een inzicht 
wordt verkregen in de gehele vindplaats en de verstoringsgraad 
van het terrein nauwkeuriger wordt bepaald. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de KNA 2.2. 

Fysisch-geografisch 
onderzoek 

Teneinde inzicht te verkrijgen in de fysisch geografische 
gesteldheid van het onderzoeksgebied worden profielen over de 
lengte van de onderzoeksterreinen gedocumenteerd door een 
fysisch geograaf. Van deze profielen wordt om de 10 meter een 
profielopname gemaakt. Eventuele geulen en afwijkende 
fenomenen worden geheel gedocumenteerd. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd conform de KNA 2.2. 

Methoden en technieken Bij het aanleggen van de putten wordt de bouwvoor vlaksgewijs 
verwijderd. De tussenvlakken worden bij voorkeur met een 
metaaldetector afgezocht. De sleuven worden aangelegd tot het 
niveau waarop een eventueel sporenvlak aanwezig is of, wanneer 
dit niet aanwezig is, tot de onverstoorde ondergrond. Het 
sporenniveau ligt naar verwachting direct onder de bouwvoor. 
Eventuele tussenvlakken boven het sporenniveau worden niet 
getekend maar slechts gefotografeerd. Vondsten die gedaan 
worden bij de aanleg van de vlakken worden per stukken 
proefsleuf van maximaal 10 meter verzameld. 
Het vlak wordt onderzocht m.b.v. een metaaldetector. 
Sporen worden selectief gecoupeerd met als doel de aangetroffen 
sporen te dateren. Gecoupeerde sporen worden niet afgewerkt. 

T.a.v. de werkzaamheden gelden de specificaties zoals 
weergegeven in de KNA 2002: VS01, VS06/07, OS01 t/m OS14, 
en OS16, RS06 en DS02 t/m 04 
In aanvulling hierop geldt dat alle vlakken worden gefotografeerd. 
NAP-hoogtes worden zowel van het vlak (om de 5 meter) als van 
de sporen ingemeten. 
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T.a.v. de documentatie wordt gebruik gemaakt van de 
veldformulieren, de database en meta-informatie van de gemeente 
Leiden voor ten minste de volgende onderdelen: 

Nummering van de vondsten 
Registratie van veldvondsten in de veldlijst en de vondstenlijst 
Registratie van sporen in de sporenlijst 

• Registratie van tekeningen op de tekeningenlijst 
Registratie van foto's of dia's op de fotolijst 

Voor de overige documentatie kan gebruik worden gemaakt van de 
in Leiden gangbare registratieformulieren of van een 
registratiesysteem van de uitvoerder zelf. 

Structuren en 
grondsporen 

Zie boven. 

Artefacten: anorganisch Artefacten worden handmatig verzameld. Er worden geen 
monsters gezeefd t.b.v. het verzamelen van vondsten. 
Alle mobilia worden verzameld, met uitzondering van het 
natuursteen waarvan alleen de artefacten worden verzameld en 
(sub-)recent bouwmateriaal. Vondsten worden geborgen, 
geregistreerd en verpakt conform de Archeologie Leidraad 1. 
Bij aanleg van de vlakken worden de vondsten in vakken van 10 
meter verzameld. Indien bij aanleg van het vlak al duidelijk is dat 
een vondst uit een bepaald spoor afkomstig is, dan wordt deze 
vondst aan het desbetreffende spoor gekoppeld. 
Na aanleg van het vlak worden de vondsten stratigrafisch of per 
spoor verzameld. Bij het afsteken van het profiel worden eveneens 
vondsten per laag verzameld. Een metaaldetector wordt gebruikt 
bij en na de aanleg van het vlak en op de stort. Het gebruik van de 
metaaldetector is bedoeld voor het verzamelen van 
metaalvondsten maar ook gericht op het voorkomen van 
vandalisme door schatgravers. 

Artefacten: organisch Organische artefacten worden in principe allemaal verzameld. Ook 
constructiehout wordt in eerste instantie integraal verzameld. Bij 
het aantreffen van grote hoeveelheden constructiehout zal een 
evaluatie plaats vinden en in overleg met de desbetreffende 
specialist een selectie verzameld worden voor nader onderzoek. 
Vondsten worden geborgen, geregistreerd en verpakt conform de 
Archeologie Leidraad 1. 

Paieo-ecologische resten Voor het onderzoek naar de landschappelijke context/het milieu 
van de vindplaats zijn diepe, humeuze contexten die onder het 
grondwater liggen geschikt. Bemonstering voor deze doeleinden 
wordt echter niet in deze fase van het onderzoek uitgevoerd maar 
pas bij een eventueel volgend DAO. 
Ingeval botresten (menselijk of dierlijk) worden gevonden dan 
worden deze in principe allen verzameld. 
Monsters t.b.v. dendro- of C14-dateringen worden alleen genomen 
van structuren indien dit nodig is voor het (globaal) dateren van de 
vindplaats (i.e. in het geval dat geen andere dateerbare vondsten 
worden gedaan). Monsters worden genomen, geregistreerd en 
verpakt conform de Archeologie Leidraad 1. 

Beperkingen n.v.t. 

5. Uitwerking en conservering 
Analyse fysische-
geografie 

De profieltekeningen en -opnamen worden uitgewerkt tot een 
profiel van de gehele vindplaats. Hierbij wordt een verslag gedaan 
van de aangetroffen geologische en geomorfologische eenheden 
die zijn aangetroffen, de ontstaanswijze ervan en de betekenis van 
deze fenomenen voor de menselijke aanwezigheid in het  
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onderzoeksgebied. 

Structuren en 
grondsporen 

De aangetroffen structuren en sporen worden per cluster van 
sporen beschreven. Elk spoor wordt beschreven in een database 
en in tabel- of tekstvorm gepresenteerd. Sporen worden gedateerd 
m.b.v. aardewerkanalyse. Indien dit niet mogelijk blijkt kan gebruik 
worden gemaakt van dendro- of C14-dateringen maar alleen 
wanneer dit nodig is voor de datering van de vindplaats en niet 
voor individuele spoordateringen. 

Artefacten: anorganisch Alle vondsten worden geteld, gewogen en geregistreerd in een 
database. 
Aardewerk wordt gedetermineerd t.b.v. het dateren van de sporen. 
Natuursteen wordt gedetermineerd op soort, functie en eventuele 
gebruikssporen. 
Keramiek wordt gedetermineerd op functie, datering en eventuele 
kenmerken zoals stempels. 
Glas wordt gedetermineerd op functie, type/vorm en datering. 
Metaal wordt gedetermineerd op type metaal, functie, datering en 
opvallende kenmerken. 
Munten worden gedetermineerd op soort en datering. 

Artefacten: organisch Houten artefacten worden gedetermineerd op soort, functie en 
datering; artefacten van leer op functie, datering en overige 
opvallende kenmerken. 

Paleo-ecologische resten Botresten worden geteld en gewogen. 

Beeldrapportage 
(objecttekeningen, foto's, 
kaarten, e.d.) 

De volgende kaarten worden vervaardigd: 
Een puttenoverzichtskaart 
Een allesporenkaart 
Per fase een overzichtskaart van de bijbehorende sporen 
Foto's of objecttekeningen worden gemaakt van gebruikssporen op 
aardewerk en alle bijzondere vondsten. 

Conservering 
geselecteerd materiaal 
(zie CvAK-leidraad nr. 1) 

Vondsten worden geconserveerd volgens de daarvoor geldende 
richtlijnen. Te conserveren vondsten zijn: metalen, leren en houten 
gebruiksvoorwerpen en schoeisel/kleding-resten en munten. 

Beperkingen N.v.t. 

6. Eindproduct: rapportage en deponering 
Te leveren product Het eindproduct is een rapport dat voldoet aan de eisen (VS06) die 

daartoe in de KNA zijn gesteld. 
Inhoud eindrapport Zie boven 

Verschijning en oplaag 
eindrapport 

Het rapport wordt toegezonden aan de opdrachtgever, de ROB, de 
provinciaal archeoloog, de gemeentelijk archeoloog van Leiden, de 
KB en de universiteitsbibliotheken. 

Deponering Documentatie en vondsten worden gedeponeerd bij en volgens de 
leveringseisen van het archeologisch centrum van de gemeente 
Leiden. 

Beperkingen N.v.t. 

7. Randvoorwaarden 
Personele 
randvoorwaarden 

Het onderzoek moet verricht worden door een archeologische 
instelling met een opgravingsbevoegdheid. Zowel voor veldwerk 
als voor uitwerking, conservering en rapportage is de 
aanwezigheid van een projectleider en specialisten met 
aantoonbare periode- / materiaal- / gebiedspecifieke kennis en/of 
ervaring vereist. 

Uitvoeringsperiode en 
opleveringstermijn 

In overleg met de opdrachtgever vast te stellen. 
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veldwerk 
Uitvoeringscondities 
veldwerk 

In overleg met de opdrachtgever vast te stellen. 

Kwaliteitsbewaking, 
toezicht, overleg en 
evaluatie 

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van het bureau 
Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden. De 
gemeentelijk archeoloog treedt op namens de bevoegde overheid 
en beslist over wijzigingen van het PvE. Gedurende het veldwerk 
vindt minimaal één maal per week overleg plaats over werkwijze 
en eventuele benodigde aanpassingen van de 
onderzoeksstrategie. 

Selectieprocedure tijdens 
het veldwerk (i.h.b. bij 
archeologische 
begeleiding) 
Uitvoeringsperiode 
uitwerking; 
opleveringstermijn 
(concept)eindrapport 

Voor de werkzaamheden gelden de in de KNA verplichtte 
termijnen. D.w.z. dat binnen 2 jaar na afronden van het veldwerk 
het eindrapport wordt opgeleverd. 

Termijn overdracht van 
vondsten, monsters en 
documentatie 

Vondsten en (analoge en digitale) documentatie worden uiterlijk 2 
maanden na afronding van het eindrapport opgeleverd. 

Procedure toetsing 
eindproduct door 
bevoegd gezag 

Het bureau Monumenten & Archeologie, gemeente Leiden geeft 
goedkeuring aan het plan van aanpak en de conceptrapportage. 

8. Wijzigingen na evaluatie 
Wijzigingen tijdens het 
veldwerk 
Procedure van wijziging 
na de evaluatiefase van 
het veldwerk 
Procedure van wijziging 
tijdens uitwerking en 
conservering 

9. Literatuur en bijlagen 
Literatuur Hessing, W.A.M., C. Sueur: Archeologische waarden en 

verwachtingen op het grondgebied van Leiden, inventarisatie, 
kaarten en vertaling naar het ruimtelijk beleid, Amersfoort, 2004 
(Vestigia-rapport V120). 

Deunhouwer, P., 2005, Plangebied Leeuwenhoek, gemeente 
Leiden; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek (RAAP-rapport 1166), Amsterdam. 

Lijst van bijlagen Topografische kaartuitsnede met locatie 

Zie voor overige verplichte kaartbijlagen de bijgevoegde 
publicaties: 

Hessing, W.A.M., C. Sueur: Archeologische waarden en 
verwachtingen op het grondgebied van Leiden, inventarisatie, 
kaarten en vertaling naar het ruimtelijk beleid, Amersfoort, 
2004 (Vestigia-rapport V120) 

25 



- Deunhouwer, P., 2005, Plangebied Leeuwenhoek, gemeente 
Leiden; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek (RAAP-rapport 1166), Amsterdam. 
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