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 Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van infrastructurele werken is door de gemeente Leiderdorp op-

dracht verstrekt tot het verrichten van een archeologisch bureauonderzoek 

om de waarde te bepalen van eventueel aanwezige archeologische resten in 

het plangebied Polder Achthoven. De gemeente Leiderdorp gaat de Ruigekade 

van Achthovenerweg tot Doespolderweg vernieuwen voor recreatieve doelein-

den. 

Op basis van de Archeologische Waarden-en Verwachtingskaart  zijn de arche-

ologische verwachtingen per periode opgesteld. De hoogste trefkans geldt 

voor de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.  

Diachron UvA bv adviseert een archeologisch inventariserend onderzoek in de 

vorm van een verkennend booronderzoek (IVO-O) om eventuele archeologische 

resten in kaart te brengen. Hierbij wordt vastgesteld in hoeverre het plan-

gebied reeds is ontgraven ten behoeve van kleiwinning in de 18e eeuw. 

 

Het verkennend booronderzoek heeft aangetoond dat in delen van het plange-

bied afzettingen van de Oude Rijn voorkomen waarop archeologische resten 

mogelijk aanwezig kunnen zijn. Dit betreffen dan met name de sedimenten uit 

de stroomgordel van de rivier (bedding-, oever- en crevasseafzettingen), 

waarop resten van bewoning uit de IJzer en/of Romeinse tijd aanwezig kunnen 

zijn, deze gebieden hebben ook een hoge archeologische verwachting voor de-

ze perioden. In de komgebieden zouden eventuele off-site vondsten/resten 

aanwezig kunnen zijn. In de bovenste delen van het profiel kunnen mogelijk 

nog sporen aanwezig zijn die gerelateerd zijn aan de kleiwinning die in de 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd in het gebied heeft plaatsgevonden.  

 
Geadviseerd wordt om alleen daar waar de sedimenten van de stroomgordel van 

de Oude Rijn verstoord gaan worden een vervolgonderzoek uit te voeren in de 

vorm van een archeologische begeleiding. 
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 1 Administratieve gegevens onderzoeksge-
bied 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Inleiding 

In het kader van infrastructurele werken is door de gemeente Leiderdorp op-

dracht verstrekt tot het verrichten van een archeologisch bureauonderzoek 

en verkennend booronderzoek (IVO-O) om de waarde te bepalen van eventueel 

aanwezige archeologische resten in het plangebied. 

De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om langs de Ruigekade in 

de Polder Achthoven een vernieuwde recreatieve route aan te leggen, door 

middel van een fiets- en wandelpad. Daarnaast wordt een natuurlijk verloop 

gegraven bij bestaande sloten met natuurvriendelijke oevers en worden die-

pere waterpartijen aangelegd. 

1.2 Plangebied 

Het plangebied is uitgestrekt langs een groot deel van de Ruigekade en 

loopt grofweg tussen de bocht in de Achthovenerweg in het zuidwesten, tot 

aan de Doespolderkade in het noordoosten. Ten zuidoosten van het plangebied 

strekt de Polder Achthoven zich weids uit. Aan de westzijde grenst de pol-

der aan de Huis ter Doespolder, met vlak erachter de A4 en een jachthaven; 

aan de noordwestzijde grenst de polder aan de N446; aan de noordoostzijde 

vormt de Ruigekade de grens met de Doespolder (gemeente Kaag en Braassem) 

en aan de oostzijde ligt de Hondsdijkse Polder (gemeente Rijnwoude). Aan de 

zuidkant ligt ten slotte dan nog de Oude Rijn, met aan de overkant Zoeter-

woude-Rijndijk en Groenendijk. 
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Fig. 1.1 Ligging van het plangebied (in rood).  

1.2.1 Huidig grondgebruik 

De Polder Achthoven is grotendeels onbebouwd, met uitzondering van het ge-

lijknamige buurtschap aan de zuidkant van de polder en enkele molens. Het 

huidige grondgebruik in het plangebied is grasland/weideland.  

 

 
 

Fig. 1.2 Huidige inrichting van het plangebied: de Polder Achthoven gezien vanaf de 

Achthovenseweg.
1
 

 

1.2.2 Toekomstig grondgebruik 

Het doel van de aankomende infrastructurele werken is om de Ruigekade aan-

trekkelijker te maken als recreatieve route. De gemeente Leiderdorp gaat de 

Ruigekade vanaf de Achthovenerweg tot de Doespolderweg hiervoor opknappen. 

                         
1
 Foto door Vincent van Zeijst (commons.wikimedia.org)  
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Deze verbinding voor fietsers én voetgangers wordt heringericht als fiets-

pad. Op enige afstand van het fietspad wordt, aan de kant van de Polder 

Achthoven, een nieuw wandelpad aangelegd. Een natuurvriendelijke oever, 

nieuwe ‘natte' natuur, informatiepanelen en rustplekken zijn eveneens on-

derdeel van de plannen.2 

Bij de aanleg van het fietspad zal niet dieper dan 30 cm gegraven worden. 

Bij een aantal bestaande sloten worden natuurvriendelijke oevers (NVO) met 

een natuurlijk verloop gegraven. De hellingen waaronder de flauwe oevers 

worden aangelegd zijn 1:10 en 1:20. 

Diepere ontgravingen vinden plaats bij de aanleg van twee waterpartijen; 

gemiddeld 70 cm diep, met een maximum van 80 tot 90 cm. 

Langs bepaalde stukken van de Ruigekade worden ondiepe ontgravingen gedaan. 

Dit varieert tussen de 20 en 50 cm beneden maaiveld. 

 
    

 Archis-onderzoeksmeldingsnummer 65256  

 Projectnaam Polder Achthoven  

 Provincie, gemeente Zuid-Holland, Leider-

dorp 

 

 Plaats, toponiem Leiderdorp, Polder 

Achthoven 

 

 Kaartblad 30F  

 Centrale coördinaten 97835/463001  

 Omvang plangebied Circa 172.000 m
2
 (2150 

bij 80 m) 

 

 Eigenaar grond Gemeente Leiderdorp  

 Aard huidige inrichting Grasland/weideland  

 Plaats in archeologisch proces Bureauonderzoek en ver-

kennend booronderzoek 

(IVO-O) 

 

 Uitvoerder Diachron UvA bv en 

Earth Integrated Ar-

chaeology bv 

 

 Beheer en plaats documentatie Archis en e-Depot  

 Bevoegde overheid Gemeente Leiderdorp  

 Opdrachtgever Gemeente Leiderdorp  

    

 

Tabel 1.1 Administratieve gegevens Polder Achthoven. 

 

1.3 Doel 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het verwerven van informa-

tie over bekende en verwachte archeologische waarden aan de hand van bekende 

bronnen, met als resultaat een rapport met een gespecificeerde archeolo-

gische verwachting voor een bepaald gebied.  

Het inventariserend veldonderzoek, uitgevoerd door middel van verkennende 

boringen (IVO-O), heeft als doel vast te stellen of de gespecificeerde ver-

wachting op basis van het bureauonderzoek klopt en eventueel de verwachting 

op basis van het booronderzoek bij te stellen.  

Op basis hiervan kunnen door het bevoegd gezag gefundeerde beslissingen ge-

nomen worden ten aanzien van eventueel archeologisch vervolgonderzoek, voor-

dat de mogelijke aanwezige archeologische waarden door bouwactiviteiten ver-

loren gaan. 

 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van alle geraadpleegde bronnen. De inventa-

risatie van gegevens over het onderzoeksgebied staat in hoofdstuk 3 be-

schreven. Aan de hand hiervan wordt vervolgens een gespecificeerde verwach-

ting opgesteld voor het plangebied in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de 

                         
2 www.rijnland.net 
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resultaten van het verkennende booronderzoek. Tot slot wordt dit rapport 

port afgesloten met hoofd- stuk 6, waarin advies gegeven wordt over eventu-

ele vervolgstappen ten behoeve van de bescherming van de archeologische 

waarden in het plangebied. 
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 2 Methode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Algemeen 

Het bureauonderzoek bestaat uit een inventarisering van bekende waarden in 

het onderzoeksgebied doormiddel van een literatuur- en bronnenonderzoek, 

een inventarisatie van bekende archeologische waarnemingen in het onder-

zoeksgebied en uit een analyse van beschikbaar geo(morfo)logisch, archeolo-

gisch en historisch kaartmateriaal.  

Om gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied op te 

stellen zijn de verschillende verzamelde gegevens geanalyseerd en onderling 

gecombineerd. 

Dit bureau- en verkennend booronderzoek is uitgevoerd conform de eisen van 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3). Na afronding 

wordt het rapport van dit bureau- en verkennend booronderzoek met de verza-

melde, en gecombineerde, data en de uitkomsten van het onderzoek overgedra-

gen aan e-depot en afgemeld in Archis. Op deze manier blijft de informatie 

beschikbaar voor toekomstig archeologisch onderzoek in de regio. 

2.2 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied beslaat het plangebied met daarbij een gebied dat zich 

van circa 2 km ten noordwesten tot 2 km ten zuidoosten van het plangebied 

uitstrekt. Hiermee worden de relevante archeologische monumenten, waarne-

mingen, bodemkundige en geomorfologische kenmerken in het onderzoek meege-

nomen.  

2.3 Geraadpleegde bronnen 

De volgende bronnen zijn voor het bureauonderzoek geraadpleegd: 

- het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS). Via dit systeem zijn 

archeologische vondsten, onderzoeken en monumenten in het onderzoeks-

gebied opgevraagd.  

- de Archeologische Waarden-en Verwachtingskaart Leiderdorp 

- de bodemkaart 1:50.000 

- de geomorfologische kaart 1:50.000 
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 3 Inventarisering bekende waarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder worden de bekende waarden in het onderzoeksgebied beschreven per 

categorie.  

3.1 De ondergrond van het onderzoeksgebied 

De omgeving van Leiderdorp bestaat tijdens het eerste deel van het Holoceen 

(circa 8.000 jaar geleden) uit een open getijdengebied met wadplaten en 

kreken.3 De getijdenwerking zorgt voor wisselende waterstanden en opslib-

bing van sediment, waardoor de getijdenbekkens achter de duinen geleidelijk 

aan dichtslibben. Het zeewater bereikt in deze periode ook zijn maximale 

uitbreiding landinwaarts. Vanaf 5500 jaar geleden neemt de invloed van de 

zee op de omgeving van Leiderdorp als gevolg van de daling van de zeespie-

gel geleidelijk af. 

Langs de kust ontstaan vanaf circa 2750 voor Chr. strandwallen, langwerpige 

zandruggen die het achterland afsloten van de zee. Ze kunnen ontstaan door 

een samenspel van een aantal factoren: de continue aanvoer van sediment, de 

afname van de zeespiegelstijging en de vorm van de kust, die weinig reliëf 

vertoont. De kust breidt zich zo geleidelijk uit in westelijke richting. 

Rond 1500 voor Chr. is de Hollandse kust grotendeels gesloten. Tussen de 

opeenvolgende strandwallen bevinden zich laagtes die aangeduid worden als 

strandvlakte. Bij hoogwater kan hier veen groeien. Het proces van overstro-

mingen en droogvallen gaat door tot de Middeleeuwen. 

 

Leiderdorp bevindt zich in de invloedsfeer van de Oude Rijn. Terwijl de in-

vloed van de zee nog steeds merkbaar is, wordt in de loop van het Holoceen 

de invloed van de rivieren uit centraal en zuidelijk Nederland in het Zuid-

Hollands kustgebied steeds groter. De beginfase van de Oude Rijn is geda-

teerd omstreeks 4400 voor Chr., maar de rivier is vooral actief tussen ca 

2200 en 750 voor Chr. 

Deze activiteit valt samen met het einde van het Laat Neolithicum (2500-

2000 voor Chr.) en de Bronstijd (2000-800 voor Chr.), wanneer mensen in het 

kustgebied op tal van plaatsen hun huisplaatsen inrichten.  

Gedurende de actieve periode heeft de Oude Rijn in belangrijke mate de on-

dergrond van het huidige Leiderdorp gevormd door de afzettingen van rivier-

klei, zavel en zand. Het stroomgebied heeft het overgrote deel van het 

plangebied, Polder Achthoven (tot bij de Molenwatering), nagenoeg de hele 

Munnikkenpolder en grote delen van de huidige bebouwde kern tot aan de Zijl 

omvat.  

 

Van oorsprong was de Rijn een meanderende rivier. Rivieren van dit type 

kenmerken zich door een kronkelende rivierbedding, waarvan de sedimentatie 

plaatsvindt in de binnenbocht. Hier is de stroomsnelheid van het water, in 

tegenstelling tot de buitenbocht, laag. In de buitenbocht vindt door de ho-

gere stroomsnelheid juist erosie plaats. Bij hoogwater treedt de rivier 

buiten haar oevers en veroorzaakt overstromingen. De oeverwallen van de ri-

vier breken voor de bedijking bij hoogwater regelmatig door, waardoor de 

rivier vrij spel krijgt in het achterliggende komgebied. Daar ontstaan 

kleine stroompjes of crevassegeulen met eigen oever- en beddingafzettingen 

                         
3
 Voor het opstellen van deze paragraaf is gebruik gemaakt van de gegevens uit Tak-

ken et al 2008, hoofdstuk 3. 
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(crevasseafzettingen). Deze crevasseafzettingen manifesteren zich als rug-

gen in het landschap, kunnen enkele tientallen meters breed zijn en vertak-

ken zich volgens een onregelmatig patroon. 4 

 

Enkele kleinere crevassesystemen liggen ook in het huidige plangebied tus-

sen Ruigekade en Doespolderkade. Deze crevasseafzettingen bieden nadat het 

land weer droog valt uitstekende woongronden op, omdat de ruggen boven de 

nattere komgebieden uitstijgen, de mineraalrijke ondergrond zeer geschikt 

is voor akkerbouw en de natte weiden in de kom zeer geschikt zijn voor het 

weiden van vee. Dit is ook de te zien op de geomorfologische kaart (fig. 

3.1); de zuidelijke helft van het plangebied ligt op een rug en de noorde-

lijke helft in een dal/vlakte. Juist deze crevasseafzettingen kunnen gedu-

rende de Bronstijd en IJzertijd bewoond zijn geweest. 

 

Aan het einde van de Bronstijd (circa 1300 tot 800 voor Chr.) neemt het de-

biet van de Oude Rijn sterk af als gevolg van het ontstaan van de Kromme 

Rijn en de Vecht verder stroomopwaarts. Dit resulteert in een periode van 

relatieve rust voor Leiderdorp. De eens watervoerende geulen slibben dicht 

met zand en klei. In het drassige achterland krijgt veen de kans te groei-

en. In de delta vindt het opkomende water haar weg door zich in te snijden 

in het veen (kreken en prielen). De oevers van de Oude Rijn worden geschik-

te plaatsen voor bewoning. Dit verklaart de IJzertijd-vindplaatsen langs de 

rivier; de vroegste nederzetting in Leiderdorp (Munnikkenpolder) dateert 

ook uit deze periode.5 

 

 
 

Fig. 3.1 De geomorfologische opbouw van het onderzoekgebied (in zwart). 

 

3.1.2 Bodem 

Op de bodemkaart van Nederland is te zien dat de ondergrond van het plange-

bied bestaat uit zeekleigrond. Dit komt overeen met het gegeven dat Leider-

dorp rond 300 voor Chr. te maken krijgt met een nieuwe periode van vernat-

ting (vanuit zee). Het land overstroomt regelmatig en zeeklei wordt afge-

                         
4 Takken et al 2008, 20-22. 
5 Takken et al 2008, 20-22. 
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zet. De bodemkaart geeft echter ook aan dat het maaiveld vergra-

ven/afgegraven is. Het lijkt zodoende waarschijnlijk dat het gebied is af-

gekleid, zoals op diverse locaties in Leiderdorp het geval is. 

 
 

Fig. 3.2 De bodem van het onderzoeksgebied (in zwart) 

 

3.2 Historische gegevens 

Voor een uitgebreid historisch kader van het plangebied wordt verwezen naar 

de Toelichting op de Archeologische Waarden-en Verwachtingskaart Leider-

dorp.6 

Een belangrijk historisch gegeven dat hier benadrukt wordt, is dat het 

plangebied Polder Achthoven vanaf de Late-Middeleeuwen tot het einde van de 

20e eeuw systematisch is afgegraven voor kleiwinning. Het sediment dat werd 

afgezet bij zee-overstromingen (in de periode 800-1200 na Chr.), is vanwege 

de samenstelling ervan (niet te kalkrijke, matig zandig tot sterk siltige 

klei), zeer geschikt voor de fabricage van bakstenen en dakpannen. Sinds de 

opkomst van de steenbouw in Nederland in de 12de eeuw zijn oevers en uiter-

waarden gebruikt voor de kleiwinning. 7 

 

3.3 Archeologische gegevens  

 

3.3.1 Archeologische monumenten in het onderzoeksgebied 

Rondom het plangebied zijn in Archis meerdere monumenten vastgelegd met een 

status variërend van hoge archeologische waarde tot zeer hoge archeolo-

gische waarde en beschermd. Dit beschermde monument betreft de restanten 

van een kasteelcomplex dat naast het meest zuidelijke punt van het plange-

bied ligt. Drie van de overige monumenten, nederzettingscomplexen, bevinden 

zich tot een kilometer ten westen van het plangebied en een ander monument 

en nederzettingscomplex ligt 2 kilometer ten oosten. 

 

                         
6 Takken et al 2008, 24-28. 
7
 Takken et al 2008, 22. 
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Fig. 3.3 De archeologische monumenten in het onderzoeksgebied (in rood) en het 

plangebied (in zwart).  

 

 
      

Mnr Toponiem Complextype Datering Status Opmerkingen 

851 Ruigekade; Doeshof; 

Ter Does 

Kasteel Late-

Middeleeuwen 

Terrein van 

zeer hoge ar-

cheologische 

waarde, be-

schermd 

Terrein met aanleg en 

overblijfselen van een 

kasteel gelegen in ri-

vierklei 

10678 Hoogmadeseweg; 

Samsonveld 

Nederzetting Vroege-

Middeleeuwen 

Terrein van 

zeer hoge ar-

cheologische 

waarde 

Cultuurlaag met aarde-

werk, huttenleem, tuf-

steen, tefriet en bot-

materiaal 

15373 Munnikenpolder; de 

Does 

Nederzetting Vroege-

IJzertijd-

Romeinse 

tijd 

Terrein van ho-

ge archeolo-

gische waarde 

Botmateriaal en hout 

gevonden, conservering 

redelijk 

15375 Munnikenpolder Nederzetting IJzertijd-

Romeinse 

tijd 

Terrein van ho-

ge archeolo-

gische waarde 

Vuile laag of cultuur-

laag met (on)verbrand 

bot en Romeins aarde-

werk 

8798 Hondsdijkse Polder Nederzetting Romeinse 

tijd-Vroege-

Middeleeuwen 

Terrein van 

zeer hoge ar-

cheologische 

waarde 

Een aangetroffen ses-

tertius, tufstenen 

weefgewichten, bronzen 

baardtang, fibulae, 

kraal met glasdraad en 

een dupondius 

      

 

Tabel 3.1 Archeologische monumenten in het onderzoeksgebied. 

 

3.3.2 Archeologische waarnemingen in het onderzoeksgebied 

Hieronder zijn de verschillende archeologische waarnemingen in het onder-

zoeksgebied in kaart gebracht. Met name Romeins aardewerk is in de omgeving 

van het plangebied veelvuldig aangetroffen. De waarnemingen zijn hoofdzake-

lijk afkomstig uit booronderzoeken. 
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Fig. 3.4 De archeologische waarnemingen in het onderzoeksgebied (in rood).  

 
     

Waarn. Toponiem Omschrijving Datering Opmerkingen 

8123 AMK-terrein 

M8797/Polder Achthoven 

Aardewerk, 

bot en steen 

Late-

IJzertijd- Ro-

meinse tijd 

Archeologische opgraving 

17281     

17283 Hoogmadese weg Aardewerk Vroege-

Middeleeuwen 

Uit nederzettingscomplex 

17299     

24204 Munnikenpolder Aardewerk Romeinse tijd Romeinse scherf gevonden tij-

dens wegaanleg in zwarte laag; 

de rest is op het stort gevon-

den 

24217 Polder Achthoven/Ruige 

kade 

Aardewerk, 

steen en bot 

Late-

IJzertijd-

Vroeg-Romeinse 

tijd 

Niet-archeologisch graafwerk in 

kreekdal 

42820 Munnikenpolder Aardewerk Romeinse tijd Proefsleuven op een oeverwal 

45438 Vluchtschacht Polder 

Achthoven 

Aardewerk en 

bot 

Late-

IJzertijd-

Vroeg-Romeinse 

tijd 

Veldkartering op een oeverwal 

49336 Doeshof Aardewerk Late-

IJzertijd- Ro-

meinse tijd 

Booronderzoek op een oeverwal 

138482 Munnikenpolder Aardewerk IJzertijd-

Romeinse tijd 

Booronderzoek op een inversie-

rug (vindplaats 1) 

138483 Munnikenpolder Aardewerk Neolithicum-

Romeinse tijd 

Booronderzoek op een inversie-

rug (vindplaats 2) 

138484 Munnikenpolder Aardewerk Neolithicum-

Romeinse tijd 

Booronderzoek op een inversie-

rug (vindplaats 3) 

138485 AMK-terrein 

M15374/Munnikenpolder 

Aardewerk, 

steen en bot 

Neolithicum-

Nieuwe tijd 

Booronderzoek op een inversie-

rug 

138486 Munnikenpolder Aardewerk en 

bot 

IJzertijd-

Romeinse tijd 

Booronderzoek op een inversie-

rug 

127282 Polder  Achthoven  Houtskool IJzertijd-

Romeinse tijd 

Booronderzoek op een oeverwal 

405873 Parallelweg Aardewerk en 

houtskool 

Romeinse tijd-

Nieuwe tijd 

Booronderzoek op een oeverwal 
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405879 Monuta Bot Paleolithicum-

Laat-

Neolithicum 

Archeologische begeleiding op 

een oeverwal 

413790 Simon Smitweg Aardewerk, 

bot, hutten-

leem en 

houtskool 

Paleolithicum-

Late-

Middeleeuwen 

Booronderzoek op een oeverwal 

420217     

423172 Hoogmadeseweg Aardewerk en 

baksteen 

Vroege-

Middeleeuwen-

Nieuwe tijd 

Booronderzoek op een inversie-

rug 

427525 Polder Achthoven Aardewerk, 

glas, metaal 

IJzertijd-

Nieuwe tijd 

Veldkartering in de polder 

 

Tabel 3.2 Archeologische waarnemingen in het onderzoeksgebied. 

 

3.3.3 Archeologisch onderzoek in het onderzoeksgebied 

In de gemeente Leiderdorp heeft al veel archeologisch onderzoek plaatsge-

vonden: de gemeente, de 

provincie Zuid-Holland, de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 

en Monumenten (RACM), 

lokale archeologen (m.n. de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afd. 

6 Rijnstreek), de 

historische vereniging, universiteiten, musea en commerciële archeologische 

bureaus hebben ieder 

op hun eigen wijze bijgedragen aan de kennis over de geschiedenis van Lei-

derdorp. 8 

Het reeds uitgevoerde onderzoek dat voor deze ontwikkelingslocatie interes-

sant is staat vermeldt in hoofdstuk 4. 

 

  

                         
8 Takken et al 2008, 29. 
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 4 Archeologische verwachting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Algemeen 

Op basis van de aardwetenschappelijke en bekende archeologisch waarden in 

het onderzoekgebied wordt een gespecificeerde verwachting voor het plange-

bied opgesteld. Hiervoor worden de gegevens uit hoofdstuk 3 en de bestaande 

wetenschappelijke kennis van het gebied gecombineerd om tot een zo goed mo-

gelijke verwachting te komen. 

 

De resultaten van elk archeologisch onderzoek in Leiderdorp waren aanlei-

ding om de archeologische verwachting en trefkans naar onderen dan wel bo-

ven bij te stellen. In de toelichting op de Archeologische Waarden kaart 

wordt gesteld dat: “Opgegraven terreinen worden als verstoord weergegeven 

(de archeologische resten zijn immers verdwenen).” 9 Dit is opvallend aan-

gezien in Archis ter hoogte van vindplaats 3 een archeologisch onderzoek 

uit 2011 is vastgelegd waarbij de conclusie werd getrokken dat het terrein 

“Op grond van algehele verstoring en het ontbreken van kansrijke zones met 

betrekking tot archeologische vindplaatsen (zandige crevasseafzettingen 

binnen de rivierinversierug van De Does) binnen het plangebied, wordt geen 

vervolgonderzoek aanbevolen.” Het ging hier om een booronderzoek, uitge-

voerd door Oranjewoud BV. 

 

In de Archeologische Waarden-en Verwachtingskaart zijn waarnemingen, al dan 

niet in combinatie met een monument samengevoegd tot een vindplaats. Op de 
kaart zijn de vindplaatsen weergegeven met een hoge archeologische tref-

kans. Toekomstig) archeologisch onderzoek zal tot een definitieve waarde-

ring van een vindplaats moeten leiden. Op de waardenkaart zijn binnen de 

gemeente Leiderdorp zeven vindplaatsen gedefinieerd. Vindplaats 1 en 3 be-

vinden zich respectievelijk ten noordwesten en zuidoosten van het plange-

bied (Fig. 4.1) en worden hieronder kort toegelicht. 

 

Vindplaats 1: polder Achthoven, HSL-Ruigekade 

In 1974 werd in de Achthovenerpolder door de AWN afdeling Rijnstreek een 

vindplaats uit de eerste eeuwen van de jaartelling aangesneden. De meeste 

vondsten kwamen uit een verland kreekje en konden gedateerd worden in de 

Late IJzertijd of Vroege Romeinse tijd. Ondanks de grote hoeveelheid vond-

sten zijn er toentertijd geen sporen van huizen gevonden. In 1995 werd de 

vindplaats door RAAP opnieuw aangetoond in het kader van het karterende on-

derzoek in het tracé van de HSL. Omdat de 

vindplaats niet bedreigd werd door de aanleg van het spoor is de locatie 

niet verder onderzocht.10  

                         
9
 Takken et al 2008, 22. 
10 Takken et al 2008, 31. 



 18 

 
 

Fig. 4.1 Uitsnede van de Archeologische Waarden-en Verwachtingskaart Leiderdorp, 

met aan weerszijde van het plangebied vindplaats 3 en 1.   

 

Vindplaats 3: Doespolder 

Tijdens afkleiwerkzaamheden in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn op 

verschillende locaties in de Doespolder bewoningssporen uit de IJzertijd / 

Vroege-Romeinse tijd gevonden. Naast de resten van een hut zijn ook over-

blijfselen van een palenpad en een dierlijke begraving aangetroffen. Het 

skelet is in situ achter gelaten en met zand bedekt. De sporen zijn aange-

troffen op het diepste niveau van afkleiing (75 tot 100 cm –mv). Het is 

waarschijnlijk dat daaronder nog behoudenswaardige resten in de ongestoorde 

ondergrond zitten.11 

 

Het is opvallend dat vindplaats 3 in 2008 nog als terrein met een hoge 

trefkans werd weergegeven, aangezien bekend was dat het terrein flink is 

ontgraven vanwege kleiwinning. In 2011 is vervolgens door Oranjewoud BV ge-

                         
11 Takken et al 2008, 32. 
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constateerd dat het terrein algeheel verstoord is en is het advies uitge-

dragen om het toenmalige plangebied vrij te geven wat betreft archeologie. 

4.2 Gespecificeerde archeologische verwachting per periode 

De hieronder opgestelde verwachtingen zijn voor de perioden vanaf de Vroege 

Middeleeuwen afhankelijk van de mate van kleiwinning die zich met name in 

de 18e eeuw in het onderzoeksgebied heeft voorgedaan. Het is niet duidelijk 

in hoeverre deze (recente) ontgravingen van toepassing zijn op het plange-

bied. 

Mogelijk aanwezige resten uit perioden voor  de Vroege Middeleeuwen bevin-

den zich in lagen die voor kleiwinning oninteressant zijn: de afzettingen 

van de Oude Rijn. Deze lagen zullen daarom waarschijnlijk niet door de 

kleiwinning zijn aangetast. 

De verwachtingen en trefkansen zijn gebaseerd op de Archeologische Waarden- 

en Verwachtingskaart Leiderdorp.
12
 

 

Paleolithicum en Mesolithicum 

Er zijn geen paleolithische of mesolithische resten in Leiderdorp gevonden. 

Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat de geologische lagen 

uit deze periode zeer diep liggen, circa 8-16 m –NAP. Ze zijn begraven on-

der latere lagen met veen, rivierafzettingen en zeeklei. De archeologische 

verwachting voor deze perioden is dan ook laag. 

 

Neolithicum en Bronstijd 

Vondsten uit de periode Neolithicum tot en met de Bronstijd zijn schaars in 

Leiderdorp. Er zijn wel aanwijzingen voor menselijke activiteiten, maar dan 

gaat het om vondsten die niet in hun oorspronkelijke context teruggevonden 

zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de vondsten die gedaan zijn op Vindplaats 47 

(zie figuur 4.1). De uitgegraven grond was afkomstig van afkleiwerkzaamhe-

den in de kleirijke polders in het buitengebied. In dit specifieke geval 

was de grond tot op een diepte van circa 1 m onder maaiveld afgegraven. 

Volgens het geologische en bodemkundige kaartmateriaal komen in de onder-

grond tot die diepte geen afzettingen voor, die dateren uit het Laat-

Neolithicum, waaruit moet worden opgemaakt dat de vondsten niet in primaire 

positie zijn aangetroffen.  

Op het Leiderdorps grondgebied zijn neolithische en bronstijdsites niet be-

kend, maar dat betekent niet dat die niet aangetroffen kunnen  worden. De 

kans op het aantreffen van sites uit het Neolithicum en de Bronstijd is af-

hankelijk van enkele voorwaarden:  

Er moeten mariene afzettingen in de ondergrond aanwezig zijn die zijn af-

gezet in een milieu dat niet continue onder water stond, zodat bewoning in 

bepaalde periodes mogelijk was;  

Het Oude Rijnsysteem heeft de oudere mariene afzettingen niet opgeruimd 

(met name de hoofdgeul zorgt voor erosie); 

Antropogene ingrepen hebben niet of slechts zeer lokaal plaatsgevonden. 

De kans op het aantreffen van een neolithische (of een Bronstijd-) vind-

plaats is het grootst buiten de invloedssfeer van het stroomgebied van de 

Oude Rijn enerzijds en het Hollands veengebied anderzijds. Voor Leiderdorp 

geldt dat de hoogste verwachting voor deze perioden in onder andere in het 

huidige plangebied ligt. De archeologische verwachting voor deze perioden 

is middelhoog. 

 

IJzertijd  

Vanaf de IJzertijd (800-12 voor Chr.) is Leiderdorp een gebied geworden 

waar het goed wonen is. Met name de eerste 500 jaar is een periode van re-

latieve rust. Grote delen van het land komen droog te liggen. De bewoning 

op de oevers van de Rijn bij Leiden en Leiderdorp neemt dan ook aanzienlijk 

toe. Toch betreft het hier nog steeds nederzettingen van enkele boerderij-

en. Op de hogere delen (naast de oevers van de Rijn ook crevasseruggen en 

getijdekreekruggen) bouwen de lokale boeren hun huizen. 

                         
12 Takken et al 2008, 22-26. 
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In de directe omgeving liggen akkers voor onder meer graanteelt, die be-

grensd worden door greppels. Op de rand van de oeverwal zien we de weides 

voor het vee. Ook kan dicht bij de woonplaats vis gevangen worden. In de 

omliggende moerasbossen en op de oeverwal is voldoende houtopslag beschik-

baar voor de constructie van huizen en brandhout. Voorwerpen worden, afge-

zien van organische materialen, vervaardigd uit ijzer, brons of aardewerk. 

Spinklosjes en weefgewichten wijzen op de vervaardiging van wollen kleding. 

Vanaf de IJzertijd zien we de eerste aanwijzingen voor prehistorische wegen 

in de vorm van het palenpad dat tijdens afkleien in de Doespolder, ten 

noordoosten van het plangebied, is aangetroffen.  

Aangezien het plangebied voor de helft op een crevasserug ligt, is de kans 

op bewoningsporen uit deze periode hoog. 

 

Romeinse tijd 

Rond 50 na Chr. is in Nederland de limes geïnstalleerd als verdedigde 

noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze limes bestaat dan uit een reeks le-

gerplaatsen (castella) op de zuidoever van de Rijn.  Leiderdorp ligt direct 

aan de overzijde van de Oude Rijn ten opzichte van castellum Matilo (in de 

huidige Vinex-locatie Roomburg). Op tal van plaatsen binnen de gemeente-

grenzen zijn bewoningssporen uit de Romeinse periode ontdekt (vindplaats 1-

4 en 6; terreinen met een hoge archeologische waarde). Het betreft sporen 

van rurale nederzettingen of huisplaatsen van de inheemse bevolking. In de 

Munnikkenpolder zijn resten van een perceleringssysteem uit de Romeinse 

tijd aangetoond. Tevens zijn hier aanwijzingen voor tenminste een huis-

plaats. Bij een deel van de bewoning in Leiderdorp zal het gaan om locaties 

die sinds de IJzertijd bewoond waren. Daarnaast heeft de aanwezigheid van 

de auxilia (hulptroepen) in castellum Matilo ongetwijfeld een grote impuls 

aan het gebied gegeven. De soldaten vormden een goede afzetmarkt voor land-

bouw- en andere handelsproducten. Romeins Romeinse dakpannen, aangetroffen 

in Leiderdorp, met stempels van het 30ste Legioen dat gevestigd was in Ma-

tilo, zijn de stille getuigen van het onderlinge contact. 

Vindplaats 1 ligt direct ten zuidoosten van het plangebied. De archeolo-

gische trefkans voor deze periode is dan ook hoog. 

 

Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

In de Vroege-Middeleeuwen vinden aan weerszijden van de Oude Rijn de eerste 

ontginningen plaats ten behoeve van akkerbouw. Het middeleeuwse Leiderdorp 

vindt zijn oorsprong in de zesde eeuw na Chr. rond de plaats waar tegen-

woordig de tennisbanen bij de Hoogmadeseweg liggen (vindplaats 5). 

In de loop van de Late Middeleeuwen wordt het gebied achter de Rijn ontgon-

nen. De Polder Achthoven, het huidige onderzoeksgebied, is vanaf circa 1440 

bekend. De Huis ter Doespolder of Doeshofpolder als afsplitsing van Polder 

Achthoven ontstaat in 1651.  

De archeologische verwachting voor de (Late-)Middeleeuwen en Nieuwe tijd is 

hoog. 
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 5 Booronderzoek (IVO-O) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Inleiding 

Een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd door middel van verkennende 

boringen (IVO-O) heeft als doel vast te stellen of de gespecificeerde ver-

wachting op basis van het bureauonderzoek klopt en eventueel de verwachting 

op basis van het booronderzoek bij te stellen. Voor dit inventariserend 

veldonderzoek zijn de volgende vragen van toepassing: 

 Klopt de gespecificeerde verwachting zoals opgesteld in het bureauon-

derzoek? 

 Zo nee, op welke punten moet deze verwachting worden bijgesteld? 

 Is vervolgonderzoek noodzakelijk? 

 Zo ja, welke onderzoeksmethode wordt het meest geschikt geacht? 

 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de eisen die in de KNA 3.3 worden ge-

steld aan een inventariserend veldonderzoek verkennende fase door middel 

van boringen. De boringen zijn uitgevoerd met behulp van een 7 cm edelman-

boor, er zijn in totaal 100 boringen gezet in een lange raai (met op plaat-

sen waar meerdere ingrepen gaan plaatsvinden aangevuld met kortere raaien), 

met tussenafstanden van 50 meter in de zones met een lage en middelhoge 

verwachting en 25 meter in de gebieden met een hoge archeologische verwach-

ting. De boringen zijn tot maximaal 120 cm onder maaiveld geplaatst. Enkele 

geplande boringen konden vanwege de aanwezigheid van gas-, water- en elek-

triciteitsleidingen niet worden uitgevoerd. 

 

De locaties van de boringen zijn op kantoor in een GIS gezet, waarbij de XY 

coördinaten zijn bepaald. De hoogtes ten opzichte van maaiveld zijn afge-

leid van het Actueel Hoogtebestand Nederland. De boringen zijn beschreven 

conform de eisen van de ASB 5.2.13 Alle boorgegevens zijn terug te vinden in 

Bijlage 1 (boorbeschrijvingen en profielen) en in afbeeldingen 1 en 2a-e is 

de ligging van de boorpunten weergegeven. 

 

5.2 Resultaten veldwerk 

Op basis van de in de boringen aangetroffen profielen/bodemopbouw is het 

gebied in drie verschillende zones op te delen (zie ook afbeelding 1): 

1. een zone in het noordoosten van het plangebied (vanaf ongeveer boring 
62-boring 101) met een bodemopbouw die bestaat uit een pakket 

zwak/matig humeuze, sterk geoxideerde matig siltige klei op een pak-

ket matig tot sterk humeuze matig siltige klei, soms afgewisseld met 

laag sterk kleiig veen (Vk3). In de bovenste 20-30 cm van de bovenste 

laag zijn regelmatig fragmenten baksteen aangetroffen en in het on-

derste pakket komen regelmatig houtresten voor. Beide pakketten zijn 

vrijwel kalkloos. 

2. een zone in het centrale deel van het plangebied (ongeveer van boring 
43 tot boring 62) met een bodemopbouw die bestaat uit een pakket 

zwak/matig humeuze, sterk geoxideerde matig siltige klei op een pak-

                         

13 Bosch 2005. 
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ket matig tot sterk siltige klei dat veelal matig humeus is. In de 

bovenste 20-30 cm van de bovenste laag komen regelmatig fragmenten 

baksteen voor. Beide pakketten zijn vrijwel kalkloos.  

3. de zuidwestelijke zone van boring 1-42, met een bodemopbouw die be-
staat uit een pakket veelal zwak humeus tot humusloze matig siltige 

klei met daaronder een afwisseling van duidelijk grovere sedimenten, 

veelal bestaande uit matig tot sterk siltig matig fijn tot uiterst 

grof zand, sterk tot uiterst siltige klei en sterk zandige klei. Deze 

lagen bevatten weinig tot geen humus en er komen af en toe enkele 

houtresten in voor. De sedimenten zijn (op de bouwvoor na) veelal 

kalkrijk. 

 
De aangetroffen sedimenten behoren allemaal tot de afzettingen van de Oude 

Rijn, waarbij de meest kleiige en humeuze afzettingen zijn gevormd in een 

komgebied en de sterker siltige en zandige afzettingen tot de stroomgordel 

van de rivier behoorden. Hieronder vallen de beddingafzettingen, oeveraf-

zettingen en crevasseafzettingen. In het gehele onderzoeksgebied wordt de 

top van het profiel gevormd door klei die is afgezet in een komgebied. Ver-

moedelijk bestond de bovenkant van het profiel honderden jaren geleden nog 

uit mariene kleien, deze zijn echter door kleiwinning afgegraven. 

 

 
 

Fig. 5.1 Overzicht plangebied met de boorpunten en de drie onderscheiden zones. 
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Fig. 5.2 a-e Detailkaarten boorpunten. 

 

5.3 Conclusies booronderzoek 

Het verkennend booronderzoek heeft aangetoond dat in delen van het plange-

bied afzettingen van de Oude Rijn voorkomen waarop archeologische resten 

mogelijk aanwezig kunnen zijn. Dit betreffen dan met name de sedimenten uit 

de stroomgordel van de rivier (bedding-, oever- en crevasseafzettingen), 

waarop resten van bewoning uit de IJzer en/of Romeinse tijd aanwezig kunnen 

zijn, deze gebieden hebben ook een hoge archeologische verwachting voor de-

ze perioden (zone 3).  

In de komgebieden (zones 1 en 2) zouden eventuele nog off-site vond-

sten/resten aanwezig kunnen zijn. 

In de bovenste delen van de bodem in het hele plangebied (zone 1, 2 en 3) 

kunnen mogelijk nog sporen aanwezig zijn die gerelateerd zijn aan de klei-

winning die in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd in het gebied heeft plaatsge-

vonden (zones 1, 2 en 3). 
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 6 Advies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Advies vervolgonderzoek 

Op basis van de resultaten van het bureau- en booronderzoek in het plange-

bied Polder Achthoven zijn drie verschillende zones te onderscheiden met 

afzettingen van de Oude Rijn: 

 

 Zone 1: Komgebied met een bodemopbouw van zwak/matig humeuze, sterk 

geoxideerde matig siltige klei op een pakket matig tot sterk humeuze 

matig siltige klei, soms afgewisseld met laag sterk kleiig veen. 

 Zone 2: Komgebied met een bodemopbouw die bestaat uit een pakket 

zwak/matig humeuze, sterk geoxideerde matig siltige klei op een pak-

ket matig tot sterk siltige klei dat veelal matig humeus is. 

 Zone 3: Bedding-, oever- en crevasseafzettingen met een bodemopbouw 

die bestaat uit een pakket veelal zwak humeus tot humusloze matig 

siltige klei met daaronder een afwisseling van duidelijk grovere se-

dimenten, veelal bestaande uit matig tot sterk siltig matig fijn tot 

uiterst grof zand, sterk tot uiterst siltige klei en sterk zandige 

klei 

 

Advies zone 1 en 2 

De archeologische verwachting voor dit gebied op basis van het onderzoek is 

laag. Indien archeologische resten aanwezig zijn zal het gaan om off-site 

vondsten/sporen zoals bijvoorbeeld knuppelpaden of visfuiken. Vanwege deze 

verwachting in combinatie met de ondiepe aard van de verstorende werkzaam-

heden wordt hier geen vervolgonderzoek aanbevolen.  

 

Advies zone 3 

In deze zone zijn sedimenten uit de stroomgordel van de rivier (bedding-, 

oever- en crevasseafzettingen) aangetroffen, waarop resten van bewoning uit 

de IJzer en/of Romeinse tijd aanwezig kunnen zijn. Direct ten noorden en 

zuiden van deze zone zijn in het verleden ook al archeologische vindplaat-

sen uit deze perioden aangetroffen. Dit maakt dat voor deze zone, in de 

laagafzettingen van de Oude Rijn een hoge archeologische verwachting geld 

voor vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse tijd.  

 

Op de locaties waar in deze zone de bovenkant van de sedimenten van de 

stroomgordel van de Oude Rijn verstoord gaan worden door de graafwerkzaam-

heden (zie tabel 6.1) zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen of zich hier 

daadwerkelijk archeologische resten bevinden. Archeologische vindplaatsen 

zullen zeer waarschijnlijk niet door middel van een karterend booronderzoek 

worden aangetroffen, maar dienen bij voorkeur door middel van gravend on-

derzoek te worden opgespoord. Gezien de beperkte locaties waarop deze af-

zettingen worden aangesneden is het advies om dit doormiddel van een arche-

ologische begeleiding te doen, alleen op die locaties waar deze sedimenten 

worden aangesneden. 
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Boring 

Diepte bovenkant 

stroomgordel Ou-

de Rijn (cm -MV) 

Aard verstorende 

werkzaamheden 

Diepte versto-

rende werkzaam-

heden (cm) 

Archeologische 

verwachting 
"Veilig" Vervolg 

1 60 Fietspad 30 Middelhoog   Vrijgeven 

2 70 Fietspad 30 Middelhoog   Vrijgeven 

3 60 Fietspad 30 Middelhoog   Vrijgeven 

4 35 Fietspad 30 Middelhoog   Vrijgeven 

5 60 

Natuurvriendelijke 

oever 60-100 Middelhoog   Begeleiding 

6 70 

Natuurvriendelijke 

oever 60-100 Middelhoog   Begeleiding 

7 70 

Natuurvriendelijke 

oever 60-100 Middelhoog   Begeleiding 

8 30 Waterpartij 50 Middelhoog   Begeleiding 

9 70 Waterpartij 50 Middelhoog   Vrijgeven 

10 70 Waterpartij 50 Middelhoog   Vrijgeven 

11 60 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

12 60 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

13 60 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

14 45 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

15 30 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding 

16 25 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding 

17 25 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding 

18 40 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

19 15 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding 

20 15 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding 

21 80 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

22 > 120 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

23 70 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

24 10 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding 

25 70 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

26 70 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

27 70 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

28 25 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding 

29 60 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

30 10 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding 

31 40 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

32 10 Fietspad 30 Hoog   Begeleiding 

33 80 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

34 100 Fietspad 30 Hoog   Vrijgeven 

35 > 120 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 

36 100 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 

37 > 120 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 

38 90 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 

39 60 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 

40 50 Waterpartij 50 Hoog   Begeleiding 

41 80 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 

42 > 120 Waterpartij 50 Hoog   Vrijgeven 

 

Tabel 6.1 Overzicht boringen in zone 3 met de diepteligging van de afzettingen van 

de stroomgordel van de Oude Rijn en de aard en maximale diepte van de geplande 

graafwerkzaamheden (zone 3). 

 

Algemeen advies zone 1, 2 en 3 

In de bovenste lagen van alle zones kunnen sporen van kleiwinning uit de 

Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn. Sporen hiervan zijn al op 

enkele plaatsen in Leiderdorp aangesneden en onderzocht (o.a. Leiderdorp-

Plantage en Leiderdorp-Alexanderlaan). Geadviseerd wordt om hier verder on-

derzoek naar te doen. 
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Voor alle delen van het plangebied waar geen archeologisch vervolgonderzoek 

wordt aanbevolen geldt dat het niet uit te sluiten valt dat er toch archeo-

logische resten in de bodem aanwezig zijn. Voor deze gebieden verdient het 

de aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht 

archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangege-

ven in de Monumentenwet. 

 

6.2 Selectiebesluit 

Met betrekking tot de bevindingen van dit bureauonderzoek dient contact op-

genomen te worden met het bevoegd gezag, de gemeente Leiderdorp. Het be-

voegd gezag neemt op basis van dit bureau- en booronderzoek en het gemeen-

telijk beleid een selectiebesluit over de eventuele noodzaak en verplich-

ting tot vervolgonderzoek. Hierin kan zij afwijken van het bovenstaande ad-

vies. 
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Boring X_coord Y_coord NAP (m) Boring X_coord Y_coord NAP (m) 

1 96905 462152 -1,17 55 97650 462769 -1,38 

2 96944 462183 -1,24 56 97718 462843 -1,32 

3 96983 462214 -1,30 57 97752 462880 -1,27 

4 97021 462244 -1,32 58 97800 462873 -1,31 

5 96935 462156 -1,36 59 97834 462910 -1,34 

6 96974 462186 -1,29 60 97867 462946 -1,31 

7 97013 462218 -1,26 61 97785 462916 -1,31 

8 97066 462266 -1,17 62 97819 462953 -1,27 

9 97040 462263 -1,33 63 97853 462989 -1,39 

10 97088 462277 -1,09 64 97886 463026 -1,28 

11 97111 462288 -1,18 65 97919 463059 -1,37 

12 97130 462304 -1,18 66 97901 462983 -1,25 

13 97149 462319 -1,13 67 97934 463019 -1,37 

14 97168 462334 -1,08 68 97887 463000 -1,19 

15 97188 462349 -1,04  
  

 
  

16 97206 462364 -1,03 70 97985 463133 -1,32 

17 97225 462379 -1,17 71 98034 463130 -1,36 

18 97243 462394 -1,25 72 98016 463171 -1,37 

19 97262 462410 -1,25 73 98048 463210 -1,38 

20 97280 462425 -1,24 74 98078 463248 -1,40 

21 97299 462440 -1,25 75 98065 463168 -1,36 

22 97318 462456 -1,28 76 98096 463207 -1,35 

23 97337 462472 -1,33 77 98127 463245 -1,42 

24 97356 462488 -1,30 78 98158 463283 -1,36 

25 97375 462504 -1,34 79 98110 463286 -1,42 

26 97394 462520 -1,26 80 98126 463305 -1,20 

27 97413 462536 -1,21 81 98157 463349 -1,25 

28 97432 462553 -1,35 82 98182 463360 -1,38 

29 97451 462568 -1,26 83 98199 463380 -1,44 

30 97470 462584 -1,35 84 98232 463417 -1,45 

31 97489 462600 -1,26 85 98264 463454 -1,44 

32 97508 462616 -1,33 86 98285 463495 -1,38 

33 97526 462632 -1,30 87 98298 463482 -1,47 

34 97609 462678 -1,33 88 98317 463533 -1,36 

35 97570 462648 -1,33 89 98349 463571 -1,38 

36 97589 462663 -1,33 90 98375 463602 -1,46 

37 97551 462632 -1,35 91 98407 463640 -1,48 

38 97540 462621 -1,36 92 98326 463488 -1,41 

39 97565 462621 -1,29 93 98354 463527 -1,36 

40 97587 462623 -1,40 94 98384 463564 -1,48 

41 97602 462653 -1,30 95 98414 463602 -1,47 

42 97584 462637 -1,29 96 98444 463640 -1,59 

43 97622 462668 -1,28 97 98439 463678 -1,46 

44 97590 462693 -1,32 98 98493 463740 -1,53 

45 97575 462704 -1,33 99 98504 463754 -1,52 

46 97649 462708 -1,28 100 98536 463791 -1,25 

47 97640 462687 -1,27 101 98568 463829 -1,17 

48 97609 462737 -1,34    
 49 97638 462744 -1,36    
 50 97665 462727 -1,26    
 51 97699 462764 -1,35    
 52 97733 462800 -1,30    
 53 97766 462837 -1,33    
 54 97684 462806 -1,36    
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Polder Achthoven, Leiderdorp

1

1 / 11

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 96905
Y-coordinaat (m) : 462152
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -117
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 40 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, spoor roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

40 - 60 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis scherp 3
60 - 90 klei sterk zandig, licht-oranje-grijs, veel roestvlekken, basis geleidelijk 3
90 - 120 klei sterk zandig, grijs 3



Polder Achthoven, Leiderdorp

2

1 / 12

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 96944
Y-coordinaat (m) : 462183
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -124
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

30 - 70 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 100 klei sterk siltig, grijs, matig stevig, basis scherp 3

100 - 120 klei sterk zandig, grijs 3



Polder Achthoven, Leiderdorp

3

1 / 13

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 96983
Y-coordinaat (m) : 462214
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -130
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 60

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 60

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 40 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

40 - 60 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
60 - 80 klei sterk siltig, licht-grijs, matig stevig, basis geleidelijk 3
80 - 100 klei uiterst siltig, grijs, matig stevig, basis geleidelijk 3

100 - 120 klei sterk zandig, grijs 3



Polder Achthoven, Leiderdorp

4

1 / 14

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97021
Y-coordinaat (m) : 462244
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -132
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 35 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

35 - 70 klei uiterst siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 120 klei sterk zandig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten 3



Polder Achthoven, Leiderdorp

5

1 / 15

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 96935
Y-coordinaat (m) : 462156
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -136
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 80

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 80

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

30 - 60 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 3
60 - 80 klei sterk zandig, licht-oranje-grijs, Zand: matig grof, veel roestvlekken, basis scherp 3
80 - 120 klei sterk zandig, grijs 3



Polder Achthoven, Leiderdorp

6

1 / 16

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 96974
Y-coordinaat (m) : 462186
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -129
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, spoor roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

20 - 70 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 90 klei uiterst siltig, grijs, basis scherp 3
90 - 120 klei sterk zandig, grijs 3



Polder Achthoven, Leiderdorp

7

1 / 17

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97013
Y-coordinaat (m) : 462218
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -126
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 25 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

25 - 50 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
50 - 70 klei sterk siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 120 klei sterk siltig, grijs, matig slap 3



Polder Achthoven, Leiderdorp

8

1 / 18

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97066
Y-coordinaat (m) : 462266
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -117
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, spoor 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

30 - 90 klei sterk zandig, licht-oranje-grijs, Zand: matig fijn, weinig roestvlekken, basis 
geleidelijk

3

90 - 120 klei sterk zandig, grijs, Zand: matig fijn 3



Polder Achthoven, Leiderdorp

9

1 / 19

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97040
Y-coordinaat (m) : 462263
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -133
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2012
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

30 - 40 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis scherp 3
40 - 70 klei sterk zandig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 120 klei sterk zandig, grijs 3



Polder Achthoven, Leiderdorp

10

1 / 110

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97088
Y-coordinaat (m) : 462277
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -109
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 15 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, spoor roestvlekken,
basis scherp, bouwvoor

1

15 - 70 klei sterk siltig, licht-oranje-grijs, stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 80 klei sterk siltig, grijs, basis scherp 3
80 - 120 zand sterk siltig, grijs, Zand: matig fijn 3



Polder Achthoven, Leiderdorp
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1 / 111

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97111
Y-coordinaat (m) : 462288
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -118
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 90

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 35 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, spoor roestvlekken,
basis scherp, bouwvoor

1

35 - 60 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
60 - 100 zand sterk siltig, licht-oranje-grijs, Zand: matig grof, basis scherp 3

100 - 120 zand matig siltig, grijs, Zand: zeer grof 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97130
Y-coordinaat (m) : 462304
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -118
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 90

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 45 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, spoor 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

45 - 60 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
60 - 100 klei uiterst siltig, licht-oranje-grijs, stevig, weinig roestvlekken, basis scherp 3

100 - 120 zand matig siltig, grijs, Zand: matig grof 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97149
Y-coordinaat (m) : 462319
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -113
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 100

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 120

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 120

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 45 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

45 - 60 klei sterk siltig, licht-oranje-grijs, stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
60 - 100 zand sterk siltig, licht-oranje-grijs, Zand: matig grof, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3

100 - 120 klei sterk zandig, grijs, Zand: matig grof 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97168
Y-coordinaat (m) : 462334
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -108
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 110

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 120

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 120

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 45 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

45 - 110 klei sterk zandig, oranje-grijs, Zand: matig fijn, basis geleidelijk 3
110 - 120 klei sterk zandig, grijs, Zand: matig grof 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97188
Y-coordinaat (m) : 462349
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -104
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 100

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 50

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

30 - 100 klei sterk zandig, licht-bruin-grijs, Zand: matig fijn, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
100 - 120 klei sterk zandig, grijs, Zand: matig grof 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97206
Y-coordinaat (m) : 462364
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -103
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 100

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 25 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

25 - 100 klei sterk zandig, licht-bruin-grijs, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
100 - 120 klei sterk zandig, grijs, Zand: matig grof 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97225
Y-coordinaat (m) : 462379
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -117
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 25 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

25 - 90 klei sterk siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis scherp 3
90 - 120 klei sterk zandig, grijs, Zand: matig fijn 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97243
Y-coordinaat (m) : 462394
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -125
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 80

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 80

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 15 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

15 - 40 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
40 - 80 klei sterk siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
80 - 90 klei sterk siltig, grijs, basis scherp 3
90 - 120 klei sterk zandig, grijs, Zand: matig fijn, spoor plantenresten 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97262
Y-coordinaat (m) : 462410
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -125
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 15 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

15 - 70 klei sterk siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 90 zand sterk siltig, oranje-grijs, Zand: matig fijn, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
90 - 120 zand sterk siltig, grijs, Zand: matig fijn 3
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Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97280
Y-coordinaat (m) : 462425
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -124
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 15 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, spoor roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

15 - 90 klei sterk siltig, licht-oranje-grijs, stevig, Schelpen: spoor schelpmateriaal, weinig roestvlekken, 
basis geleidelijk

3

90 - 100 klei sterk siltig, grijs, stevig, basis geleidelijk 3
100 - 120 klei uiterst siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97299
Y-coordinaat (m) : 462440
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -125
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 80

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 80

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 80 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
80 - 120 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97318
Y-coordinaat (m) : 462456
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -128
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 80

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 80

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 25 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

25 - 80 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, Schelpen: spoor schelpmateriaal, weinig 
roestvlekken, basis scherp

3

80 - 120 klei matig siltig, matig humeus, grijs, spoor plantenresten, Schelpen: weinig 
schelpmateriaal

3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97337
Y-coordinaat (m) : 462472
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -133
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

30 - 70 klei matig siltig, oranje-grijs, matig stevig, veel roestvlekken, basis scherp 3
70 - 90 klei sterk siltig, grijs, matig stevig, basis geleidelijk 3
90 - 120 klei uiterst siltig, grijs 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97356
Y-coordinaat (m) : 462488
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -130
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 10 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

10 - 40 klei sterk siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
40 - 90 klei uiterst siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
90 - 120 klei uiterst siltig, grijs, matig slap 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97375
Y-coordinaat (m) : 462504
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -134
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 10 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

10 - 70 klei uiterst siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 90 klei uiterst siltig, licht-grijs, matig stevig, basis scherp 3
90 - 120 zand uiterst siltig, zwak humeus, grijs, Zand: matig fijn, spoor plantenresten 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97394
Y-coordinaat (m) : 462520
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -126
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 80

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 80

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 10 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

10 - 70 klei uiterst siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 80 klei uiterst siltig, oranje-grijs, matig slap, weinig roestvlekken, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
80 - 120 zand matig siltig, zwak humeus, grijs, Zand: zeer grof, spoor plantenresten 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97413
Y-coordinaat (m) : 462536
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -121
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 80

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 80

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 10 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

10 - 70 klei uiterst siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 80 zand matig siltig, licht-oranje-grijs, Zand: zeer grof, weinig roestvlekken, basis scherp 3
80 - 120 zand zwak siltig, zwak humeus, donker-grijs, spoor plantenresten 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97432
Y-coordinaat (m) : 462553
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -135
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 25 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

25 - 40 zand sterk siltig, licht-oranje-grijs, Zand: matig fijn, weinig roestvlekken, basis scherp 3
40 - 90 klei uiterst siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
90 - 120 klei uiterst siltig, zwak humeus, grijs 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97451
Y-coordinaat (m) : 462568
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -126
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 90

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 60 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

60 - 90 klei sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, weinig roestvlekken, basis scherp 3
90 - 120 zand sterk siltig, donker-grijs, Zand: zeer grof 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97470
Y-coordinaat (m) : 462584
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -135
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 100

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 10 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

10 - 50 klei sterk siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
50 - 100 klei uiterst siltig, licht-oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3

100 - 120 klei uiterst siltig, zwak humeus, grijs 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97489
Y-coordinaat (m) : 462600
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -126
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 50

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 10 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

10 - 40 klei matig siltig, licht-oranje-grijs, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
40 - 70 klei sterk siltig, licht-oranje-grijs, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 90 klei uiterst siltig, licht-oranje-grijs, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
90 - 120 klei uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97508
Y-coordinaat (m) : 462616
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -133
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 90

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 10 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

10 - 40 klei sterk siltig, licht-oranje-grijs, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
40 - 60 klei uiterst siltig, licht-oranje-grijs, spoor roestvlekken, basis scherp 3
60 - 100 zand kleiig, zwak humeus, grijs, Zand: matig grof, spoor plantenresten, basis scherp 3

100 - 120 zand kleiig, grijs, Zand: uiterst grof 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97526
Y-coordinaat (m) : 462632
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -130
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 80

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 80

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 80 klei matig siltig, paars-grijs, matig stevig, veel roestvlekken, basis scherp 1
80 - 120 klei sterk siltig, grijs, matig stevig 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97609
Y-coordinaat (m) : 462678
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -133
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

20 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 1
50 - 100 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten, basis geleidelijk 1

100 - 120 klei sterk siltig, matig humeus, grijs, spoor plantenresten 2
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97570
Y-coordinaat (m) : 462648
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -133
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 60

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 60

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

20 - 60 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, spoor plantenresten, matig stevig, weinig roestvlekken, 
basis geleidelijk

1

60 - 120 klei matig siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, matig slap, Opm.: houtresten
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97589
Y-coordinaat (m) : 462663
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -133
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

50 - 100 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten, weinig roestvlekken, 
basis geleidelijk

1

100 - 120 klei sterk siltig, matig humeus, grijs, spoor plantenresten, Opm.: takjes 2



Polder Achthoven, Leiderdorp

37

1 / 137

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97551
Y-coordinaat (m) : 462632
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -135
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 25 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

25 - 70 klei matig siltig, oranje-grijs, matig stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
70 - 120 klei matig siltig, grijs, matig slap 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97540
Y-coordinaat (m) : 462621
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -136
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 70 klei matig siltig, oranje-grijs, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
70 - 90 klei matig siltig, grijs, matig slap, basis scherp 3
90 - 120 zand zwak siltig, grijs, Zand: uiterst grof 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97565
Y-coordinaat (m) : 462621
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -129
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 60

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 60

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 60 klei matig siltig, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 3
60 - 90 klei sterk siltig, grijs, basis scherp 3
90 - 120 zand zwak siltig, grijs, Zand: uiterst grof 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97587
Y-coordinaat (m) : 462623
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -140
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 50

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 50

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 50

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 40 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

40 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis scherp 3
50 - 100 klei sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, basis scherp 3

100 - 120 zand zwak siltig, grijs, Zand: uiterst grof 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97602
Y-coordinaat (m) : 462653
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -130
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 80

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 80

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

20 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 1
80 - 90 klei matig zandig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, basis scherp 3
90 - 100 klei sterk siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, basis scherp, Opm.: 

houtresten
3

100 - 120 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, Opm.: houtresten 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97584
Y-coordinaat (m) : 462637
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -129
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

50 - 90 klei matig siltig, matig humeus, oranje-grijs, weinig plantenresten, basis geleidelijk, 
Opm.: houtresten

1

90 - 110 klei matig siltig, matig humeus, grijs, Opm.: houtresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97622
Y-coordinaat (m) : 462668
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -128
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

50 - 90 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten, spoor roestvlekken, 
basis scherp

1

90 - 120 klei uiterst siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97590
Y-coordinaat (m) : 462693
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -132
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, veel roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

50 - 110 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten, weinig roestvlekken, 
basis geleidelijk

1

110 - 120 klei sterk siltig, matig humeus, grijs, spoor plantenresten, Opm.: takjes 2
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97575
Y-coordinaat (m) : 462704
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -133
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 40 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, veel roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

40 - 90 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten, weinig roestvlekken, 
basis scherp

2

90 - 120 klei sterk siltig, matig humeus, grijs, spoor roestvlekken, Opm.: houtresten
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97649
Y-coordinaat (m) : 462708
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -128
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 90

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, veel roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

50 - 100 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten, spoor roestvlekken, 
basis scherp

100 - 120 klei uiterst siltig, zwak humeus, donker-grijs, spoor plantenresten 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97640
Y-coordinaat (m) : 462687
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -127
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, veel roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

50 - 100 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten, spoor roestvlekken, 
basis scherp

1

100 - 120 klei uiterst siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97609
Y-coordinaat (m) : 462737
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -134
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

30 - 60 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor roestvlekken, basis geleidelijk
60 - 90 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten, matig stevig, spoor 

roestvlekken, basis geleidelijk
1

90 - 100 klei matig siltig, zwak humeus, grijs, matig slap, basis geleidelijk 1
100 - 120 klei uiterst siltig, grijs, matig stevig 3
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97638
Y-coordinaat (m) : 462744
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -136
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 110

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 110

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische indicatoren

0 - 25 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor 
plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, basis scherp, 
bouwvoor

1 spoor baksteen, spoor houtskoolspikkels

25 - 60 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, 
weinig roestvlekken, basis geleidelijk

1

60 - 110 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor 
plantenresten, matig stevig, spoor roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

110 - 120 klei sterk siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig 
plantenresten, matig slap

1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97665
Y-coordinaat (m) : 462727
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -126
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 90

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

20 - 60 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk 1
60 - 100 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten, weinig roestvlekken, basis scherp 1

100 - 120 klei uiterst siltig, zwak humeus, donker-grijs, spoor plantenresten 2
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97699
Y-coordinaat (m) : 462764
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -135
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 90

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 50

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 110

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 110

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

70 - 100 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, weinig plantenresten, spoor roestvlekken, 
basis geleidelijk

1

100 - 110 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, Opm.: 
houtresten

1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97733
Y-coordinaat (m) : 462800
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -130
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 90

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 50

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis 
scherp

1

80 - 100 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, basis 
geleidelijk

1

100 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97766
Y-coordinaat (m) : 462837
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -133
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 60

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 60

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 60 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

60 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, Opm.: 
houtresten

1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97684
Y-coordinaat (m) : 462806
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -136
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 80

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 80

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 60 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, veel roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

60 - 80 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, weinig plantenresten, basis geleidelijk 1
80 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97650
Y-coordinaat (m) : 462769
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -138
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 100

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 110

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 110

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische 
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, 
weinig roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, 
basis geleidelijk

1 spoor houtskoolspikkels

70 - 100 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor plantenresten, matig stevig,
basis geleidelijk

1

100 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, matig 
slap

1



Polder Achthoven, Leiderdorp

56

1 / 156

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97718
Y-coordinaat (m) : 462843
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -132
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 90

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 110

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 110

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 90 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis 
scherp

1

90 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97752
Y-coordinaat (m) : 462880
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -127
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis 
scherp

1

80 - 120 klei sterk siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, Opm.: 
houtresten

1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97800
Y-coordinaat (m) : 462873
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -131
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 110

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 110

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 110

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 25 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

25 - 100 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis scherp 1
100 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, Opm.: houtresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97834
Y-coordinaat (m) : 462910
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -134
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 120

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 120

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 120

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische indicatoren

0 - 25 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor 
plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, basis scherp, 
bouwvoor

1 spoor baksteen, spoor houtskoolspikkels

25 - 120 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, spoor 
plantenresten, matig stevig, weinig roestvlekken

1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97867
Y-coordinaat (m) : 462946
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -131
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 100

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 120

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 120

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

30 - 100 klei sterk siltig, zwak humeus, licht-oranje-grijs, matig stevig, basis scherp 1
100 - 120 klei uiterst siltig, zwak humeus, licht-oranje-grijs, matig slap, weinig roestvlekken 2
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97785
Y-coordinaat (m) : 462916
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -131
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

30 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, matig stevig, weinig roestvlekken, basis scherp 1
70 - 90 veen sterk kleiig, donker-bruin, bosveen, zeggeveen, basis geleidelijk, Opm.: houtresten
90 - 120 klei sterk siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, Opm.: houtresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97819
Y-coordinaat (m) : 462953
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -127
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 100

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

30 - 90 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, weinig roestvlekken, basis scherp 1
90 - 110 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs-bruin, matig stevig, basis geleidelijk

110 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, matig stevig
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97853
Y-coordinaat (m) : 462989
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -139
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 24-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

30 - 90 klei matig siltig, zwak humeus, donker-oranje-grijs, matig stevig, veel roestvlekken, 
basis geleidelijk

1

90 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, matig slap, 
Opm.: houtresten

1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97886
Y-coordinaat (m) : 463026
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -128
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 50

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, basis scherp, 
bouwvoor

1

30 - 100 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk
100 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, oranje-grijs, veel plantenresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97919
Y-coordinaat (m) : 463059
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -137
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs, weinig plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp

1 spoor baksteen

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis scherp 1 spoor baksteen
70 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97901
Y-coordinaat (m) : 462983
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -125
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

20 - 80 klei matig siltig, oranje-grijs, stevig, basis geleidelijk 1
80 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97934
Y-coordinaat (m) : 463019
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -137
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor, Opm.: Edelman 7 cm

1

20 - 70 klei matig siltig, oranje-grijs, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
70 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap 1



Polder Achthoven, Leiderdorp

68

1 / 168

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97887
Y-coordinaat (m) : 463000
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -119
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 50

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 100 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken 1 spoor baksteen
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 97985
Y-coordinaat (m) : 463133
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -132
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 50

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
70 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98034
Y-coordinaat (m) : 463130
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -136
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 50

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
80 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.:

houtresten
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98016
Y-coordinaat (m) : 463171
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -137
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 10

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs-bruin, spoor grijze vlekken, spoor 
plantenresten, matig stevig, weinig roestvlekken, basis geleidelijk, bouwvoor, 
bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, donker-oranje-grijs, geen plantenresten, matig stevig, 
veel roestvlekken, basis geleidelijk

1

70 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98048
Y-coordinaat (m) : 463210
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -138
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 90

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs-bruin, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp

1 spoor baksteen

20 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
80 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, veel 

roestvlekken, basis geleidelijk, Opm.: houtresten
1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98078
Y-coordinaat (m) : 463248
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -141
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
80 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten 1



Polder Achthoven, Leiderdorp

75

1 / 175

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98065
Y-coordinaat (m) : 463168
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -136
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 10

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs-bruin, spoor plantenresten, matig stevig, 
weinig roestvlekken, basis scherp

1 spoor baksteen

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, donker-oranje-grijs, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
70 - 90 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, matig slap, 

basis geleidelijk
1

90 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.: 
houtresten

1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98096
Y-coordinaat (m) : 463207
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -135
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische 
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs-bruin, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp

1 weinig baksteen

30 - 90 klei matig siltig, zwak humeus, donker-oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis 
geleidelijk

1

90 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.: 
houtresten

1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98127
Y-coordinaat (m) : 463245
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -142
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 80

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

20 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
80 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap 1
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Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98158
Y-coordinaat (m) : 463283
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -136
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 100

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, stevig, weinig roestvlekken,
basis geleidelijk

1

20 - 90 klei matig siltig, zwak humeus, donker-oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis scherp 1
90 - 100 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.: houtresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98110
Y-coordinaat (m) : 463286
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -142
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 100

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-grijs-bruin, weinig plantenresten, stevig, weinig roestvlekken,
basis scherp, bouwvoor

1

20 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
80 - 100 klei matig siltig, sterk humeus, donker-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.: houtresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98126
Y-coordinaat (m) : 463305
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -120
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 90

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 90

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 90

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, weinig plantenresten, stevig, basis scherp, 
bouwvoor

1

30 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
80 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.: houtresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98157
Y-coordinaat (m) : 463349
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -125
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1 spoor baksteen
70 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, stevig, Opm.: 

houtresten
1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98182
Y-coordinaat (m) : 463360
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -138
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 70

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1 spoor baksteen
80 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.:

houtresten
1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98199
Y-coordinaat (m) : 463380
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -144
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 30

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, basis scherp, 
bouwvoor

1

20 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, basis geleidelijk 1
80 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.: houtresten 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98232
Y-coordinaat (m) : 463417
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -145
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 30

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische 
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 weinig baksteen

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
70 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, 

Opm.: houtresten
1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98264
Y-coordinaat (m) : 463454
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -144
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 30

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1 spoor baksteen
70 - 90 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, 

basis geleidelijk, Opm.: houtresten
1

90 - 120 veen sterk kleiig, donker-bruin, zeggeveen, Opm.: houtresten
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98285
Y-coordinaat (m) : 463495
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -138
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 30

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1 spoor baksteen
70 - 90 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, 

basis geleidelijk
1

90 - 120 veen sterk kleiig, donker-bruin, zeggeveen
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98298
Y-coordinaat (m) : 463482
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -147
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 40

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 20

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 60

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 60

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 60 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
60 - 80 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, 

basis geleidelijk
1

80 - 120 veen sterk kleiig, donker-bruin, zeggeveen
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98317
Y-coordinaat (m) : 463533
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -136
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 30

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 60 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis scherp 1
60 - 70 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, 

basis scherp
1

70 - 120 veen sterk kleiig, donker-bruin, bosveen
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98349
Y-coordinaat (m) : 463571
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -138
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 40

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

30 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, basis scherp 1
70 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-bruin-grijs, veel plantenresten, matig slap, Opm.:

houtresten
1



Polder Achthoven, Leiderdorp

90

1 / 190

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98375
Y-coordinaat (m) : 463602
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -146
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 30

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

20 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, basis scherp 1
50 - 60 klei matig siltig, matig humeus, grijs-bruin, weinig plantenresten, matig stevig, basis geleidelijk 1
60 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, matig slap, Opm.: houtresten 1



Polder Achthoven, Leiderdorp

91

1 / 191

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98407
Y-coordinaat (m) : 463640
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -148
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 60

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische 
indicatoren

0 - 40 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, 
stevig, spoor roestvlekken, basis scherp, bouwvoor, Opm.: lijkt sterkt 
verrommeld

1 spoor houtskoolspikkels

40 - 50 zand zwak siltig, grijs, Zand: matig fijn, basis scherp, Opm.: onduidelijk laagje, 
mogelijk verstoring

50 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, Opm.: 
houtresten; erg rommelig

1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98326
Y-coordinaat (m) : 463488
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -141
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 40

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 20

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1 spoor baksteen
70 - 80 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, 

basis geleidelijk
1

80 - 120 veen sterk kleiig, donker-bruin
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98354
Y-coordinaat (m) : 463527
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -136
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 40

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

30 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis scherp 1
70 - 100 veen sterk kleiig, donker-bruin, bosveen, basis geleidelijk

100 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98384
Y-coordinaat (m) : 463564
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -148
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 30

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig roestvlekken, 
basis scherp, bouwvoor

1

20 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis scherp 1
50 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap 1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98414
Y-coordinaat (m) : 463602
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -147
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 40

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 60

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 60

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 veel baksteen

30 - 60 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis scherp 1 spoor baksteen
60 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.:

houtresten
1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98444
Y-coordinaat (m) : 463640
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -159
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 30

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 60

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 60

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische 
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, 
stevig, weinig roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor houtskoolspikkels

20 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, donker-oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, 
basis geleidelijk

1

50 - 60 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig 
slap, basis geleidelijk, Opm.: houtresten

1

60 - 120 veen sterk kleiig, donker-bruin, zeggeveen, Opm.: houtresten
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98439
Y-coordinaat (m) : 463678
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -146
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 40

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 60

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 60

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 60 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
60 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.:

houtresten
1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98493
Y-coordinaat (m) : 463740
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -153
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 50

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor 
plantenresten, stevig, spoor roestvlekken, basis 
scherp, bouwvoor

1 weinig baksteen, spoor verbrande klei/leem

30 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp

1

50 - 80 veen sterk kleiig, bruin, veel plantenresten, basis geleidelijk 1
80 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, bruin, spoor plantenresten,

matig slap
1
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Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98504
Y-coordinaat (m) : 463754
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -152
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 40

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 veel baksteen

30 - 50 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
50 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.: 

houtresten
1



Polder Achthoven, Leiderdorp

100

1 / 1100

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98536
Y-coordinaat (m) : 463791
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -125
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 50

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 40

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 100

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 100

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

30 - 80 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1
80 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap 1



Polder Achthoven, Leiderdorp

101

1 / 1101

Soort boring : Archeologische boring
Kaartblad : 30F
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 98568
Y-coordinaat (m) : 463829
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -119
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-2-2015
Eigenaar : Gemeente Leiderdorp
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : EARTH Integrated Archaeology
Beschrijver lithologie : Moor, J.J.W. de
Beschreven sediment : Nat sediment
Grondwater na boren (cm -
mv)

: 40

Gem. hoogste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 30

Gem. laagste 
grondwaterstand (cm - mv)

: 70

Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 70

Beschrijvingsmethode : Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Ca

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor plantenresten, stevig, weinig 
roestvlekken, basis scherp, bouwvoor

1 spoor baksteen

20 - 70 klei matig siltig, zwak humeus, oranje-grijs, stevig, veel roestvlekken, basis geleidelijk 1 spoor baksteen
70 - 120 klei matig siltig, sterk humeus, donker-grijs-bruin, veel plantenresten, matig slap, Opm.:

houtresten
1


