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Samenvatting
Op �7 en �8 maart �003 is door het bureau Monumentenzorg en Arche-
ologie van de Gemeente Leiden een inventariserend veldonderzoek ver-
richt op het terrein van Brill aan de Plantijnstraat. Twee werkputten zijn 
uitgegraven tot een diepte van �.50 meter onder maaiveld. De bovenste 
meter grond bestond uit opgebracht zand, met daarin �9e eeuws scher-
venmateriaal. Onder dit zand ligt schone rivierklei, vermoedelijk afkom-
stig van Duinkerke III afzettingen. Op één plaats in werkput � is nog een 
restant oorspronkelijke rivierafzetting teruggevonden. 
De resultaten van het IVO geven geen aanleiding tot verder archeolo-
gisch onderzoek of behoud van archeologische waarden.

1 Inleiding
Het terrein Brill ligt tussen de Lammenschansweg, de Plantijnstraat en de 
Kanaalweg in Leiden – zuid. Op dit terrein ligt een gebouw van Uitgeve-
rij Brill, verschillende parkeerplaatsen, een fietsenstalling en een parkje. 
In het nieuwe bouwplan dat ontwikkeld is zal het gehele terrein be-
bouwd worden, inclusief het terrein van het huidige parkje (afb. �).

  

Afb. 1. Het onderzoekster-

rein aan de Plantijnstraat
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Administratieve gegevens
Opdrachtgever: BAM Nelissen Van Egteren bv
Uitvoerder: Gemeente Leiden, Dienst Bouwen en
 Wonen, bureau Monumentenzorg &
 Archeologie
Onderzoeksmeldingsnummer: 4038
Gemeente, plaats: Leiden
Toponiem: Plantijnstraat
Kaartblad: 30F
Coördinaten:  93.500 / 46�.940 93.5�0 / 46�.945 
 93.5�0 / 46�.9�5 93.5�5 / 46�.930
Datum uitvoer: �7-�8 maart �003
Projectcode:  03BRL
Beheer en plaats documentatie: Archeologisch Centrum Gemeente 
 Leiden
 Hooglandsekerkgracht �7
 �3�� HS Leiden 
Beheer en plaats vondsten: idem.

Overeenkomstig het Verdrag van Malta1 dient er in een vroegtijdig 
stadium rekening gehouden te worden met de eventuele archeologische 
waarden.  Daar ook archeologisch onderzoek destructief is, blijft het 
onderzoek zo veel mogelijk beperkt tot het gedeelte dat daadwerkelijk 
verstoord wordt door graaf- en bouwwerkzaamheden. In eerste instan-
tie is daarom een voorstel gedaan tot het graven van een kleine proef-
sleuf, die uitsluitsel moest geven over de verschillende vragen opgeroe-
pen door het vooronderzoek (zie hieronder). 
Dit onderzoek is uitgevoerd op �7 en �8 maart �003. 
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2  Onderzoeksgeschiedenis en 
 archeologische verwachting
Voorafgaand aan het archeologisch veldwerk is door de Gemeente 
Leiden, bureau Monumentenzorg en Archeologie een bureauonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, te 
weten:
 �. Geologische kaart van de Leidse regio
 �. Archeologische Monumenten Kaart (AMK)
 3. Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
 4. Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid Holland, Rijnstreek
 5. Archeologisch Informatie Systeem van de ROB (ARCHIS)
 6. Historische literatuur.
Uit dit bureauonderzoek blijkt dat de ondergrond van het te onderzoe-
ken terrein gekenmerkt wordt door afwisselend mariene en fluviatiele 
(Rijn) afzettingen. Deze bestaan voornamelijk uit afwisselend zand- en 
kleilagen. Ten noorden van het terrein ligt een rivierkreek die in de 
periode 800-��00 na Chr. bij overstromingen dikke lagen fijnzandige 
klei heeft afgezet, de Duinkerke III afzetting. Deze kunnen in het onder-
zoeksgebied aangetroffen worden.

Ten zuiden van het onderzoeksterrein ligt een oude (Duinkerke I) kreek 
die in 47 na Chr. door de Romeinse generaal Corbulo is gekanaliseerd. 
Dit kanaal, bekend als de Corbulogracht is op verschillende plaatsen 
in de directe omgeving gevonden (Hazenberg �000), en moet dus ten 
zuiden van het onderzoeksterrein gelopen hebben. De exacte locatie is 
echter niet bekend. 

Het geologisch profiel van Leiden, zoals dat is samengesteld 
door de Rijks Geologische Dienst (Bosch en Pruissers �978) 
laat zien dat op deze Duinkerke afzettingen ter hoogte van 
de Plantijnstraat dikke lagen ophogingszand te vinden zijn 
(boringen 45 en 46; afb.�)

Vanwege deze verschillende factoren heeft het onderzoeks-
terrein een hoge archeologische verwachting, zodat een 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) alleszins gerechtvaar-
digd is. 

1 Art. 5: Hoofddoel is een preventief beleid gericht op het behoud van de archeologische waarden in situ, dat 

wil zeggen in de bodem. Daartoe dienen archeologen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden betrokken bij 

zowel ruimtelijke ordeningsplannen als concrete uitvoeringsprojecten. Waar behoud in situ niet mogelijk is , wordt 

er naar gestreefd de in de bodem aanwezige informatie in elk geval te onderzoeken en te documenteren door 

middel van opgravingen (behoud ex situ).

Afb. 2. Detail van de geolo-

gische dwarsdoorsneden van 

Leiden, samengesteld door 

de archologische Begelei-

dingscommissie Leiden, 

1978. De donker- en licht-

groene lagen zijn Duinkerke 

I een III afzettingen. De grijze 

laag bestaat uit opgebrachte 

grond.



8

3 Doelstellingen
Het onderzoek is in eigen beheer van de gemeente Leiden uitgevoerd. 
Het plan van aanpak dat voorafgaand aan het onderzoek is opgesteld 
kan tevens als programma van eisen worden beschouwd.
Doelstellingen van het Inventariserend Veldonderzoek zijn:
�. Inzicht geven in de geologische opbouw van het terrein, indien mo-
gelijk de loop van de twee kreken ten noorden en ten zuiden van het 
onderzoeksgebied en de aard van latere afzettingen. 
�. Het opsporen van archeologische waarden in de vorm van grondspo-
ren en mobiele vondsten. Deze moeten inzicht geven in de bewoning op 
en in de directe omgeving van het onderzoeksterrein. Daarbij gaat het 
met name om sporen uit de Romeinse tijd, die mogelijk verband houden 
met de aanwezigheid van de Corbulogracht ten zuiden van het onder-
zoeksgebied, maar ook vroegere en latere bewoningssporen die inzicht 
kunnen geven in de bewoningsgeschiedenis van dit terrein.
3. Vaststellen of op basis van de aanwezige sporen en vondsten verder 
archeologisch onderzoek van het terrein noodzakelijk is, en zo nodig 
een voorstel daartoe doen, of, indien de vondsten daartoe aanleiding 
geven, aanbevelingen doen ter bescherming van het archeologisch erf-
goed ter plaatse. 

4 Methoden van onderzoek
Op �7 en �8 maart is het inventariserend veldonderzoek door E.J. van 
der Steen (projectleider en dagelijkse veldleiding) en S. Berntsen (veld-
technicus) uitgevoerd op het onderzoeksterrein, in het parkje ten zuiden 
van het gebouw van Uitgeverij Brill. 

Het meetsysteem
Voor het vastleggen van het meetsysteem in het vlak (Rijksdriehoekstel-
sel) is gebruik gemaakt van de digitale kaart van de gemeente Leiden, 
verstrekt door de gemeente Leiden, Dienst Bouwen en Wonen, Het 
Ontwikkelingsbedrijf, Vastgoed Informatiecentrum.
Voor het vastleggen van de NAP-hoogte is gebruik gemaakt van een 
NAP-bout aan de Kanaalweg �74, in de voorgevel, die een hoogte had 
van 0.867 + NAP.

Werkput 1.
Er is een werkput uitgezet met een 
lengte van �5 meter en een breedte 
van �.60 meter (één bakbreedte van 
de kraan), parallel aan de fietsenstal-
ling ten noorden van het terreintje, 
op een afstand van �� meter (afb. 3). 

Afb. 3. Locatie van de 

werkputten op het opgra-

vingsterrein
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Deze werkput is afgegraven in twee vlakken, waarvan het bovenste ge-
tekend is. Het onderste vlak vertoonde geen kenmerkende sporen, zodat 
tekenen niet nodig geacht werd. Het opgravingsterrein heeft een maai-
veldhoogte van gemiddeld 40 cm + NAP. Op een diepte van 90 cm onder 
maaiveld begon grondwater te komen, zodat een andere strategie 
moest worden toegepast. Op de kraan werd nu een smalle (80 cm) bak 
gemonteerd, en hiermee werd alleen de zuidelijke helft van de werkput 
verder verdiept, tot op de schone klei, op een diepte van ��0 ÷ NAP.
Van deze werkput is alleen het zuidprofiel getekend. 

Werkput 2
Werkput � staat loodrecht op werkput � en sluit daar aan de westzijde 
op aan (afb. 3). Het doel van deze tweede werkput was meer inzicht te 
krijgen in de mogelijke afzettingen van de geul ten zuiden van het on-
derzoeksgebied, door een profiel te creeren dwars op de stroomrichting 
van de geul. De lengte van deze werkput was �� meter, de breedte was 
�.60 meter. De werkput is in twee vlakken verdiept tot een diepte van 80 
cm ÷ NAP. 
Omdat aan de noordzijde van de werkput de schone klei op het diepste 
vlak zichtbaar was, maar deze naar het zuiden toe sterk af leek te lopen, 
is met behulp van een guts voorzover mogelijk de diepte van de klei in 
deze werkput bepaald. Dit is gedaan door op elke hele meter langs het 
westprofiel een boring te zetten, tot in de klei waar dat mogelijk was, of 
tot de maximale diepte die de guts kon bereiken (��0 cm). Tussen 9 en 
�0 meter zijn extra boringen gezet om het verloop van de verschillende 
lagen nauwkeuriger vast te kunnen leggen. 
Van deze werkput zijn beide vlakken getekend, evenals beide profielen. 

5 Resultaten 
Veldwerk
Bij het uitgraven van werkput � kwam een zwartgrijze laag tevoorschijn, 
met op twee plaatsen een concentratie houtskool (afb. 4). 
Deze laag liep op een diepte van gemiddeld �5 cm ÷ NAP. Bij nader uit-

graven bleek het om een recente verstoring te gaan, die over het gehele 
vlak liep, en dus recent ‘oud’ oppervlak vertegenwoordigde, zoals blijkt 
uit de profieltekening van het zuidprofiel (afb. 5). Uiteindelijk bleek de 
grond tot op �5 cm ÷ NAP plaatselijk sterk verstoord te zijn. Daaronder 
werd een homogene laag grijs zand aangetroffen, met enkele verspoel-
de vondsten erin. Onder meer werd onderin het zand een scherf aange-
troffen met het fabrieksmerk van Petrus Regout, uit de �9e eeuw.
Het zand lag op een laag klei die er schoon uitzag, maar waarin inciden-
teel middeleeuwse scherven zijn gevonden, wat het waarschijnlijk maakt 
dat we hier met een  middeleeuwse of eventueel latere rivierafzetting 
te maken hebben. Het zand zou, gezien de homogeniteit, opgebracht 
kunnen zijn.

Afb. 4. Werkput 1 vlak 1
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In werkput � kwam de recente verstoring van de bovengrond niet dieper 
dan 0 cm + NAP (afb. 6), behalve op één plek waar de verstoring tot 30 
cm ÷ NAP doorliep. 
Daaronder werd zand aangetroffen, in verschillende dikke homogene 
lagen, die afliepen naar het zuiden. Dit zand was tamelijk grof, rivier-
zand, en schoon op enkele incidentele scherven na. Het lijkt dus ook hier 
om opgebracht zand te gaan. 

Afb. 5. Werkput 1 

zuidprofiel

Afb. 6. Werkput 2 

oostprofiel

Alleen in het uiterste zuiden van de werkput werd onder het opgebrach-
te zand een laag originele rivierafzetting gevonden: een fijne gelaagd-
heid van geel, grijs en donkerbruin zand. 
Onder deze rivierafzetting lag een laag bruin zand, en daaronder klei. 
De bovenste 5 cm van deze kleilaag was donker bruingrijs, en werd aan-
vankelijk geinterpreteerd als vuile klei. Er werden echter geen vondsten 
in aangetroffen die konden duiden op menselijke activiteiten. Boven-
dien werd de kleilaag afgedekt door een harde, roestige korst. Waar-
schijnlijk is dit een natuurlijk oppervlak geweest, dat enige tijd open 
heeft gelegen, en door oxidatie van organische resten, overblijfselen van 
natuurlijke begroeiing, verkleurd is. Deze donkere klei werd uitsluitend 
aangetroffen onder het rivierzand. Daarbij moet worden aangetekend 
dat werkput � niet is uitgegraven tot het niveau van de klei, maar dat 
dit niveau gereconstrueerd is aan de hand van de gutsboringen, met uit-
zondering van het gedeelte onder het rivierzand. Deze boringen lieten 
echter overal uitsluitend schone blauwgrijze klei zien, waarin alleen aan 
de zuidzijde nog wat bandjes veenachtig materiaal te zien waren. 
Overigens is de rivierafzetting alleen aangetroffen in het oostprofiel. 
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In de westelijke helft van de werkput werd uitsluitend opgebracht zand 
gevonden. Mogelijk hebben we hier te maken met de resten van een 
geul.
Vondsten
Uit de verstoorde bovengrond kwam veel (recent) metaal. 
De zandlagen boven de klei waren schoon, op een paar kleine post-mid-
deleeuwse scherfjes na. Onderuit de zandlaag in werkput � kwam een 
scherf met daarop het merk van de firma Petrus Regout, Maastricht (�9e 
eeuw). Bovenin de kleilaag in werkput � zijn twee laatmiddeleeuwse 
scherven aangetroffen. 
In de rivierafzettingen in werkput � zijn geen vondsten aangetroffen. 
Ook de donkere kleilaag direct onder deze rivierafzettingen vertoonde 
geen sporen van menselijke activiteit. 

6 Conclusies en waardestelling
Ten aanzien van de hierboven genoemde doelstellingen kan het volgen-
de geconcludeerd worden: 
- ad 1: Inzicht geven in de geologische opbouw van het terrein, indien 

mogelijk de loop van de twee kreken ten noorden en ten zuiden van 
het onderzoeksgebied en de aard van latere afzettingen. 

De enige plek waar nog oorspronkelijke ‘natuurlijke’ afzettingen aanwe-
zig waren was in het zuiden van werkput �. Hier is een restant van een 
rivierafzetting gevonden, die op een oorspronkelijk klei-oppervlak lag. 
Helaas zijn er geen aanwijzingen voor datering gevonden. De kleilaag 
lijkt sterk af te lopen naar het westen toe, wat de mogelijkheid opent 
dat hier twee kreken bij elkaar komen, in een V-vorm, maar op grond 
van de beperkte gegevens blijft dit speculatief. 
Het klei-oppervlak heeft gedurende de late Middeleeuwen vermoedelijk 
enige tijd opengelegen. De zandophoging moet, gezien de gevonden 
scherven, in de �9e eeuw hebben plaatsgevonden.

- ad 2. Het opsporen van mogelijke archeologische waarden in de vorm 
van grondsporen en mobiele vondsten. Deze moeten inzicht geven 
in de bewoning op en in de directe omgeving van het onderzoeks-
terrein. Daarbij gaat het met name om sporen uit de Romeinse tijd, 
die mogelijk verband houden met de aanwezigheid van de Corbulo-
gracht ten zuiden van het onderzoeksgebied, maar ook vroegere en 
latere bewoningssporen die inzicht kunnen geven in de bewonings-
geschiedenis van dit terrein.

Directe archeologische waarden of mobiele vondsten zijn niet aange-
troffen, met uitzondering van een enkele ingespoelde scherf. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat er op of in de directe omgeving van het 
onderzoeksterrein geen substantiele menselijke activiteiten hebben 
plaatsgevonden, hetzij in de Romeinse tijd, hetzij later.

- ad 3. Vaststellen of op basis van de aanwezige sporen en vondsten 
verder archeologisch onderzoek van het terrein noodzakelijk is, en zo 
nodig een voorstel daartoe doen, of, indien de vondsten daartoe aan-
leiding geven, aanbevelingen doen ter bescherming van het archeolo-
gisch erfgoed ter plaatse. 

Op basis van de verzamelde gegevens en de analyse kan geconcludeerd 
worden dat verder archeologisch onderzoek van het terrein niet nood-
zakelijk is, aangezien het onwaarschijnlijk is dat archeologische waarden 
verstoord worden.
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7 Aanbevelingen
Het terrein kan zonder gevaar van verstoring van relevante archeolo-
gische waarden bebouwd worden tot een diepte van �.50 meter onder 
NAP.
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Vondstnummer Put Vlak Spoor Vak X-coord Y-coord Vondstomstandigheden Datum

0�BRLV0�000� 0� 0� 0� uitspit 3/�7/03

03BRLV0�000� � 0� aanleg vlak 3/�7/03

03BRLV0�0003 0� aanleg vlak 3/�7/03

03BRLV0�0004 0� 0� aanleg vlak 3/�8/03

03BRLV0�0005 0� 0� extra verdiepen, uit 
kleilaag �30 cm onder 
maaiveld

3/�8/03

Bijlagen 1 Veldlijst



�4



�5



�6


