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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 het tracé van de Ringweg Oost in Leiden en 
Leiderdorp. 
Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat voor delen van het plangebied op 
basis van geomorfologische kenmerken en diverse vondsten in de directe 

omgeving een middelhoge archeologische tot zeer hoge waarde verwachting 
geldt. In het water van de Rijn en de Zijl zijn waarschijnlijk geen resten meer 

aanwezig.  
 

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

plangebied in de stroomgordels van een aantal waterlopen ligt. De Kanaalweg 
vanaf de Lammebrug tot aan de Julius Caesarbrug volgt de westelijke oever van 

een in oorsprong natuurlijke waterloop die uitmondt in de Oude Rijn. Het tracé 
doorkruist vervolgens de stroomgordel van de Oude Rijn. In Leiderdorp loopt het 

tracé langs de oostelijke oever van de Zijl. Deze waterloop is eveneens een van 
oorsprong natuurlijke getijdekreek die uitmondde in de Rijn.  

In en rondom het plangebied kunnen bewoningssporen worden aangetroffen uit 
verschillende perioden. Nederzettingen uit de ijzertijd mogen verwacht worden 
op de kreek- en geulruggen en oeverwallen van de rivieren. Sporen uit de 
Romeinse tijd kunnen bestaan uit nederzettingen langs de limesweg, die het 

tracé ten noorden van de Julius Caesaerbrug kruist. Ook aan weerszijden van 
de Zijl kunnen sporen uit de Romeinse tijd aanwezig zijn. Op het industrieterrein 

De Waard kunnen naar verwachting bewoningssporen uit de vroege 
middeleeuwen aanwezig zijn. Ten oosten van de Zijl ten slotte ligt het 
kasteelterrein De Zijlhof. Sporen van dit kasteelterrein kunnen nog in de bodem 
aanwezig zijn. 

 

Archeologische resten kunnen verwacht worden vanaf verschillende dieptes. 
Langs de Kanaalweg bestaat de bodem uit een opgebracht pakket van 1,5 
meter. Ter plaatse van de huidige wegen is sprake van een verstoord 
bodemprofiel van 100 cm. Hieronder zijn naar verwachting oude sedimenten en 

eventueel aanwezige archeologische resten nog ongestoord in de bodem 
aanwezig. De verstoringdiepte naast de wegen op het Industrieterrein De Waard 

en langs de Zijldijk is niet bekend. 
 

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen is een 
aanvullend archeologisch veldonderzoek nodig. Het archeologisch onderzoek 

kan gecombineerd worden met een milieukundig booronderzoek. In het geval 
van deze locatie is een booronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek dient vooral 
plaats te vinden waar het tracé afwijkt van de bestaande wegen. 
Aandachtspunten zijn de bermen naast de Kanaalweg tussen de Julius 

Caesarbrug en de Hoge Rijndijk (i.v.m. mogelijk aanwezige limesweg), de 

bermen naast de wegen op het Industrieterrein De Waard en de oostelijke oever 
van de Zijl.  
Aanbevolen wordt om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in de 
waterwegen en in het bouwblok Hoge Rijndijk-Utrechts Jaagpad-Rijn-

Schiekanaal.  
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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 het tracé van de Ringweg Oost in Leiden en 

Leiderdorp. 
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De Ringweg Oost wordt grotendeels aangelegd in de openbare ruimte langs en 
op bestaande wegcunetten. Op enkele plaatsen doorkruist het tracé een 

bouwblok waarbij de huidige bebouwing gesloopt zal worden. Bij de herinrichting 
worden nieuwe wegcunetten aangelegd en kabels en leidingen omgelegd  
Onder het kruispunt van de waterwegen Rijn-Schiekanaal, Rijn en Zijl en onder 

een deel van de Zijl wordt een tunnel aangelegd. Indien deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd, bestaat er een grote kans dat eventueel aanwezige 

archeologische waarden verstoord dan wel vernietigd zullen worden.  
 

1.2. Ligging van het plangebied 
De ligging en begrenzing van het plangebied zijn weergegeven in bijlage 1. Het 
tracé loopt langs de oostkant van Leiden en volgt vanaf de Lammebrug de 

Kanaalweg aan de westzijde van het Rijn-Schiekanaal. Na de kruising met de 

Hoge Rijndijk loopt het tracé door een klein bouwblok waarop nu nog enkele 
huizen staan. Via een brug over de Rijn bereikt het tracé het Industrieterrein De 

Waard waar het gedeeltelijk over reeds bestaande wegen loopt en waar 
eveneens bestaande bebouwing zal wijken voor de aanleg van de weg. Vanaf 

de noordzijde van het De Waard wordt een tunnel aangelegd die onder het 
kruispunt van het Rijn-Schiekanaal, de Rijn en de Zijl doorloopt. Deze tunnel 

volgt ten dele de Zijl en komt ter hoogte van bedrijventerrein de Baanderij in 
Leiderdorp weer bovengronds. Van daaraf volgt het tracé de bestaande straten 
Zijldijk en Rietschans om vervolgens aan te sluiten op het Engelendaal en de 
Willem de Zwijgerlaan. Het gebied is grotendeels verhard en deels bebouwd. 

Hiertussen zijn groenstroken en waterlopen aanwezig.  
 

Het totale plangebied omvat een oppervlakte van 40.000 m2. Het plangebied 
heeft een NAP-hoogte van circa +0 m NAP (bijlage 2). 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 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).  

• Voor informatie over het reliëf in en rondom het plangebied is gebruik 
gemaakt van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN; 
www.ahn.nl).  

 
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). 
 
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 

                                                
 
1 Berendsen 2000; Berendsen 2004. 
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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 
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 is deze zone aangegeven als niet gekarteerd. 
 

Uit geologische, geomorfologische en bodemkundige informatie van de 
omgeving is af te leiden dat het plangebied in de stroomgordels van een aantal 

rivieren ligt. Het begin van het tracé, vanaf de Lammebrug tot aan de Julius 
Caesarbrug volgt de westelijke oever van een in oorsprong natuurlijke waterloop 

die uitmondt in de Oude Rijn. Deze voor-Romeinse kreek valt ongeveer samen 
met het huidige Rijn-Schiekanaal en de Vliet en is in de Romeinse tijd 

gekanaliseerd (kanaal van Corbulo). Bij archeologisch onderzoek nabij de 
Lammebrug, de Van Vollenhovekade en de Oppenheimstraat, op circa 250 
meter afstand van het huidige water zijn komkleien en geul- en kreekafzettingen 
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aangetroffen, die achter de oeverwal zijn ontstaan.2 De oeverwal van de voor-
Romeinse kreek moet dan ook dichter bij het huidige water liggen. 

 Het tracé doorkruist vervolgens de stroomgordel van de Oude Rijn. Iets 
ten oosten van het tracé splitst de Rijn op in twee armen die in het centrum van 
Leiden weer bijeen komen. Het industrieterrein de Waard (liggend op het 

Waardeiland) ligt tussen deze twee Rijnarmen van de Rijn in. Dit eiland is onder 
invloed van de zee in de periode tussen 500 en 200 v. Chr. opgeslibd. Dat het 

eiland tegen het einde van deze periode al hoog was opgeslibd, is zichtbaar aan 
de aanwezigheid van een goed ontwikkelde vegetatiehorizont in de top van de 

afzettingen. In latere perioden werd de invloed van de zee weer voelbaar en 
werden wederom pakketten zand en klei op het eiland afgezet. 

Uit archeologisch onderzoek dat circa 500 meter ten oosten van het tracé is 
uitgevoerd, is gebleken dat de Rijn oorspronkelijk veel breder was.3 Deze 
waterloop heeft tot ver in de Nieuwe Tijd zijn brede bedding behouden en is pas 
laat gekanaliseerd tot de huidige smalle vaarweg. De bodem ter hoogte van het 

bouwblok Hoge Rijndijk – Utrechts Jaagpad bestaat hierdoor uit 
beddingafzettingen van de Rijn met daarop een sub-recente opvulling. 

 Het tracé loopt in Leiderdorp langs de oostelijke oever van de Zijl. Deze 
waterloop is eveneens een van oorsprong natuurlijke getijdekreek die uitmondde 
in de Rijn. De rivier was al in de Romeinse tijd bevaarbaar.4 De naam de Zijl is 

bekend vanaf 1200; in latere perioden is de waterloop verder gekanaliseerd.  
 

2.2.3. Bekende archeologische waarden in Leiden 
Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS, bijlage 3) van de provincie Zuid-
Holland staat het tracédeel binnen de stroomgordel van de Rijn aangeduid als 

een zone waarvoor een hoge trefkans op het vinden van archeologische resten 
geldt. De overige delen van het tracé vallen in een gebied met een middelhoge 
trefkans. Dit betekent dat er een redelijke tot grote kans op het aantreffen van 

archeologische sporen is.5 Ook op de Indicatieve Kaart Archeologische 
Waarden (IKAW) is sprake van een hoge tot middelhoge verwachting (bijlage 

4).6 

Op de archeologische waardenkaart van de gemeente Leiden (bijlage 5) staat 

het Leidse deel van het plangebied aangeduid als een gebied met een Waarde 
Archeologie 5 of 6 (gebieden met een hoge of middelhoge archeologische 

verwachting).7 
De verwachtingszone op de waardenkaarten is - net als bij de provinciale en 
landelijke kaart - gebaseerd op de geologische en geomorfologische ondergrond 
in relatie tot de mate waarin deze gebieden geschikt waren voor bewoning. 

Sommige gebieden waren landschappelijk aantrekkelijker en bevatten daardoor 
een hogere dichtheid aan archeologische sporen. De trefkans (hoog of 

middelhoog) hangt hiermee samen en geeft weer hoe groot de kans is dat 
archeologische resten in de ondergrond worden aangetroffen.  
 

In het ARCHeologisch Informatie Systeem staan voor het Leidse tracédeel twee 
onderzoeken vermeld (bijlage 4).  

 

                                                
 
2 Van der Steen 2005, Ham 2004 en Jacobs 2009. 
3 Moerman 2007, Bruin e.a. 2009. 
4 Waldus e.a. 2008 p. 15. 
5 http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/kaart_chs.html 
6 http://www.kich.nl/ 
7 Hessing & Sueur 2004. 
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In 2003 is door de gemeente Leiden een inventariserend onderzoek middels 
proefsleuven uitgevoerd op de locatie Brill-Plantijnstraat (onderzoeknummer 

2495). Bij dit onderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De 
bodem was tot grote diepte verstoord en er was een recent zandpakket 
opgebracht.8 

 
In 2007 is in het kader van de aanleg van de Rijn-Gouwelijn een archeologisch 

inventariserend booronderzoek uitgevoerd (onderzoeknummer 17895). In en 
rondom het Ringweg-tracé werden geen archeologische resten aangetroffen. De 

bodem ten noorden van het Rijn-Schiekanaal bleek binnen de grenzen van het 
RGL-tracé tot grote diepte verstoord.9 

 
In de directe omgeving van het plangebied zijn diverse archeologische 
onderzoeken uitgevoerd waarbij bewoningssporen en vondsten uit meerdere 
perioden zijn aangetroffen. 

 
Ten zuiden van het Rijn-Schiekanaal ligt het archeologisch monument Matilo.10 

In dit gebied zijn de resten aanwezig van het Romeinse castellum Matilo dat 
vanaf het midden van de eerste eeuw tot de tweede helft van de derde eeuw in 
gebruik was. Rondom het castellum lag een burgerlijke nederzetting waarvan de 

laatste tien jaren delen zijn opgegraven. De limesweg, die de castella langs de 
Romeinse rijksgrens met elkaar verbond, liep dwars door het castellum naar het 

westen. De exacte loop van de limesweg door Leiden is niet bekend. Het is 
aannemelijk dat de weg vanaf het castellum naar de Hogewoerd liep, waar een 
nederzetting uit de Romeinse tijd is opgegraven11, en vandaar via de Leidse 
binnenstad naar castellum Valkenburg. Het is daarbij onvermijdelijk dat het tracé 

van de Ringweg Oost de loop van de limesweg kruist. Langs de limesweg mag 
tot op enige afstand van het castellum lintbebouwing verwacht worden. Een 

vergelijkbare situatie is aangetroffen in Valkenburg waar over een afstand van 
meerdere kilometers sprake was van lintbebouwing langs de weg.12 In de jaren 

’60 is bij bouwwerkzaamheden in de wijk Meerburg (ten zuiden van een deel 
van een Romeins grafveld opgegraven.13 Grafvelden lagen vaak langs de 

uitvalswegen van een castellum en een vergelijkbare situatie kan ook hier niet 
worden uitgesloten. Het is echter onbekend tot hoever lintbebouwing en grafveld 
zich uitstrekte en of deze fenomenen het tracé van de Ringweg Oost 

doorkruisen.  
Ook in de vroege middeleeuwen waren het castellumterrein en het gebied vlak 

ten noorden daarvan bewoond. Onbekend is wat de omvang van deze 
bewoning was. 
Tussen het monument en het Rijn-Schiekanaal ligt het voormalige kasteel 
Rodenburg. Dit kasteel was vanaf de 13e tot de 16e eeuw in gebruik.14 

 
In 2004 heeft op het terrein van de Lorentzschool aan de Van Vollenhovekade – 

250 meter ten westen van het tracé - een archeologisch inventariserend 
booronderzoek plaatsgevonden (onderzoeknummer 11409). Tijdens dit 

onderzoek werd vastgesteld dat de bodem tot een diepte van 1,3 meter uit 

                                                
 
8 Van der Steen 2005 
9 De Kruif 2007 
10 Zie voor een samenvatting van de bewoningsgeschiedenis van Matilo: Brandenburgh & 
Hessing 2005. 
11 Hessing 1995 
12 De HIngh & Vos 2005 
13 Bogaers  1963 
14 Braat 1940, Rodenburg & Vos 1966 
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opgebracht zand bestaat. Daaronder werden tot een diepte van 1,6 meter een 
subrecent maaiveld en bouwvoor aangetroffen met daaronder een pakket klei 

dat als komklei is geïnterpreteerd. Tijdens het booronderzoek zijn alleen 
indicatoren aangetroffen in de subrecente bouwvoor. Deze bouwvoor dateert uit 
de tweede helft van de 20e eeuw, toen het gebied geschikt werd gemaakt voor 

bebouwing.15 
 

In 2008 heeft op het terrein van Oppenheimstraat 8-10 – 250 meter ten westen 
van het tracé - een archeologisch inventariserend booronderzoek 

plaatsgevonden (onderzoeknummer 27754). Tijdens dit onderzoek werd op een 
diepte van 0,75-1,85  - NAP klei en zand aangetroffen dat geïnterpreteerd is als 

geul- en komafzettingen. Hierboven bevond zich een pakket van circa 1,5 meter 
recent opgehoogd materiaal. 16 
 
In 1965 werd op het Industrieterrein De Waard (Trompstraat, 

archiswaarnemingsnummer 24215, ca. 150 meter ten westen van het tracé) de 
resten van een vroegmiddeleeuws graf gevonden (waaronder een bronzen 

fibula met emailversiering: collectie RMO). Al eerder waren in de directe 
omgeving vondsten gedaan van een ijzeren zwaard, botten van een uitzonderlijk 
grote man, en enkele zwarte versierde potscherven, die wijzen op een 

Frankische of Karolingische begraafplaats in de directe omgeving. Deze 
vondsten zijn echter dermate onvolledig gedocumenteerd dat twijfel mag worden 

geplaatst bij de datering.  
Zesde-eeuwse literatuur leert ons dat er in de vroege middeleeuwen een strijd 
losbarste in het territorium van de Varini een stam die woonde nabij en op een 
eiland in de Rijn, vlak bij de monding van de Rijn. Geologisch kan dit verhaal 

alleen betrekking hebben op het Waardeiland dat wordt omarmd door de Rijn. 
In het Liber Monstrorum (± 900) wordt verhaald van een koning Hygelac, die het 

bevel voerde over de Geti en door de Franken gedood is. Hygelac stond  
bekend om zijn grote lichaamslengte: vanaf zijn twaalfde jaar kon geen paard 

hem dragen. Zijn gebeente wordt volgens de geschriften bewaard op een eiland 
in de Rijn, waar deze in de oceaan uitstroomt, en wordt door iets wonderlijks 

getoond aan reizigers die van verre komen'. Hoewel niet te bewijzen, is het 
aantrekkelijk te denken dat de uitzonderlijk grote skeletresten behoorden tot 
Hygelac.  

Al met al zijn er aanwijzingen die aangeven dat het Waardeiland een centrale rol 
kan hebben gespeeld in deze regio in de vroege middeleeuwen. Concrete 

aanwijzingen hiervoor ontbreken echter nog. Hoewel delen van het 
Industrieterrein De Waard inmiddels zijn verstoord, is vrijwel zeker nog veel 
archeologische informatie in de ondergrond aanwezig. 
 

2.2.4. Bekende archeologische waarden in Leiderdorp 
 

Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS, bijlage 3) van de provincie Zuid-
Holland staat een deel van het tracé aangeduid als een terrein van hoge 

archeologische waarde. Het gaat hierbij om het terrein Zijlkwartier aan de 
Zijldijk, waar de resten van het kasteel De Zijlhof in de bodem aanwezig zijn 

(monumentnummer 4051). De overige delen van het tracé vallen in een gebied 
met een middelhoge trefkans. Dit betekent dat er een redelijke kans op het 

                                                
 
15 Van der Ham 2004 
16 Jacobs 2009 
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aantreffen van archeologische sporen is.17 Ook op de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW) is sprake van een middelhoge verwachting 

(bijlage 4).18 
 
Op de archeologische waardenkaart van de gemeente Leiderdorp (bijlage 6) 

staat het plangebied aangeduid als een terrein van zeer hoge archeologische 
waarde (het al eerder genoemde monument 4051) of als gebied met een hoge 

trefkans. Het kruispunt Engelendaal – Rietschans valt net binnen een zone met 
een middelhoge trefkans.19 De verwachtingszone op de waardenkaarten is - net 

als bij de provinciale en landelijke kaart - gebaseerd op de geologische en 
geomorfologische ondergrond in relatie tot de mate waarin deze gebieden 

geschikt waren voor bewoning. Sommige gebieden waren landschappelijk 
aantrekkelijker en bevatten daardoor een hogere dichtheid aan archeologische 
sporen. De trefkans (hoog of middelhoog) hangt hiermee samen en geeft weer 
hoe groot de kans is dat archeologische resten in de ondergrond worden 

aangetroffen.  
 

In en vlak naast het tracé van de Ringweg Oost zijn meerdere onderzoeken 
verricht. Ter plaatse van Monument 4105 is de afgelopen tien jaar regelmatig 
onderzoek uitgevoerd naar de restanten van kasteel De Zijlhof. 

 In 2000 en 2001 werd naar aanleiding van bouwactiviteiten op het 
bedrijventerrein (Vlasbaan) archeologisch booronderzoek uitgevoerd (archis 

meldingsnummer 4011). Hierbij werden indicatoren aangetroffen daterend uit de 
Nieuwe Tijd.20 
 In 2002 volgde opnieuw een booronderzoek op het Zijlhof-terrein 
(archismelding 4014). Hierbij werden geen archeologische indicatoren 

aangetroffen. In hetzelfde jaar werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van ene te slopen fabriekshal (archismeldingsnummer 2815, 

onderzoeksnummer 15) . Het doel van het onderzoek was te bepalen of op deze 
bouwlocatie archeologische resten aanwezig zijn, en wat de exacte ligging is 

van kasteel Zijlhof.21 
 In 2006 en 2007 is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een 

perceel op het kasteelterrein De Zijlhof (archismeldingsnummer 18397, 
onderzoeknummer 29734). Er werd over een lengte van ca. 22m een proefsleuf 
(werkput 1) aangelegd vanaf de bestaande, te slopen bedrijfshal in westelijke 

richting. Meer naar het westen, ter plaatse van het kasteeleiland, werden op 4 
oktober 2007 twee kleine kijkputjes (werkput 2 en 3) gemaakt van ca. 1,0 m bij 

1,5 m. Dit om de diepte van het archeologische niveau te bepalen in verband 
met de aanleg van de parkeerplaatsen, inclusief rioleringswerkzaamheden. In 
werkput 1 werd het eerste leesbare archeologische vlak aangelegd op 0,6-0,8 m 
-mv, en werd vervolgens verdiept tot ca. 1,4 m -NAP (vlak 2). Vervolgens werd 

op 20 november 2007, na de sloop van de bedrijfshal, over een lengte van ca. 
27m een proefsleuf (werkput 4) aangelegd ten oosten van werkput 1. Het eerste 

archeologische vlak werd aangelegd op ca. 1,5m -NAP. Het archeologische vlak 
werd langs het zuidprofiel met één kraanbakbreedte verdiept tot ongeveer 1,7 à 

2,0m -NAP (vlak 2). Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal vijf 
structuren aangetroffen. In werkput 1 kwamen twee slootstructuren, daterend uit 

de 15e tot 17e eeuw, en een deel van een greppel/grachtje daterend uit de 10e -

                                                
 
17 http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/kaart_chs.html 
18 http://www.kich.nl/ 
19 Takken e.a. 2008 
20 Kuijl 2000, 2001a en 2001b 
21 Wijsman & Van Dasselaar 2002, Dasselaar & Kaptijn 2003. 
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13e eeuw aan het licht. In werkput 4 werden twee slootstructuren, daterend uit 
de 17e tot 19e eeuw, aangetroffen. Daarnaast zijn in werkput 2 en 3 puinresten 

aangetroffen die vermoedelijk tot het eigenlijke kasteeleiland behoren. De 
aangetroffen slootstructuren maakten onderdeel uit van het kasteelterrein van 
de Zijlhof gedurende de tweede (15e /16e eeuw) en derde (17e/ 18e eeuw) 

bewoningsfase van het kasteel. De aangetroffen puinresten in werkput 2 en 3 
behoorden vermoedelijk tot de vroegste bouwfase (13e eeuw) van het eigenlijke 

kasteel.22 

Op de andere oever (in Leiden) ligt tegenover De Zijlhof een ander kasteel: 

Huize Stenevelt. Dit kasteel dateert uit de 16e eeuw en is ten tijde van het beleg 
van Leiden (1574) gesloopt. In 1982 is een groot deel van het kasteelterrein 

opgegraven. Hierbij is vastgesteld dat de gracht rondom het kasteel direct aan 
de huidige vaarweg van de Zijl grenst. In de gracht werd niet alleen aardewerk 
uit de Nieuwe Tijd aangetroffen; ook vondsten daterend uit de Romeinse tijd 
kwamen hierbij aan het licht (archiswaarneming 22129).23  

 
Vlak ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan is in 2002 een archeologisch  

booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen.24 
 

Naar aanleiding van de geplande baggerwerkzaamheden in een groot deel van 
de provinciale wateren is in 2008 een bureauonderzoek uitgevoerd naar de te 

verwachten archeologische resten in deze waterwegen. De Zijl, ter hoogte van 
de kasteelterreinen Stenevelt en De Zijlhof is daarbij als gebied aangeduid 
waarvoor een hoge verwachting geldt voor het aantreffen van duikers, kades of 
steigers uit de Romeinse tijd of de 15e/16e eeuw.25  

In 2008 is vervolgens een archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in de zelfde 
waterwegen.26 Iets ten noorden van de Spanjaardsbrug is in de Zijl m.b.v. side 

sonar een mogelijk scheepswrak aangetroffen (bijlage 7). Dit object bevindt zich 
mogelijk in het tracé van de tunnel onder het kanaal. 

 
Nabij het Engelendaal is een tweetal onderzoeken uitgevoerd. Archismelding 

7424 betreft een inventarisatie die in 2004 is uitgevoerd. Archismelding 9983 
betreft een onderzoek dat in 2005 is uitgevoerd. De resultaten van beide 
onderzoeken zijn nog niet in Archis bekend gemaakt. 

 

2.3. Historisch grondgebruik en bewoningsgeschiedenis 
Het tracé loopt door een gebied dat tussen de historische kernen van Leiden en 

Leiderdorp ligt.  
 

Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1545 (bijlage 8) is te zien dat zowel op 
het Industrieterrein De Waard als langs de Lage Rijndijk huizen stonden. 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 moest worden. De bebouwing langs de Rijn is in die tijd verdwenen. 

                                                
 
22 Holthausen 2006 
23 Bitter 1990, Barendregt & Suurmond-van Leeuwen 1990 
24 Thanos 2002 
25 Waldus e.a. 2008 
26 Waldus (red) 2009 
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 Op de oostelijke oever van de Zijl is het kasteel De Zijlhof te zien. Dit 
kasteel dateert in zijn oorspronkelijke vorm uit de 13e eeuw. In die tijd bestond 

het uit een omgracht kasteeleiland met daarop een vierkante woontoren. In 
1420 werd het kasteel verwoest tijdens het beleg van Jan van Beieren. Kort 
daarna, in het middel van de 15e eeuw werd het kasteel herbouwd maar het 

hield maar kort stand. In 1480 viel het kasteel wederom en werd in 1507 weer 
opgebouwd. Aan de vooravond van het beleg van Leiden werd het kasteel 

gesloopt, dit maal om te voorkomen dat de Spaanse belegeraars zich er konden 
verschansen.  

In de 17e eeuw werd er opnieuw gebouwd op het kasteelterrein: in 1667 verrees 
er het landelijke huis De Zijlhof. Deze buitenplaats met grote hof is op een kaart 

uit 1740 gedetailleerd vastgelegd (bijlage 9). Begin 19e eeuw is het huis 
definitief gesloopt. 
 
Tijdens het beleg van Leiden lagen meerdere schansen rondom de stad Leiden. 

Een van deze schansen (Roomburg) lag tussen de Kanaalweg en de 
Burggravenlaan, ca. 300 meter ten westen van het plangebied. Ten noorden 

van de Zijlhof bevond zich de schans aan de Dwarswetering. Deze schans valt 
eveneens buiten het plangebied. 
 

Op de kadastrale kaart uit 1811-1832 (bijlage 10) is te zien dat de gemeente 
Leiderdorp in die tijd veel groter was en doorliep tot aan de vestingwerken van 

de stad Leiden. Het Industrieterrein De Waard en de gebieden aan weerszijden 
van de Zijl waren op dat moment nog altijd onbebouwd. Wel zijn aan weerzijden 
van de Zijl de grachtterreinen van de kastelen Stenevelt en De Zijlhof nog 
zichtbaar. Langs de Hoge Rijndijk is een lint van bebouwing weergegeven. 

 
Op de militaire topografische kaart uit 1903 (bijlage 11) is het plangebied nog 

steeds grotendeels onbebouwd. Ter plaatse van kasteel De Zijlhof is nu een 
complex van een steenbakkerij verschenen.  

 
Op de topografische kaart van 1951 (bijlage 12) is te zien dat het Rijn-

Schiekanaal is aangelegd (1927) en de Kanaalweg is eveneens gerealiseerd. 
Delen van het Waardeiland zijn inmiddels in gebruik genomen en er zijn 
meerdere waterlopen door het eiland gegraven. De Zijl zal rond die tijd 

eveneens in sterke mate gekanaliseerd zijn. 
 

2.3.3. Subrecente bodemverstoringen 
Uit het archeologisch onderzoek dat de afgelopen jaren in en vlak buiten het 
plangebied is uitgevoerd, is een goed beeld te vormen van de verstoringgraad 

van het plangebied. 
 
Langs de Kanaalweg mag rekening worden gehouden met een pakket 

opgebracht materiaal van 1,5 meter dikte. Dit pakket is aangebracht vlak 
voordat het gebied in de 20e eeuw in gebruik is genomen.  

Voorts is het bekend dat de bodem onder en vlak naast wegen tot een diepte 
van 100 cm verstoord is tijdens de aanleg van de wegen.27  

                                                
 
27 Het is gebruikelijk om een zandbed van 80 cm aan te brengen waarop een 20 cm dik 
pakket wegverharding wordt aangebracht (mondelinge mededeling diverse medewerkers 
van het Ingenieursbureau gemeente Leiden). 
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De verstoringdiepte naast de wegen op het Industrieterrein De Waard en langs 
de Zijldijk is niet bekend. 

 
De bebouwing in het bouwblok Hoge Rijndijk-Utrechts Jaagpad dateert uit de 2e 
helft van de 20e eeuw. Het is mogelijk dat dit pand onderheid is. 

Ook de bebouwing op het industrieterrein  is naar verwachting onderheid. De 
bodem onder de bestaande bebouwing kan hierdoor ten dele verstoord zijn. 

 
In 2009 is het water ter hoogte van het kruispunt Rijn-Schiekanaal – Rijn 

gebaggerd tot een diepte van 4,20 meter -NAP. Hierbij zijn geen archeologische 
resten aangetroffen. Aangenomen mag worden dat bij de aanleg van een tunnel 

onder dit kruispunt geen archeologische resten verloren gaan. 
De verstoringdiepte van de Zijl is niet bekend. Waarschijnlijk is de bedding van 
deze natuurlijke waterloop sterk verstoord op het moment dat de Zijl 
gekanaliseerd werd. Het is hierdoor onduidelijk of er nog oude resten in de 

bedding aanwezig zijn. Het water waar de Ringweg Oost onderdoor moet lopen 
is de afgelopen decennia niet gebaggerd. Uiteindelijk zal deze vaarweg in 2010 

tot een diepte van 4,20 meter –NAP gebaggerd worden.  
 
Samengevat zijn in het plangebied op een beperkt aantal plaatsen concrete 

aanwijzingen voor een verstoord bodemprofiel. Langs de Kanaalweg is een 1,5 
meter dik pakket grond opgebracht. Ter plaatse van de huidige wegen is sprake 

van een verstoord bodemprofiel van 100 cm. Hieronder zijn naar verwachting 
oude sedimenten en eventueel aanwezige archeologische resten nog 
ongestoord in de bodem aanwezig. De verstoringdiepte naast de wegen op het 
industrieterrein De Waard en langs de Zijldijk is niet bekend. Verwacht mag 

worden dat de bodem onder het bouwblok Hoge Rijndijk-Utrechts Jaagpad 
onderheid is. Ook het kanaliseren van de Rijn en het Rijn-Schiekanaal zal de 

bodem in dit bouwblok verstoord hebben.  
Onder de bebouwing op De Waard mogen heipalen verwacht worden. De 

bodem kan hierdoor ten dele verstoord zijn. 
In het water van de Rijn zijn waarschijnlijk geen archeologische resten meer 

aanwezig. Het is onduidelijk of in de watergang van de Zijl nog oude 
archeologische resten aanwezig zijn. Deze zijn mogelijk bij het kanaliseren van 
de Zijl verdwenen. 
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3. Verwachtingmodel  
 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat het 

plangebied in de stroomgordels van een aantal waterlopen ligt. Het begin van 
het tracé, vanaf de Lammebrug tot aan de Julius Caesarbrug volgt de westelijke 

oever van een in oorsprong natuurlijke waterloop die uitmondt in de Oude Rijn. 
Het tracé doorkruist vervolgens de stroomgordel van de Oude Rijn. In 
Leiderdorp loopt het tracé langs de oostelijke oever van de Zijl. Deze waterloop 
is eveneens een van oorsprong natuurlijke getijdekreek die uitmondde in de 

Rijn.  

Op de archeologische waardenkaart van de gemeente Leiden staat het Leidse 

deel van het plangebied aangeduid als een gebied met een Waarde Archeologie 
5 of 6 (gebieden met een hoge of middelhoge archeologische verwachting). 
Op de archeologische waardenkaart van de gemeente Leiderdorp staat het 

plangebied aangeduid als een terrein van zeer hoge archeologische waarde (het 
al eerder genoemde monument 4051) of als gebied met een hoge trefkans. Het 

kruispunt Engelendaal – Rietschans valt net binnen een zone met een 
middelhoge trefkans. 

De verwachtingszones op de waardenkaarten zijn - net als bij de provinciale en 
landelijke kaart - gebaseerd op de geologische en geomorfologische ondergrond 

in relatie tot de mate waarin deze gebieden geschikt waren voor bewoning. 

In en rondom het plangebied kunnen bewoningssporen worden aangetroffen uit 
verschillende perioden. Nederzettingen uit de ijzertijd mogen verwacht worden 
op de kreek- en geulruggen en oeverwallen van de rivieren. Sporen uit de 

Romeinse tijd kunnen bestaan uit nederzettingen langs de limesweg, die het 
tracé ten noorden van de Julius Caesaerbrug kruist. Ook aan weerszijden van 

de Zijl kunnen sporen uit de Romeinse tijd aanwezig zijn. Op het industrieterrein 
De Waard kunnen naar verwachting bewoningssporen uit de vroege 
middeleeuwen aanwezig zijn. Ten oosten van de Zijl ten slotte ligt het 

kasteelterrein De Zijlhof. Sporen van dit kasteelterrein kunnen nog in de bodem 
aanwezig zijn.  

Archeologische resten kunnen verwacht worden vanaf verschillende dieptes. 
Langs de Kanaalweg bestaat de bodem uit een opgebracht pakket van 1,5 
meter. Ter plaatse van de huidige wegen is sprake van een verstoord 
bodemprofiel van 100 cm. Hieronder zijn naar verwachting oude sedimenten en 

eventueel aanwezige archeologische resten nog ongestoord in de bodem 
aanwezig. De verstoringdiepte naast de wegen in De Waard en langs de Zijldijk 

is niet bekend. Onder de bebouwing op De Waard mogen heipalen verwacht 
worden. De bodem kan hierdoor ten dele verstoord zijn. 

 
Gezien de recente opslibbing en kanalisering van de Rijnbedding in het 

bouwblok Hoge Rijndijk – Utrechts Jaagpad is het onwaarschijnlijk dat onder dit 
bouwblok archeologische resten aanwezig zijn. 
In het water van de Rijn zijn waarschijnlijk geen resten meer aanwezig. Het is 

onduidelijk of in de watergang van de Zijl nog oude archeologische resten 
aanwezig zijn. Deze zijn vermoedelijk bij het kanaliseren van de Zijl verdwenen. 
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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 het tracé van de Ringweg Oost in Leiden en 

Leiderdorp. 
 
Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat voor delen van het plangebied op 
basis van geomorfologische kenmerken en diverse vondsten in de directe 

omgeving een middelhoge archeologische tot zeer hoge waarde verwachting 
geldt. In het water van de Rijn en de Zijl zijn waarschijnlijk geen resten meer 

aanwezig.  
 
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 booronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek dient vooral plaats te vinden 

waar het tracé afwijkt van de bestaande wegen. Aandachtspunten zijn de 
bermen naast de Kanaalweg tussen de Julius Caesarbrug en de Hoge Rijndijk 

(i.v.m. mogelijk aanwezige limesweg), de bermen naast de wegen op het 
Industrieterrein De Waard en de oostelijke oever van de Zijl.  

Aanbevolen wordt om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in de 
waterwegen en in het bouwblok Hoge Rijndijk –Utrechts Jaagpad.  
 
Het archeologisch onderzoek kan gecombineerd worden met een milieukundig 

booronderzoek. Het booronderzoek moet voldoen aan de eisen die daarvoor zijn 
gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (www.sikb.nl) en bestaat 

uit raaien met een boorafstand van 20 meter. De boringen dienen de geologie 
van het gebied goed weer te geven en moeten in 1 van de 5 boringen een 
minimale diepte van 4 m hebben; de overige boringen volstaan met 2 meter 

diepte. 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 wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. 
 
Archeologisch onderzoek naar bovengenoemde resten dient ingebed te zijn in 

de onderzoeksthema’s zoals verwoord in de Gemeentelijke Onderzoeksagenda 
Archeologie Leiden.28 Voor de gemeente Leiderdorp is geen onderzoekagenda 

voorhanden.  
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 booronderzoek is het uiteraard niet mogelijk om 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 karterend en waarderend booronderzoek 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?  
                                                
 
28 Gemeentelijke Onderzoeksagenda Archeologie Leiden, sept. 2009. 
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• 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: 
 

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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De kaart van Jacob van Deventer uit 1545 (collectie RAL PV315). 
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Tekening van de tuinen van Huis de Zijlhof (collectie RAL PV77124). 



 

 
 

33 

 

Bijlage 10  Kadastrale kaart 1811-1832 
 

 
Kadastrale kaart uit 1811-1832 (bron: www.watwaswaar.nl)
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Militaire topografische kaart uit 1903 (bron: www.watwaswaar.nl) 
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