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Op een aantal locaties in de stad werd tijdens 

de aanleg van kelders en funderingsherstel 

noodonderzoek verricht om beerputten, 

gemet  selde rioolconstructies en waterkelders 

te documenteren. Na de sloop van het pand 

Schippersstraat 8 werd op het achtererf een 

rechthoekige beerput (1,85 x 1,4 m) gevonden. 

De put, met een steensbrede wand van oranje-

bruine baksteen (18/19 x 8 x 4,2 cm), was 

1,80 m diep en voorzien van een met plavuizen 

beklede stortgoot. De inhoud bestond hoofd-

zakelijk uit zand en bouwpuin, maar onderin 

restte een circa 20 cm dikke laag beer met 

19de-eeuwse vondsten. De put had (op 1,00 m 

onder N.A.P.) een gemetselde bakstenen 

bodem. Een dergelijke beerputconstructie  

Muurresten van de rechterface van 

het bolwerk Muiden met in rood een 

projectie van de complete punt 

(saillant) van het bolwerk, gezien 

naar de Singelgracht. 
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was in Amsterdam niet eerder gevonden. 

Een meer gangbare beerput werd opgegraven 

achter Eerste Leliedwarsstraat 5 in de vorm 

van een rechthoekige houten constructie met 

bakstenen stortkoker. De van oorsprong 

waarschijnlijk 17de-eeuwse put is in de 19de 

eeuw geheel geleegd en daarna niet meer als 

afvalput gebruikt. Tijdens funderingsherstel 

werd tegen de achtergevel van het pand 

Haarlemmerdijk 136 een waterkelder gevonden 

en bleken op de Keizersgracht 148-152 en de 

Prins Hendrikkade 125 dubbele waterkelders 

en delen van een gemetseld riool aanwezig te 

zijn. Op geen van de adressen was het mogelijk 

de constructies ongeschonden in situ te 

behouden in verband met het plaatsen van 

nieuwe funderingspalen. 

Anders verliep het bij funderingsherstel van 

Lauriergracht 116. Tijdens een voorafgaande 

verkenning werden onder de betonvloer van 

het pand twee enorme waterkelders ontdekt 

met een buitenmaat van 9,3 x 3,1 m en 9,5 x 

3,5 m. Ze waren opgetrokken uit paarsbruine 

baksteen van 22,5 x 9,5/10 x 3,7 cm en 

bestonden uit respectievelijk 5 en 6 gewelfde 

en max. 3,35 m hoge compartimenten, die 

onderling waren gescheiden door een steens-

brede muur met een doorgang. De typisch 

18de-eeuwse baksteen was ook gebruikt voor 

een schuingeplaatste klamplaag aan de 

binnenzijde van bakken. De binnenwand was 

tot circa 1,5 m verkleurd, hetgeen erop wijst 

dat de kelders doorgaans voor de helft met 

water waren gevuld. Gezien hun omvang 

betekende dit nog altijd een watervoorraad 

van circa 50.000 liter per kelder. De aanwezig-

heid van dergelijke grote waterreservoirs kan 

worden verklaard door het feit dat het pand 

vanaf 1757 in gebruik was als Luthers Wees-

huis, een liefdadigheidsinstelling met een 

groot aantal bewoners. Met een maximale 

inhoud van elk circa 100.000 liter houden 

deze exemplaren het midden tussen de 

particuliere waterkelders, die vanaf de 17de 

eeuw in grote getale zijn aangelegd en de 

openbare ‘stedelijke verswaterbakken’ die 

tussen 1790 en 1824 verspreid over de stad zijn 

gebouwd. Vanwege hun unieke karakter heeft 

de eigenaar van het pand, het stadsdeel 

Centrum, de nieuwe fundering aangepast, 

zodat de waterkelders ongeschonden bewaard 

konden blijven.

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 

Archeologie, Jerzy Gawronski

Interieur van een de 18de-eeuwse waterkelders op de 

Lauriergracht. De verschillende compartimenten zijn van 

elkaar gescheiden door een tussenmuur met een doorgang.


