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De aanleg van een bergbezinkbassin door 

Waternet op het Haarlemmerplein was in 

maart 2010 aanleiding voor een archeo lo-

gische begeleiding. Het plangebied is gelegen 

in voormalig buitendijks gebied dat bij de 

stadsuitbreiding van 1613 met afvallagen werd 

opgehoogd. Direct naast het plangebied zijn 

bij eerdere opgravingen in 1999 en 2005 

verschillende ophogingslagen en over-

blijfselen van een 17de-eeuws huizenblok 

inclusief beerputten gevonden. Voor het plan-

gebied bestond daarom een hoge archeo logische 

verwachting. 

De archeologische begeleiding richtte zich op 

de ontgraving van de onderste 2 m van de 

meer dan 5 m diepe bouwput. Bij het aan-

brengen van de damwanden was reeds 

vastgesteld dat het terrein bij 20ste-eeuwse 

sloop- en bouwwerkzaamheden met een 3 m 

dik pakket zand was opgehoogd tot het 

huidige straatniveau op 2,40 m boven N.A.P. 

Aan beide zijden van de bouwput is een noord-

zuid profiel gedocumenteerd vanaf de onder-

zijde van het subrecente ophoogzand op circa 

1,00 m onder N.A.P. tot de maximale ont-

gravings diepte op circa 2,80 m onder N.A.P. in 

het oosten en tot 3,25 m onder N.A.P. in het 

westen.

Beide profielen bevatten verschillende stort-

lagen van klei die geleidelijk in noordelijke 

richting afliepen. Dit is een stratigrafische 

aanwijzing dat het gebied vanaf de 

Haarlemmerdijk in de richting van het IJ is 

opgehoogd en dat de natuurlijke ondergrond 

naar het water toe een dalend verloop had. Uit 

de toepassing van verschillende materialen 

kan worden afgeleid dat de ophoging in een 

aantal fasen tot stand kwam. Aangezien 

sporen van landgebruik, zoals loopvlakken, 

op de afzonderlijke kleilagen ontbraken, 

hebben de verschillende ophogingsfasen 

elkaar waarschijnlijk snel opgevolgd. Op de 

klei lag een ophoging van zandige klei die 

redelijk horizontaal lag met een licht verloop 

van 1,56 m onder naar 1,80 m onder N.A.P., 

zodat daarmee het schuine verloop van de 

onderliggende pakketten werd genivelleerd. 

In tegenstelling tot de vondstloze kleiige stort-

lagen, bevatte deze ophoging naast fragmen-

ten bouwpuin, scherven keramiek en pijpen-

koppen. Op basis van de jongste dateringen 

moet dit stadsafval in de eerste helft van de 

17de eeuw als grondversteviging in de 

ophoging zijn verwerkt. Historisch staat vast 

dat in 1615 met de bouw van de Haarlemmer-

Ontgraving van de bouwput voor het bergbezinkbassin op het 

Haarlemmerplein, gezien richting Haarlemmerpoort. Onder 

een 3 meter dik pakket van 20ste-eeuws opgebracht zand lagen 

de 17de-eeuwse ophogingslagen. 
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poort was begonnen en dat het eerste kavel 

aan de noordzijde van het plein in 1616 werd 

geveild. De vondsten ‘passen’ archeologisch in 

een afvalstort, die verband houdt met 

historische ophoogwerkzaamheden in 1613-

1615. Verder was er een kleinere hoeveelheid 

vondsten uit de periode na 1615, die tot afval 

horen dat in het loopvlak van de ophoging was 

ingetrapt. Deze vondsten wijzen erop dat het 

plein hier niet was voorzien van een hard 

plaveisel, maar nog gedeeltelijk braak lag 

totdat de noordzijde vanaf 1633 grootschalig 

werd bebouwd. 
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