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Samenvatting 
 

In opdracht van het Projectmanagementbureau van de gemeente Leiden heeft 
de Unit Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd naar de Nobellocatie te Leiden. 
Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat voor het plangebied op basis van 
geomorfologische kenmerken en diverse vondsten in de directe omgeving een 
hoge archeologische verwachting geldt. 

 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat het 

plangebied in de stroomgordel van de Oude Rijn ligt. Daarnaast ligt het op de 
rand van de stroomgordel van de Mare. Het is mogelijk dat op de oeverwal van 

de Mare langs de uitvalsweg van de stad al vroeg bebouwing ontstond. Vanaf 

1611 maakte het gebied deel uit van de stad Leiden.  
In het plangebied kunnen bewoningssporen uit de vroeg middeleeuwen en/of  

Nieuwe Tijd aanwezig zijn. Het is niet duidelijk of het gebied in de perioden 
hiervoor geschikt was voor bewoning. Indien de oeverwal van de Mare al in de 

bronstijd aanwezig was, dan is het mogelijk dat hierop bewoningssporen uit de 
bronstijd, ijzertijd of Romeinse Tijd aanwezig zijn. 

 
Archeologische resten kunnen verwacht worden vanaf een diepte van ca. 75 
cm. Aangenomen mag worden dat de bovengrond in het gehele plangebied tot 
een diepte van 75 cm verstoord en sterk verontreinigd is. Hieronder zijn naar 

verwachting oude sedimenten en funderingen nog ongestoord in de bodem 
aanwezig. Deze resten kunnen doorlopen tot een diepte van 2 meter. 

 
Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen is een 
aanvullend archeologisch veldonderzoek nodig. In het geval van deze locatie is 
een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek dient vooral plaats te 

vinden in de grote fabriekshallen Lange Scheistraat 11-15 en Marktsteeg 4-10. 

De andere panden zijn naar verwachting volledig gebouwd op funderingen van 
oudere huizen en de bodem is hier waarschijnlijk nog vrijwel onverstoord.  
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1.Inleiding 

1.1. Aanleiding onderzoek 
De Unit Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden heeft in opdracht 
van het Projectmanagementbureau van de gemeente Leiden een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd naar de Nobellocatie te Leiden. 
Een aantal panden in het bouwblok Marktsteeg, Oude Singel, Lange Scheistraat 
wordt ingericht als muziekcentrum. De bestaande bebouwing bestaat uit een 

oud fabriekspand met daaromheen woonhuizen en bedrijfspanden. Bij de 
herinrichting worden nieuwe paalfunderingen aangebracht. Indien deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd, bestaat er een grote kans dat eventueel 
aanwezige archeologische waarden hierdoor verstoord dan wel vernietigd zullen 
worden.  
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1.2. Ligging van het plangebied 
De ligging en begrenzing van het plangebied zijn weergegeven in bijlage 1. Het 

gebied wordt aangeduid als “Nobellocatie” en ligt in het bouwblok Marktsteeg, 
Oude Singel, Lange Scheistraat en Langegracht. Het gebied is volledig 

bebouwd en verhard met beton of klinkers. Een deel van het plangebied bestaat 
uit een grote en hoge fabrieksruimte (Lange Scheistraat 11-15 en Marktsteeg 4-
10). De overige bebouwing bestaat uit kleine woningen. 
 

Het totale plangebied omvat een oppervlakte van 2203 m2. Het plangebied 
heeft een NAP-hoogte van circa +0 m NAP. Het grondwater ligt op deze locatie 

circa 1-1,25 m –mv.. 
 

1.3. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 
De doelstelling van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie aan de 
hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische 
waarden binnen het plangebied. Hieruit voortvloeiend wordt een specifieke 

archeologische verwachting opgesteld. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek kunnen kansarme zones van het plangebied worden uitgesloten en 

kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek. 
Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 

antwoord gegeven: 
 

• Wat is het historisch grondgebruik? 

• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

• Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

• Wat is de verstoringsgraad van de bodem in het plangebied? 

• Wat is de archeologische verwachting? 
 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.1 en SIKB BRL protocol 4002. 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 
Bij het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte 
archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied. Er is gebruik gemaakt 
van de volgende bronnen: de Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden 
(IKAW), de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-

Holland, de archeologische waardenkaart van de gemeente Leiden, gegevens 
uit Archis, gegevens uit het regionaal archief Leiden, archief Milieudienst West-

Holland, bouwhistorische informatie uit het archief van de unit Monumenten en 
Archeologie van de gemeente Leiden en relevante literatuur. 
 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het plangebied zijn 
onder andere de volgende kaarten gebruikt: 

• De bodemkaart, kaartblad 30 (Stichting voor Bodemkartering 1982)  

• De geomorfologische kaart van Nederland, kaartblad 30(DLO-Staring 
Centrum / Rijks Geologische Dienst 1994).  

• De geo-archeologische kaart van Van Heeringen (1992),  

• De bodemkaart van de bloembollenstreek van Van der Meer (1953) 

• Voor informatie over het reliëf in en rondom het plangebied is geen 
gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN; 

www.ahn.nl) aangezien het gehele plangebied bebouwd is.  
 

Deze gegevens zijn aangevuld met relevante informatie uit beschikbare 
achtergrondliteratuur (zie Verantwoording).  

 

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis van het landschap 
De ondergrond van Leiden bestaat uit Pleistocene afzettingen, gelegen op een 
diepte van 12 tot 16 m – NAP, met daarop Holocene afzettingen bestaande uit 

veen- en mariene zand- en kleipakketten. In een strook aan weerszijden van de 
Oude Rijn komen tevens fluviatiele klei- en zandafzettingen voor. 
In West-Nederland werd de sedimentatie direct of indirect beïnvloed door de 
zeespiegelstijging.1 In de loop van het Holoceen werd voor de kust een rij 

strandwallen gevormd, waardoor het achterland grotendeels werd afgeschermd 
van de zee. De vorming van de strandwallen (Laagpakket van Zandvoort, 

Formatie van Naaldwijk) in het mondingsgebied van de Oude Rijn begint 
waarschijnlijk vanaf circa 4800 voor Chr.  Vanaf circa 3900 voor Chr. verplaatste 

de kustlijn zich in westelijke richting, waarbij steeds nieuwe strandwallen werden 
gevormd, van elkaar gescheiden door lager gelegen strandvlakten.  

 De vorming van de strandwallen leidde tot een stabiele kuststrook 
waarbij het achterland in toenemende mate van de invloed van de zee werd 
afgeschermd. In het Hollandse getijdebekken achter de kustbarrière ontstonden 

afzettingen van zand en klei die tot het Wormer laagpakket van de Formatie van 
Naaldwijk worden gerekend. Verder landinwaarts kon als gevolg van de 

zeespiegelstijging veenvorming optreden (Basisveen, Nieuwkoop formatie). 
 

                                                
 
1 Berendsen 2000; Berendsen 2004. 
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Gelijktijdig met het ontstaan van de strandwallen ontwikkelde zich een brede 
Rijnmonding waarbij onder mariene (zee)invloed, direct langs de meanderende 

Oude Rijn zandige klei is afgezet. De Oude Rijn is vanaf circa 4300 voor Chr. 
actief geweest tot 1122 na Chr., toen met het afdammen van de Kromme Rijn bij 
Wijk bij Duurstede aan deze activiteit een einde kwam. Gedurende deze periode 

van activiteit is een stroomgordel ontstaan, aan de oppervlakte bestaande uit 
lichte (kleiige) oeverafzettingen en, naar beneden toe, zandige 

beddingafszettingen. Binnen dit zandlichaam heeft de Rijn zich als gevolg van 
het meanderen continu verlegd, waarbij delen van de strandwallen, klei en veen 

zijn opgeruimd. 
 

Via de monding van de Oude Rijn bleef de zee toegang tot het achterland 
houden. Naarmate de monding dichtslibde en de zeespiegel bleef stijgen, 
verzoette het milieu gaandeweg en ontstond een dik veenpakket, het Holland 
Laagpakket. In perioden van grote zee-activiteit werden vanuit de zeegaten 

soms delen van het veen geërodeerd en vond opnieuw afzetting van klei en 
zand plaats (transgressiefasen, Walcheren Laagpakket van de Naaldwijk 

formatie). 
 
Landinwaarts had de Oude Rijn de meeste invloed op de vorming van het 

landschap. In het lage achterland achter de oeverwallen ontstonden kreek- en 
geulsystemen. De oeverafzettingen langs deze kreken en geulen lagen relatief 

hoog in het landschap. Deze hoger gelegen gebieden vormden in het verleden 
een geschikte plaats voor bewoning.  
 Bij overstromingen, die tot aan de afdamming van de Oude Rijn in 1122 
na Chr. veelvuldig voorkwamen, werd zand en klei vanuit de bedding het 

omliggend land ingevoerd. De sedimenten behoren geologisch gezien tot de 
Echteld Formatie (De Mulder et al. 2003). Buiten de stroomgordel nam de 

stroomsnelheid en dus de transportkracht van het water snel af (Berendsen 
2004). Als gevolg hiervan sedimenteerde het meeste materiaal, waaronder de 

zwaarste deeltjes zoals zand, in een zone dicht bij de rivier. Het resultaat 
hiervan was het ontstaan van oeverwallen aan weerszijden van de bedding. 

Oeverwallen zijn zeer flauw hellende welvingen, die bij elke overstroming verder 
opgehoogd werden. Naarmate de ophoging voortduurde, werd steeds 
fijnkorreliger materiaal op de oeverwallen afgezet. 

 Wanneer na het maximum van een overstroming het waterpeil daalde, 
werd het water in de overstroomde vlakte door de droogvallende oeverwallen 

afgesneden van de rivier. Op de riviervlakte konden in het rustige water de 
fijnste sedimentdeeltjes, zoals kleideeltjes, bezinken. In West-Nederland werden 
de kommen gekenmerkt door uitgestrekte moerassen, waarin veenvorming 
plaatsvond. Na de afdamming en bedijking vond er, met uitzondering tijdens 

enige grote overstromingen, buiten de rivierbedding geen riviersedimentatie 
meer plaats.  

2.2.2. Geomorfologie en bodem 
Het plangebied ligt ten noorden van de Rijn in de stroomgordel van deze rivier.   

Het is niet duidelijk of het gebied in de perioden voorafgaand aan de vroege 
middeleeuwen geschikt was voor bewoning. Lange tijd is verondersteld dat de 

directe oeverzones van de Rijn en de grote dynamiek in het waterregime 
bewoning in de periodes voor de middeleeuwen onmogelijk maakte. 

Archeologisch onderzoek in de regio heeft aangetoond dat deze oudere resten 
voornamelijk aanwezig zijn op kreek- en geulsystemen die wat verder van de 
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hoofdstroom van de Rijn aflagen.2 Recente vondsten vlak buiten de gemeente 
Leiden hebben daarentegen uitgewezen dat ook vlak bij de Rijn op smalle 

kreekruggen bewoning mogelijk was in de steentijd en bronstijd.3 
 
Op de geomorfologische kaart (1994) staat het plangebied als niet-gekarteerd 

aangeduid vanwege de ligging binnen de bebouwde kom. Ook op de 
bodemkaart uit 1982 en de bodemkaart van de bloembollenstreek (1953) is 

deze zone aangegeven als niet gekarteerd.   
 

Uit geologische, geomorfologische en bodemkundige informatie van de 
omgeving, is af te leiden dat het plangebied op circa 75 meter ten westen van 

de Mare ligt. De Mare is een waterloop waarvan wordt aangenomen dat het 
oorspronkelijk een veenstroompje was waarlangs bij grote overstromingen, met 
name in het begin van de Late Middeleeuwen, een pakket klei is afgezet op het 
veen. Het veenstroompje waterde in die tijd het veengebied ten noorden van 

Leiden af naar de Oude Rijn. Na de afsluiting van de riviermond en de 
afdamming van de Rijn bij Wijk bij Duurstede werd overtollig regenwater vanuit 

de Oude Rijn onder andere via de Mare naar het noorden afgewaterd op 
verschillende meren. Bij de grote overstromingen werd vanuit de veenstroom 
door opstuwend water vooral direct op de oevers veel klei afgezet waardoor de 

Mare mogelijk een soort oeverwallen kreeg. Op de geomorfologische kaart staat 
de Mare ten noorden van het huidige plangebied dan ook gedeeltelijk 

aangegeven als een rivierinversierug. De rug is daarbij ontstaan door latere klink 
van de venen in de omgeving, waardoor de loop en “oeverwallen” van de Mare 
als een rug in het landschap kwamen te liggen. Uit onderzoek dat recentelijk 
nabij de Mare is uitgevoerd blijkt dat de Mare ontstaan is als een kreek met een 

oeverwal en pas later door de groei van het veen veranderd is in een 
veenstroompje. Het is vooralsnog niet mogelijk een datering aan het ontstaan 

van deze oeverwal te geven. Een datering in de bronstijd of ijzertijd is 
aannemelijk.4 

2.2.3. Bekende archeologische waarden 
Het plangebied staat op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de 

provincie Zuid-Holland aangegeven als een terrein van zeer hoge 
archeologische waarde.5 Dit betekent dat er een redelijke tot grote kans op het 

aantreffen van archeologische sporen is. Ook op de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW) is sprake van een hoge verwachting.6 
 
Op de archeologische waardenkaart van de gemeente Leiden staat het 

plangebied aangeduid als een gebied met een Waarde Archeologie 4 (gebieden 
met een hoge archeologische verwachting).7 Deze verwachting is gebaseerd op 

de ligging in de 17e-eeuwse stadsuitbreiding van de historische stadskern van 
Leiden. Archeologisch onderzoek in de binnenstad heeft uitgewezen dat 
archeologische resten vaak nog zeer ondiep in de bodem aanwezig zijn. 

 
In Archis staan geen onderzoeksmeldingen in het plangebied geregistreerd 

(bijlage 2). In de directe omgeving van het plangebied zijn diverse 

                                                
 
2 Vergelijk de vondstcomplexen in de Oostvlietpolder en de Stevenshofjespolder. 
3 Vergelijk vondsten in Hazerswoude-Dorp, Windturbineproject N1 aangetroffen bij een 
onderzoek door Archeomedia, archis onderzoeksmelding 18487. 
4 Wilbers 2009 
5 http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/kaart_chs.html 
6 http://www.kich.nl/ 
7 Hessing & Sueur 2004. 
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archeologische onderzoeken uitgevoerd waarbij bewoningssporen en vondsten 
uit meerdere perioden zijn aangetroffen. 

 
In het pand Oude Singel 46, direct ten zuiden van de onderzoekslocatie en 
gelegen in hetzelfde bouwblok, is in 1999 bij werkzaamheden onder de trap een 

betegelde kelderruimte aangetroffen. De tegels waren gedecoreerd met 
spelende menselijke figuren met in de hoeken het zgn. spin-motief. Ook komen 

tegels voor met draken- en vissenfiguren met in de hoek het zgn. ossenkop-
motief. 8 

 
In september 2008 heeft op het perceel Langegracht 1-1a – ten oosten van het 

plangebied – een archeologisch inventariserend booronderzoek plaatsgevonden 
(onderzoeksnummer 23425). Er zijn op deze locatie drie boringen gezet met een 
diepte variërend tussen de 2,5 en 3 m –mv. Uit twee boringen blijkt dat het 
grondgebruik uit de periode voor de stadsuitleg wijst op agrarisch gebruik. Uit 

een derde boring blijkt dat rekening gehouden moet worden met het aantreffen 
van funderingsresten van 17e-eeuwse en latere bebouwing. Aanwezigheid van 

vroegmiddeleeuwse of oudere bewoning in dit gebied kan niet uitgesloten 
worden. Uit de boringen blijkt tevens dat de bodem niet in grote mate verstoord 
is door het realiseren van de huidige bebouwing.9 

 
In 1993 vond een archeologisch onderzoek plaats ter plaatse van het 

voormalige Parmentier-gebouw aan de noordzijde van de Langegracht . Uit de 
periode voor de stadsuitleg in 1611 werden kavelsloten en veldovens van 
steenbakkerijen gevonden. Daarnaast is een groot aantal funderingen gevonden 
uit de 17e en 18e eeuw alsmede enkele beer- en waterputten. Uit de 18e eeuw 

dateert een pakket pottenbakkersafval.10 
 

Ten noorden van de Langegracht is in 2003 eveneens een onderzoek verricht 
naar de funderingen van de (nieuwe) Marenpoort (onderzoeksnummer 2471). 

Deze poort is in 1664 gebouwd aan de nieuwe Vestgracht. De funderingen 
werden aangetroffen op een diepte van ca. 50 cm –mv. Daarnaast zijn diverse 

vondsten uit de periode van de sloop van de poort (1864) aangetroffen.11 
 
Ten zuiden van de Oude Singel is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. 

Hierbij zijn resten van de middeleeuwse stadskern van Leiden opgegraven, 
alsmede delen van de vestingwerken direct ten zuiden van de voormalige 

vestgracht die tot de stadsuitbreiding in 1611 ter plaatse van de Oude Singel 
lag. Hieronder worden de meest belangrijke onderzoeken beschreven. 
 
In 1982 zijn op een tweetal plaatsen direct ten zuiden van de Oude Singel 

funderingen van torens van de vestmuur aangetroffen. Deze torens zijn met de 
stadsuitbreiding van 1611 buiten gebruik geraakt.12 

 
In 1985 is een opgraving uitgevoerd aan de Spijkerboorsteeg/Haarlemmerstraat 

(archisnummer 1416). Bij deze opgraving zijn onder andere sporen van 
Middeleeuwse huizen gevonden, daterend van de vroegste periode van 

                                                
 
8 Taverne 1999. 
9 Jacobs 2008.  
10 Hagers & Hessing 1993, 446. 
11 Oerle, H.A. van, 1975: p.  389; Orsel e.a. 2004.  
12 Suurmond-Van Leeuwen 1982, 24-25. 
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bewoning in het gebied (Maredorp, ca. 1355) tot de late Middeleeuwen (16e – 
17e eeuw).13 

 

2.3. Historisch grondgebruik en bewoningsgeschiedenis 

2.3.1 Algemene ontwikkeling van het bouwblok 
Het plangebied ligt in een gebied dat oorspronkelijk buiten de stad lag, vlak ten 
westen van de oeverwal van de Mare. Deze rivier vormde zowel over het water 

als over land een van de uitvalsroutes uit de stad. De weg langs de Mare liep op 
de westelijke oever. Vergelijkbare situaties elders wijzen uit dat langs 

uitvalswegen uit de steden al in een vroeg stadium lintbebouwing ontstond. Het 
is daarmee niet uit te sluiten dat ook langs de Mare al in de vroege 

middeleeuwen bebouwing ontstond.  
 Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 (bijlage 3) is te zien dat 
de oeverwal langs de Mare op sommige plaatsen bebouwd was. 
In 1572 werd door het stadsbestuur een aantal maatregelen getroffen om de 

stad te verdedigen tegen het beleg door de Spaanse troepen. Een van deze 
maatregelen was dat alle bebouwing in een ruime straal rond de stadsmuren 

gesloopt moesten worden. De bebouwing langs de Maredijk is in die tijd 
verdwenen. 
 

In de periode 1572 tot 1611 zijn, voor zover bekend geen gebouwen meer 
opgetrokken in het gebied. In de aankopen die in verband kunnen worden 

gebracht met de stadsuitleg van 1611 worden geen gebouwen vermeld. 
De gronden hadden rond 1611 een uiteenlopend gebruik. Het grootste deel 
bestond uit weilanden, maar er waren ook moestuinen en boomgaarden. De 
percelering in het gebied was georiënteerd op de Mare. 

 
In 1611 volgde een stadsuitbreiding ten noorden van de huidige Oude Singel. 

De uitbreiding was noodzakelijk vanwege de groeiende bevolking en daardoor 
het tekort aan woonruimte. De uitbreiding reikte van de huidige Oude Singel tot 

aan de nieuwe Vestgracht, waarin tevens bolwerken werden aangelegd. Ook de 
Langegracht werd tijdens deze uitleg aangelegd.14 De infrastructuur in het 

nieuwe stadsdeel werd in korte tijd aangelegd. De bebouwing die ontstond 
volgde daarna. Veel percelen werden opgekocht door speculanten die niet 
alleen langs de straten lieten bouwen, maar ook steegjes aanlegden die leidden 

naar bebouwing op de binnenterreinen. De kavels werden door deze kopers al 
snel opgedeeld in meerdere percelen zodat er uiteindelijk veel meer huizen 

werden gebouwd dan gepland. Ook ambachtslieden vonden een plaats in de 
nieuwe wijk: ververs van textiel, brouwers, vleeshouwers en pottenbakkers zijn 
bekend uit de aankopen van nieuwe percelen. Op de kaart van J. Blaeu uit 1646 
is te zien dat bijna alle kavels in meer of mindere mate bebouwd waren (bijlage 

4). Vlak daarna, in 1675, verscheen wederom een stadskaart, ingemeten door 
Blaeu en getekend door C. Hagen (bijlage 5). Deze kaart toont een bouwblok 

waarbij de bebouwing schetsmatig is ingetekend. Op alle percelen zijn 
woonhuizen afgebeeld van identieke omvang. Duidelijk mag blijken dat de kaart 

van enkele jaren daarvoor een veel realistischer beeld van de bebouwing in het 
midden van de 17e eeuw geeft dan de latere kaart van Hagen. 

                                                
 
13 Bitter 1985. 
14 Oerle, H.A. van, 1975: p. 350-360; kaar t 43. 
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In de 19e eeuw vond in delen van het bouwblok nieuwbouw plaats. De 
kadastrale kaarten uit 1832 en 1850 geven duidelijk weer waar in die perioden 

bebouwing stond (bijlage 6). Uit bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat deze 
gebouwen deels gebruik hebben gemaakt van reeds bestaande 17e-eeuwse 
muren. 

 

2.3.2 Ontwikkeling per pand 
Lange Scheistraat 5b is gebouwd op een perceel dat in 1646 al bebouwd was. 

In 1832 en 1850 is deze bebouwing gesloopt. De datering van het huidige pand 

is niet bekend. 
 

Lange Scheistraat 7 en 7a zijn op de kadastrale minuut van 1832 en 1850 reeds 
aanwezig. Op de kaart van Blaeu uit 1646 zijn delen van deze percelen 

onbebouwd.  
 

Lange Scheistraat 9 is een pakhuis met bovenwoning dat rond 1900 gebouwd 
is. In 1646, 1832 en 1850 was het terrein al wel bebouwd. De funderingen van 

deze bebouwing kunnen nog in de bodem aanwezig zijn. 
 

Lange Scheistraat 11-15 is al vanaf het midden van de 17e eeuw bebouwd, 
zoals blijkt uit de kaart van Blaeu. Op de kaart van 1832 is deze bebouwing 
verdwenen. Op de kaart van 1850 is het onderverdeeld in drie kavels en 
bebouwd met arbeiderswoningen. In 1960 was het terrein in eigendom van 

lompen,- papier-, en metaalhandel Fa. De Nobel. De panden worden dan 
gesloopt en de percelen worden weer tot één perceel samengevoegd. Op de 

plaats van deze gesloopte panden ontstaat zo een doorgang/ingang naar het 
complex aan de Marktsteeg (Marktsteeg 4-10). In 1967 verschijnt op dit terrein 
een weegbrug voor vrachtwagens en een wachthuisje. In 1968 wordt er een 

kuilpers aangelegd. 
Enkele jaren later is de huidige loods gebouwd. Het huidige gebouw is voorzien 

van een betonnen vloer.  
 

Lange Scheistraat 17 was in 1646 en 1832 alleen aan de straatzijde bebouwd. 
In 1850 is het gehele perceel bebouwd, waaruit kan worden opgemaakt dat het 

achterhuis in de tussenliggende periode gebouwd moet zijn. Latere 
aanpassingen hebben alleen betrekking op de gevels en het dak.  
 
Lange Scheistraat 19 was oorspronkelijk een veel dieper perceel met een diep 

huis dat met de voorgevel aan de Lange Scheistraat stond (zie kaart van Blaeu). 
In 1832 was het pand gewijzigd en had het een bijna vierkante plattegrond. In 

1954 is het pand aanzienlijk uitgebreid en werd het achterliggende 
binnenplaatsje bebouwd. 
 

Lammermarkt 43 en 45 waren percelen die oorspronkelijk georiënteerd waren 
op de Lange Scheistraat. Op de kaart van Blaeu staan hier twee diepe huizen 

die met de voorgevel aan de Lange Scheistraat stonden. In 1832 is dit ingrijpend 
gewijzigd: de percelen zijn georiënteerd op de Lammermarkt. De datering van 

de panden op deze percelen is niet bekend. 
 

Marktsteeg 10-10A  was in de 17e eeuw reeds bebouwd. Ook op de kadastrale 
kaarten uit 1832 en 1850 staat ter plaatse van dit pand bebouwing ingetekend 
op smalle percelen. Na 1850 werden deze percelen samengevoegd  Het huidige 
pand is gebouwd rond 1870 en maakte onderdeel uit van de Dekenfabriek 
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Scheltema. Vanaf 1960 was het pand ingebruik door Fa. De NobelHet pand is 
momenteel in gebruik als kantoor en heeft een betonnen vloer. 

 
Marktsteeg 4-8 is op de kaart van Blaeu slechts gedeeltelijk bebouwd: langs de 
straatzijde stonden van noord naar zuid een dwarshuis en een diep huis. Het 

zuidelijk deel van het huidige pand was onbebouwd. Op de kaarten uit 1832 en 
1850 staan twee brede percelen ingetekend. Het huidige pand werd rond 1870 

gebouwd (als onderdeel van dekenfabriek Scheltema). In 1958 werd het pand in 
gebruik genomen door lompen,- papier-, en metaalhandel Fa. De Nobel.  

 
Marktsteeg 2a is op de kaart van Blaeu bebouwd met een diep huis. Ook de 

kadastrale kaarten van 1832 en 1850 geven aan dat dit perceel bebouwd was. 
Het huidige pand is gebouwd in de 19e eeuw als pakhuis voor dekenfabriek 
Scheltema.  

2.3.3. Subrecente bodemverstoringen 

In het plangebied zijn diverse milieukundige onderzoeken uitgevoerd. De 
boorstaten van deze onderzoeken wijzen uit dat de bodem op sommige 

plaatsen verstoord is. 
 

Ter plaatse van Lange Scheistraat 11-15 is aangetoond dat de bodem 
plaatselijk tot een diepte van 2 meter verstoord is. Dit heeft zonder twijfel te 
maken met de aanleg van de weegbrug die daar vanaf 1968 heeft gestaan.  
In de overige delen van het voormalige Nobel-Complex zijn uit de 

milieuboringen geen duidelijke bodemverstoringen af te leiden. De toplaag 
bestaat uit een klinker- of cementlaag van 10-15 cm dikte. Hieronder ligt tot een 

diepte van 60-75 cm een zandpakket dat als subrecent mag worden 
beschouwd. Hieronder zijn geen aanwijzingen dat de bodem verstoord is.15  
 

Lange Scheistraat 5b-9/9a is meerdere malen milieukundig onderzocht. In de 
meeste boringen is een bruingeel (recent?) zandpakket aangetroffen tot een 

diepte van 1 meter onder maaiveld. Extra boringen ter plaatse van Lange 
Scheistraat 5 wijzen uit dat de bodem aan de straatzijde van dit pand plaatselijk 

tot een diepte van 2 meter verstoord is. De boringen onder het achterhuis geven 
echter een verstoord pakket van 75 cm weer. Ter plaatse van Lange Scheistraat 

7 werd in twee boringen tot 2 meter diepte een pakket tuinaarde aangeboord.  
 
Boringen ter plaatse van Lammermarkt 43/43A en Lange Scheistraat 17 hebben 
geen aanwijzingen opgeleverd voor een verstoord bodemprofiel.  

 
Het milieukundig onderzoek heeft aangetoond dat de bodem in grote delen van 

het plangebied ernstig vervuild is. Ter plaatse van Lange Scheistraat 5-9 is een 
sterke verontreiniging met zware metalen aangetroffen. Deze verontreiniging is 
aanwezig in de bovenste meter. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het 

historische grondgebruik in deze panden van onder meer een autoplaatwerkerij, 
autoreparatiebedrijf en een groothandel in oude metalen.  

 
Archeologisch onderzoek in de binnenstad van Leiden heeft uitgewezen dat het 

slopen van gebouwen in het verleden vaak zeer oppervlakkig gebeurde. Meestal 
sloopte men tot vlak onder maaiveld waarna nieuwbouw op de oude 

funderingen verrees. Ook bouwhistorisch onderzoek in en buiten het plangebied 

                                                
 
15 Diverse milieukundige rapporten uit het archief van de Milieudienst West-Holland. 
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toont aan dat 18e- en 19e-eeuwse muren vaak ouder muurwerk bevatten of 
gebouwd zijn op een fundering van een oud huis. Zonder nader archeologisch 

onderzoek mag worden aangenomen dat in het plangebied een vergelijkbare 
situatie aanwezig is. 
 

Samengevat zijn in het plangebied op een beperkt aantal plaatsen concrete 
aanwijzingen voor een verstoord bodemprofiel. Aangenomen mag worden dat 

de bovengrond in het gehele plangebied tot een diepte van 75 cm verstoord en 
sterk verontreinigd is. Hieronder zijn naar verwachting oude sedimenten en 

funderingen nog ongestoord in de bodem aanwezig. 

• De bodem onder Lange Scheistraat 5 is plaatselijk tot grote diepte 
verstoord. Deze verstoring bevindt zich in het voorste deel van het 

pand. Het achterste deel mag als intact worden beschouwd.    

• Onder Lange Scheistraat 7 is een 2 meter dik pakket bruine aarde 
aangetroffen. Het is onduidelijk of dit pakket natuurlijk ontwikkeld is. 
Het perceel is immers lange tijd onbebouwd geweest en pas in de 19e 

eeuw bebouwd.  

• Ter plaatse van Lange Scheistraat 11-15 is de bodem ter plaatse van 

de weegbrug eveneens verstoord. 
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3. Verwachtingmodel  
 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat het 

plangebied in de stroomgordel van de Oude Rijn ligt. Daarnaast ligt het 
plangebied op de rand van de stroomgordel van de Mare. Het is mogelijk dat op 

de oeverwal van de Mare langs de uitvalsweg van de stad al vroeg bebouwing 
ontstond. Vanaf 1611 maakte het plangebied deel uit van de stad Leiden.  
Deze gegevens geven het gebied een hoge archeologische verwachting. In het 
plangebied kunnen bewoningssporen uit de vroeg middeleeuwen en/of  Nieuwe 

Tijd aanwezig zijn. Het is niet duidelijk of het gebied in de perioden hiervoor 
geschikt was voor bewoning. Lange tijd is verondersteld dat de directe 

oeverzones van de Rijn en de grote dynamiek in het waterregime bewoning in 
eerdere periode onmogelijk maakte. Archeologisch onderzoek in de regio heeft 
aangetoond dat deze oudere resten voornamelijk aanwezig zijn op kreek- en 

geulsystemen die wat verder van de hoofdstroom van de Rijn aflagen. Recente 
vondsten vlak buiten de gemeente Leiden hebben daarentegen uitgewezen dat 

ook vlak bij de Rijn op smalle kreekruggen bewoning mogelijk was in de 
steentijd en bronstijd. Indien de oeverwal van de Mare al in de bronstijd 

aanwezig was, dan is het mogelijk dat hierop bewoningssporen uit de bronstijd, 
ijzertijd of Romeinse tijd aanwezig zijn. 

 
Archeologische resten kunnen verwacht worden vanaf een diepte van ca. 75 
cm. Aangenomen mag worden dat de bovengrond in het gehele plangebied  tot 
een diepte van 75 cm verstoord en sterk verontreinigd is. Hieronder zijn naar 

verwachting oude sedimenten en funderingen nog ongestoord in de bodem 
aanwezig. Deze resten kunnen doorlopen tot een diepte van 2 meter. 

De bodem onder Lange Scheistraat 5, 7 en 11-15 is plaatselijk tot grote diepte 
verstoord.  
Naar verwachting zijn de meeste kleine panden in het plangebied gebouwd op 

funderingen van oudere huizen. Deze funderingen zijn daarmee vermoedelijk 
nog intact in de bodem aanwezig. De grote fabriekshallen Lange Scheistraat 11-

15 en Marktsteeg 4-8 beslaan meerdere 17e-eeuwse percelen. Het is niet 
bekend in hoeverre onder deze hallen nog oudere funderingen in de bodem 
aanwezig zijn. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 
In opdracht van het Projectmanagementbureau van de gemeente Leiden heeft 

de Unit Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd naar de Nobellocatie te Leiden. 

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat voor het plangebied op basis van 
geomorfologische kenmerken en diverse vondsten in de directe omgeving een 
hoge archeologische verwachting geldt. 
 

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen is een 
aanvullend archeologisch veldonderzoek nodig. In het geval van deze locatie is 

een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek dient vooral plaats te 
vinden in de grote fabriekshallen Lange Scheistraat 11-15 en Marktsteeg 4-10 
omdat op deze plaatsen veel industriële activiteiten hebben plaatsgevonden en 

onbekend is in welke mate de bodem hierbij verstoord is. De andere panden zijn 
naar verwachting volledig gebouwd op funderingen van oudere huizen en de 

bodem is hier waarschijnlijk nog vrijwel onverstoord. Proefsleuvenonderzoek is 
vanwege het huidige gebruik in deze panden niet mogelijk. 

 
Het onderzoek moet voldoen aan de eisen die daarvoor zijn gesteld in de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (www.sikb.nl) en bestaat idealiter uit 
twee sleuven (10x4 meter) parallel aan de gevel van Marktsteeg 4-10 en een 
sleuf (25x4 meter) haaks hierop, beginnend aan de gevel van Lange Scheistraat 
11-15 en eindigend bij de scheidingswand binnen Marktsteeg 4-10 (bijlage 7).  

Met de eerste twee sleuven verkrijgt men inzicht in de aanwezige funderingen 
van de 17e-eeuwse huizen die langs de Marktsteeg hebben gestaan. De sleuf 

haaks hierop geeft allereerst informatie over de verstoringgraad als gevolg van 
het historisch grondgebruik. Daarnaast biedt het de mogelijkheid de dichtheid 
van sporen (beer- en waterputten, maar mogelijk ook kleinschalige bebouwing) 

op de oorspronkelijk onbebouwde achtererven te onderzoeken.  
De voorgestelde drie sleuven hebben een oppervlak van 180 m2 (= ca. 8% van 

het plangebied). De sleuven worden bij voorkeur aangelegd op een diepte van 
75-100 cm (afhankelijk van de dikte van de verstoorde bovenlaag). 
Veiligheidsmaatregelen zijn nodig in verband met de plaatselijk aanwezige 
sterke verontreiniging. 

 
Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerde 

instelling (www.sikb.nl) onder toezicht van de bevoegde overheid, zijnde de unit 
Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden.  

Voorafgaand aan het onderzoek dient een Programma van eisen (PvE) te 
worden opgesteld. Teneinde te voorkomen dat een onderzoek niet voldoet, 

behoeft een Programma van Eisen gemeentelijke goedkeuring.   
 
Archeologisch onderzoek naar bovengenoemde resten dient ingebed te zijn in 

de onderzoeksthema’s zoals verwoord in de Gemeentelijke Onderzoeksagenda 
Archeologie Leiden.16 Uitgangspunt voor de Leidse onderzoeksagenda is dat 

aansluiting wordt gezocht bij de Nationale en Provinciale onderzoeksagenda. 
Daarnaast is een aantal thema’s opgesteld die typisch zijn voor de regio rondom 
Leiden of voor de stad als bestuurlijke en politiek eenheid. Binnen de reikwijdte 
van een archeologisch proefsleuvenonderzoek is het uiteraard niet mogelijk om 

                                                
 
16 Gemeentelijke Onderzoeksagenda Archeologie Leiden, sept. 2009. 
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een antwoord te geven op al deze onderzoeksvragen. Pas wanneer sprake is 
van een definitief vlakdekkend onderzoek komen deze thema’s in de 

onderzoeksstrategie tot zijn recht. Het proefsleuvenonderzoek zal in ieder geval 
een antwoord moeten geven op de volgende vragen:  

• Hoe is de bodemopbouw van de locatie? 

• In welke mate is er sprake van verstoring van de bodem? Waar en tot 

hoe diep reiken deze verstoringen?  

• Zijn archeologische waarden in het plangebied aanwezig?  

• Wat is de diepteligging en stratigrafie van eventueel aanwezige 
archeologische resten?  

• Wat is de aard, ouderdom, omvang, gaafheid en conservering van 
eventueel aanwezige archeologische waarden? 

Dit alles heeft als doel het evalueren van het verwachtingsmodel en het 
formuleren van een advies ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 
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Verantwoording 
 

Geraadpleegde bronnen: 
 

Archief Milieu-Dienst West-Holland 
 
Actueel Hoogtebestand Nederland (via www.ahn.nl)  
 

Beeldbank regionaal archief Leiden ( via http://www.leidenarchief.nl) 
 

www.watwaswaar.nl 
 

Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden (IKAW) 

 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-Holland 

 
Archis   

 
Archief van de unit Monumenten en Archeologie van de gemeente Leiden. 
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Bijlage 1 Topografische kaarten van het plangebied 
 

 

 
 

 
Topografische kaarten van het plangebied. Het bouwblok waarin de onderzoekslocatie ligt, is 
aangeduid in zwart. 
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Topografische en kadastrale kaart van het bouwblok. Het plangebied de Nobel is rood gearceerd. 
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   Bijlage 2 Overzicht van archeologisch Informatie systeem Archis 
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Bijlage 3 Historisch kaartmateriaal Van Deventer 1545 

 

 
 

 
De kaart van J. van Deventer 1545 (collectie RAL PV315) met de hedendaagse kadastrale situatie.  
 

 
De kaart van J. van Deventer 1545 (collectie RAL PV315).  
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Bijlage 4 Historisch kaartmateriaal Blaeu (1646) 
 

 
Uitsnede uit de stadskaart van J. Blaeu uit 1646 (collectie RAL PV 351.3) 

 

 
De kaart van het plangebied, vergeleken met de kaart van J. Blaeu uit 1646 (collectie RAL PV 351.3, 

geroteerd). 
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Bijlage 5 Historisch kaartmateriaal Kleine Hagen 1675 
 

 
Uitsnede uit de stadskaart, ingemeten door Blaeu en getekend door C. Hagen in 1675 (collectie RAL PV 
370B1). 
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Bijlage 6 Historisch kaartmateriaal kadaster 1832 en 1850 
 

 
De kadastrale kaart uit 1832 (www.watwaswaar.nl). 

 

 

De kadastrale kaart uit 1850 van W.J. van Campen (Collectie Ral PV 432.1).
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Bijlage 7 Puttenplan vervolgonderzoek middels proefsleuven 
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Colofon 
 

Een archeologisch bureauonderzoek naar de Nobellocatie aan de Marktsteeg 
en Lange Scheistraat in Leiden. 
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