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Voorwoord 
 
In de zomer van 2008 werd ik bij archeologisch onderzoek aan de Oudeschans geconfronteerd met een 
groot vondstcomplex van afval in een zestiende-eeuwse ophogingslaag. Ophogingslagen met afval zijn 
geen uitzonderlijke fenomenen in de stadsarcheologie. De aandacht hiervoor was, geheel ten onrechte, 
over het algemeen gering. Een ander vraagstuk, waarmee ik een aantal jaren later werd geconfronteerd, 
was de relatie tussen de hoogte van archeologische structuren en de historische land- en/of waterhoogte. 
Vanuit de dagelijkse praktijk van archeologisch veldwerk en bij de uitwerking daarvan tekenden zich 
gaandeweg de contouren af van het onderzoek dat aan de basis staat van de voorliggende studie. 

Gedurende dit onderzoek, dat zich vanaf 2012 uiteindelijk over zeven jaren heeft uitgestrekt, 
hebben verschillende personen mij met raad en daad bijgestaan. In de eerste plaats gaat mijn dank uit 
naar prof. dr. Jerzy Gawronski, die mij de mogelijkheid bood om naast het reguliere programma van Mo-
numenten en Archeologie (MenA) tijd vrij te kunnen maken voor dit onderzoek en als promotor in be-
langrijke mate heeft bijgedragen aan de structurering en inhoudelijke kwaliteit van deze studie. Voor een 
verbreding van mijn archeologische blik naar andere – bovengrondse – disciplines, het constant aandra-
gen van nieuwe literatuur en vele vruchtbare discussies over de geschiedenis van de stad dank ik mijn 
copromotor prof. dr. Gabri van Tussenbroek. Beiden dank ik bovenal voor het vertrouwen dat ze hadden 
in de goede afloop van dit project. Ook Esther Agricola en Olga Leijten, voormalige en huidige directeur 
van MenA, dank ik voor hun belangstelling waarmee ze dit project al die jaren hebben gevolgd. 

Omdat archeologie ten slotte ook teamwork is, mocht ik in de afgelopen jaren binnen de afde-
ling Archeologie veel hulp ontvangen van– in alfabetische volgorde – Jan Dirk Bindt, Arno van den Brand, 
Ronald Klein, Peter Kranendonk, Jort Maas, Thijs Terhorst, Ron Tousain, Jørgen Veerkamp, Bart Vissers, 
Eddie de Vlugt en Sander IJzerman. Bijzondere dank gaat daarnaast uit naar Ab Lagerweij, die bereid was 
om vele woensdagen naar het bureau te komen om over oude opgravingen te praten en zo een essenti-
ele schakel vormde tussen het verleden en heden van de Amsterdamse archeologie. Hij is al genoemd, 
maar aan Thijs Terhorst nog een bijzonder woord van dank voor al zijn inspanningen om mijn bevindin-
gen onder te brengen in een GIS-model en de productie van het grootste deel van de kaarten in deze 
studie. Rob Groenen dank ik voor het digitaliseren van een enorme hoeveelheid (oude) opgravingsteke-
ningen. Bij de analyse van aardewerk, en vooral het herijken van dateringen van sleutelsites, was de on-
dersteuning van Sebastiaan Ostkamp onmisbaar. Voor zaken die met hoogtes van land en water te ma-
ken hadden, ben ik veel dank verschuldigd aan Kees Hogenes, die altijd met veel geduld bereid was zijn 
kennis en onderzoeksgegevens te delen.  

Voor het aandragen van informatie, vruchtbare discussies en het lezen en becommentariëren 
van (delen) van hoofdstukken dank ik verder– in alfabetische volgorde – Alfred Bakker, Hans Bonke, 
Charles Dagneau, Marc Hameleers, Anthonie Heidinga, Chris Jarrett, Nina Jaspers, Jacqui Pearce, Sem 
Peters, Herbert Sarfatij, Erik Schmitz, Christiaan Schrickx, Jos Smit, Ton van der Stap, Thijs Terhorst, 
Aleike van de Venne, Kees Verkerk en Lodewijk Wagenaar. Taft Kiser dank ik voor de redactie van de 
Engelse samenvatting en Ellen Smit voor de vormgeving van het omslag. Benadrukt moet worden dat de 
verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen in dit werk uiteraard geheel bij mijzelf ligt.  

Mijn grootste dank, tenslotte, gaat uit naar Marieke Leeverink, voor alle steun en de ongekende 
ruimte die ze mij heeft geboden voor het schrijven van dit proefschrift, in een periode waarin ook onze 
dochters Elske en Marit ter wereld kwamen. 
 
Amsterdam, najaar 2019 
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1  Inleiding 
 
In het Nederlandse stedenlandschap is Amsterdam een relatief jonge stad. Uit recent onderzoek in het 
kader van de aanleg van de Noord/ Zuidlijn kwam naar voren dat de nederzetting ná 1170 ontstond, na-
dat zware stormvloeden het landschap in een periode van mogelijk slechts enkele jaren zo drastisch had-
den veranderd dat de monding van de Amstel minder drassig werd. Zo ontstond eensklaps een aantrek-
kelijke vestigingsplek met een open verbinding naar het IJ en de Zuiderzee. Het waren vooral economi-
sche- en strategische motieven die de eerste bewoners naar de Amstelmonding leidden, want de zompi-
ge veenbodem was allerminst uitnodigend. Van meet af aan waren kunstgrepen in de ondergrond nodig 
om te kunnen bouwen. 

Het uitgangspunt van de voorliggende studie is de ondergrond als materiële bron voor de analy-
se van de ontwikkelingsgeschiedenis van Amsterdam. Deze bron biedt twee invalshoeken: de ruimtelijke 
ontwikkeling en de culturele geschiedenis. Met behulp van archeologische gegevens wordt beoogd dui-
delijkheid te brengen in vraagstukken die in de historiografie onderbelicht zijn gebleven of vanzelfspre-
kend lijken, maar dat allerminst zijn. Het begint al met de vraag wanneer en waar de eerste bewoners 
zich aan de Amstelmonding vestigden en welke groei – in tijd en ruimte – de nederzetting doormaakte 
voordat deze in 1275 voor het eerst schriftelijk werd genoemd als ‘Amestelledamme’. Op deze en ver-
schillende andere vragen geven geschreven bronnen vaak maar gedeeltelijk antwoord. De archeologie 
kan nieuw licht op deze zaken werpen. 

In deze archeologische studie van de ontwikkeling van Amsterdam staan ophogingen centraal. 
De reden hiervoor is dat deze grondpakketten aan de basis liggen van alle bouwactiviteiten in Amster-
dam vanaf het allereerste begin tot op de dag van vandaag. Met ophogingslagen werd de drassige veen-
bodem begaanbaar gemaakt en werd getracht bewoonbaar areaal te creëren. De eerste Amsterdam-
mers ondervonden al dat er snel vernatting optrad wanneer ze eenmaal een terpje hadden opgeworpen 
en daar hun huis op hadden gebouwd. Daardoor waren nieuwe ophogingen nodig en moest het huis 
worden opgevijzeld of vervangen. Ophogen had – en heeft – namelijk iets paradoxaals: door op een ter-
rein grond aan te brengen om het te verhogen wordt tegelijkertijd het proces van bodemdaling versterkt. 
Hoe meer grond er vervolgens wordt opgebracht, hoe sneller de bodemdaling zich voltrekt. Dit is een 
onomkeerbaar proces, veroorzaakt door inklinking van de natuurlijke veenbodem ten gevolge van het 
gewicht van de opgebrachte ophogingslagen. Ophogingen en landwinning, in combinatie met de regule-
ring van de waterhuishouding, vormen zo een rode draad in de gehele geschiedenis van Amsterdam. 
Uiteindelijk is vrijwel iedere vierkante meter ondergrond kunstmatig tot stand gekomen. Met deze studie 
wordt beoogd inzicht te krijgen in een aantal vraagstukken ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling 
en de culturele geschiedenis. Zo is er het verschijnsel bodemdaling. De Amsterdamse bodem daalt nog 
steeds met enkele millimeters per jaar. Maar hoe sterk was deze bodemdaling in het verleden, hoe hoog 
lagen land en water? De huidige ondergrond biedt hiervoor concrete informatie. Het staat vast dat ar-
cheologische structuren vaak niet meer op hun oorspronkelijke hoogte liggen. Hoe hoog ze dan wel heb-
ben gelegen, en wat dan de mate van bodemdaling was, wordt in deze studie nader onderzocht. Hieruit 
voortkomend is de vraag in hoeverre bodemdaling zich in de gehele stad op gelijkmatige wijze heeft 
voltrokken en zo ja, of het mogelijk is om een verwachtingsmodel te ontwikkelen voor de diepteligging 
van archeologische sporen en hun datering. 
Daarnaast is er de vraag of er op basis van archeologische gegevens een verband is te leggen tussen de 
ontwikkeling van de techniek van het ophogen en die van funderingstechnieken voor de huizenbouw. 
Hieruit voortvloeiend is de vraag over de technologische ontwikkelingen in het ophogen. Voor de grote 
stadsuitbreidingen vanaf de zestiende eeuw biedt de grote hoeveelheid historische bronnen over ont-
werp, planvorming en uitvoering een goed daterings- en interpretatiekader voor de archeologische res-
ten. De archeologische structuren laten zien hoe het grondwerk van de stadsuitbreidingen in de praktijk 
in zijn werk ging, welke materialen werden gebruikt en waar deze vandaan kwamen. Daarnaast geven ze 



 

 
 12 

inzicht in de vraag of er een specifieke systematiek ten grondslag lag aan de wijze waarop grote stedelij-
ke projecten van ophogingen van weilanden en de aanleg van eilanden werden aangepakt door de stad.  

Een andere vraag heeft betrekking op de informatie die ophogingslagen bieden over de culturele 
geschiedenis van de stad. Het gaat hierbij in het bijzonder om de materiële cultuur in de vorm van het 
stadsafval dat vanaf de zestiende eeuw – soms massaal – in ophogingslagen werd verwerkt. Dit bestond 
uit huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van keramiek, glas, metaal, hout of leer; productieafval, bouw-
puin, etc. De bijzondere informatiewaarde van dergelijke vondstcomplexen is dat deze een afspiegeling 
zijn van het gehele spectrum aan materiële cultuur in de stad – in tegenstelling tot individuele huishou-
dens – en dan vaak ook nog eens binnen een historisch scherp begrensd tijdskader.1 Tegen de historische 
achtergrond van de bloeiende stedelijke economie vanaf het einde van de zestiende eeuw vormt het 
stadsafval uit de ophogingen van de eilanden Vlooienburg (1595) en Oostenburg (1660) een belangrijke 
informatiebron om inzicht te krijgen op welke wijze ‘de wereld’ zijn weerslag had op de diversiteit aan 
materiële cultuur in Amsterdam en kunnen vergelijkingen worden gemaakt met andere (Hollandse) ste-
den.  

Kern van deze studie is een synthese van 65 jaar archeologisch onderzoek in Amsterdam, aan-
vankelijk door de Universiteit van Amsterdam en sinds 1972 door de Gemeente Amsterdam. Dat dit niet 
eerder gebeurde heeft ermee te maken dat veel van de onderzoeken die sinds 1954 zijn verricht – vooral 
die van vóór 2003 – nooit waren gepubliceerd. Het lange tijdsverloop dat nodig is om tot synthetiserend 
onderzoek te komen hangt voor een belangrijk deel samen met de aard van het archeologisch onderzoek 
in de stad. Het grote verschil tussen stedelijke archeologie en grootschalig nederzettingsonderzoek – 
waarbij hectaren aan weilanden vlakdekkend worden onderzocht – is dat dit geheel afhankelijk is van 
individuele bouwprojecten op locaties verspreid over de stad. Dit resulteert in vele grote en kleine puz-
zelstukken die vaak pas na decennia onderzoek in elkaar kunnen worden gezet om het verhaal van de 
stad te schrijven.  

Kennis van de ondergrond is niet alleen kennis over het verleden, maar kan tevens worden ver-
bonden met actuele stadsontwikkeling. We leven in een tijd waarin de openbare ruimte onder druk staat 
en alle mogelijkheden worden verkend om gebruik te maken van de ondergrond. Zo komt de bodem in 
het zicht in het kader van de energietransitie, waarbij nieuwe gasloze energiebronnen de norm gaan 
worden. Daarnaast heeft klimaatverandering grote invloed op processen zoals bodemdaling, vernatting 
en de grotere hoeveelheden regenwater die moeten worden opgevangen en waarvoor straten en kades 
‘rainproof’ dienen te zijn. Bij bodemdaling en de hierdoor ontstane vernatting van parken moet de afwe-
ging worden gemaakt om op te hogen of het grondwaterpeil te reguleren. Onder waterbeheer vallen ook 
de walmuren langs de grachten die in de komende jaren – waar nodig – hersteld moeten worden en 
waarvoor kennis van de ontstaansgeschiedenis, te verwachten fasering en constructie noodzakelijk is. 
Kennis van de diepere ondergrond – met name de ligging van de geul van het Oer-IJ – speelt daarnaast 
een belangrijke rol in de ontwerpfase van de nieuwbouw die moet worden gerealiseerd aan de westzijde 
van de stad in het kader van het project Haven-Stad en op het Zeeburgereiland en de uitbreiding van 
IJburg. Daarnaast wordt onderzocht hoe de leefbaarheid van de bestaande stad kan worden verbeterd. 
Hierbij wordt de blik op de bodem gericht met het oog op openbaar vervoer – in navolging van de in 2018 
in bedrijf genomen Noord/ Zuidlijn – en ondergronds (fiets)parkeren. De meeste van deze ingrepen vin-
den plaats in de bovenste meters van de bodem. Dit is de zone met de grootste dichtheid aan archeolo-
gische resten, die informatie bieden over bouwen, wonen en werken in de stad in het verleden. Archeo-
logisch onderzoek resulteert hier niet alleen in kennisvermeerdering, maar draagt daarnaast in belangrij-
ke mate bij aan een efficiënter bodembeheer, waarbij met verwachtingsmodellen en concrete informatie 
over de aard, situering, diepteligging en datering van te verwachten ‘obstakels’ in de ondergrond het 
bouwproces kan worden gefaciliteerd. De – archeologische – ondergrond als basis voor de stad van de 
toekomst.  
  

                                                                    
1 Gawronski en Kranendonk 2018, 17. 
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1.1  Doelstelling 
 
In deze archeologische stadsgeschiedenis worden de fenomenen ophogingen en aanplempingen ge-
bruikt als thematische zwaartepunten om inzicht te verkrijgen in twee zaken: de ruimtelijke ontwikkeling 
en de culturele geschiedenis van de stad. Hiervoor zijn twee redenen. In de eerste plaats waren – en zijn – 
ophogingen de basis van alle bouwontwikkeling in Amsterdam en hierdoor voor alle perioden en gebie-
den van toepassing. Ze vormen een materiële bron die inzicht geeft in de technische en praktische uit-
voering van het grondwerk binnen het chronologische kader van de stadsontwikkeling. Ten tweede zijn 
ophogingslagen informatiebronnen over stedelijke materiële cultuur doordat hierin – vanaf de zestiende 
eeuw – op grote schaal stadsafval werd verwerkt. 
 

1.2  Vraagstellingen 
 
Uitgangspunt van deze studie is om te onderzoeken op welke wijze archeologische kennis over de on-
dergrond vanuit een integrale benadering met andere (historische)bronnen bijdraagt aan het beeld van 
de stadsontwikkeling van Amsterdam. Deze hoofdvraag bestaat uit deelvragen die betrekking hebben 
op twee zaken: de ruimtelijke ontwikkeling en de culturele geschiedenis van de stad. 

Bij de eerste deelvraag staat de chronologische en ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam van 
circa 1200 tot heden centraal. Beoogd wordt om met nieuw ontsloten archeologische gegevens kennisla-
cunes op te vullen ten aanzien van de inrichting van het ontginningslandschap en de datering en topogra-
fie van de ontwikkeling van de eerste nederzetting tot stad.  

De tweede deelvraag spitst zich toe op het fysieke proces van het grondwerk dat noodzakelijk 
was om de natte, weinig draagkrachtige en bovendien dalende bodem geschikt te maken voor bewo-
ning. Dit aspect is tot op heden in de meeste stadsgeschiedenissen onderbelicht gebleven. Waar vonden 
de eerste ophogingen plaats, door wie werden ze uitgevoerd en welke methodiek werd toegepast? Be-
staan er verschillen in schaal en methodiek tussen particuliere en stedelijke ophogingsprojecten? Wat 
betekende de ontwikkeling van een stedelijke organisatie voor de publieke werken – met de instelling 
van het Stadsfabrieksambt – voor de aard, omvang, materiaalkeuze en systematiek van de ‘stadsgraaf- 
en modderwerken’? Waar geschreven bronnen en kaarten handelen over organisatie, ontwerp en (soms) 
uitvoering, zijn archeologische resten een informatiebron over het fysieke grondwerk, de daadwerkelijke 
praktische uitvoering van de aanleg van een nieuw stuk stad.  

De derde deelvraag richt zich op de problematiek van land en water. Hoe hoog lag de stad in het 
verleden, biedt de hoogteligging van archeologische resten informatie over de werkelijke historische 
hoogte en / of de mate van bodemdaling? Dezelfde vraag geldt ten aanzien van het waterpeil: was dit 
vergelijkbaar met tegenwoordig en is het mogelijk om een reconstructie te maken van historische water-
hoogtes? 

De vierde deelvraag handelt over de informatiewaarde van stadsafval in ophogingen over de cul-
turele geschiedenis van de stad. We richten ons hier in het bijzonder op één aspect van materiële cultuur: 
aardewerk. In de archeologie staan ophogingslagen bekend om het stadsafval dat ze kunnen bevatten en 
zeker wanneer een ophoging kan worden gekoppeld aan een historisch bekende stadsuitbreiding biedt 
dit een sterk in tijd ingekaderd venster op de materiële cultuur in de stad op dat ene moment. De archeo-
logische vraagstelling bij de analyse van dergelijke vondstcontexten beperkt zich vaak tot de datering. In 
deze studie wordt hieraan de vraag gekoppeld in hoeverre aardewerk uit ophogingslagen representatief 
is voor het gehele aardewerkspectrum in de stad. Daarnaast heeft de analyse van aardewerk uit grote 
ophogingscontexten tot doel om inzicht op te leveren in productie, consumptie, uitwisseling en interac-
tie.  
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1.3  Bronnen 
 
1.3.1  Stadsgeschiedenissen 
 
Over de ruimtelijke stadsontwikkeling van Amsterdam zijn al sinds de zeventiende eeuw talloze publica-
ties verschenen. Vaak waren stadsuitbreidingen aanleiding voor een nieuwe stadsgeschiedenis. Zo 
schreef Johannes Isacius Pontanus (1611) zijn werk in de tijd van de Derde Uitleg en Olfert Dapper (1663) 
en Casparus Commelin (1693-1694) respectievelijk tijdens en na voltooiing van de Vierde Uitleg. In deze 
werken werden soms oudere beschrijvingen opgenomen, waardoor we beschikken over beschrijvingen 
van de stad vanaf de zestiende eeuw. Zo is het aan Pontanus te danken dat twee van dergelijke bronnen 
zijn overgeleverd. In zijn Rerum et urbis Amstelodamensium historia, de eerste stadsbeschrijving van Am-
sterdam, nam Pontanus twee zestiende-eeuwse beschrijvingen integraal op als bijlagen.2 Het ging om 
het werk van een anonieme schrijver – door Pontanus aangeduid als Anonymus – en dat van Kornelis van 
Haemrode.3 Van de verschillende historische verhandelingen over Amsterdam uit de achttiende eeuw is 
het vierdelige werk van Jan Wagenaar (1760-1767) het meest gezaghebbend.4 Wagenaar maakte naast 
eigen archiefstudie ook dankbaar gebruik van het werk van zijn voorgangers, van wie hij de in zijn ogen 
relevante informatie overnam, maar zich onderscheidde door zijn uitvoerige documentatie aan de hand 
van archiefstukken. 

In de jaren 1879-1893 verscheen een zevendelige stadsgeschiedenis van de hand van onderwijzer 
J. ter Gouw.5 Vanwege zijn uitgebreide opzet eindige zijn werk bij de Alteratie van 1578. Het belang van 
het werk van Ter Gouw ligt in zijn uitvoerige archiefonderzoek en de wijze waarop deze historische bron-
nen in zijn verhandelingen zijn doorweven. De Amsterdamse geschiedschrijving kreeg in 1900 een impuls 
met de oprichting van het Genootschap Amstelodamum, dat zich tot doel stelde zich in zetten voor het 
(bronnen)onderzoek naar de geschiedenis van Amsterdam. Het genootschap publiceert sinds 1902 een 
jaarboek en sinds 1914 een maandblad waarin uiteenlopende artikelen over het verleden van de stad 
worden opgenomen. 
 
1.3.2  Kaarten 
 
Een belangrijke historische bron – in aanvulling op de stadsgeschiedenissen – ten aanzien van de ruimte-
lijke ontwikkeling zijn de topografische kaarten die vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw wer-
den vervaardigd. Bij historische kaarten is onderscheid te maken tussen de gedrukte stadsplattegronden 
die vanaf 1544 verschenen, handgetekende- en gedrukte uitgiftekaarten en gedetailleerde grootschalige 
kaarten van de stad die vanaf de negentiende eeuw werden vervaardigd.6 In de voorliggende studie is 
gebruik gemaakt van verschillende stadsplattegronden, ontwerpkaarten en aanplempingenkaarten, die 
als een aaneenschakeling van momentopnamen een gedetailleerd historisch-topografisch en chronolo-
gisch kader geven ten aanzien van de stadsontwikkeling van de zestiende tot eind negentiende eeuw.  

Voor de middenzestiende-eeuwse stad zijn drie kaarten van belang. De eerste werd in 1538 ver-
vaardigd door Cornelis Anthonisz en betreft een schilderij van Amsterdam in vogelvlucht, gezien vanaf 

                                                                    
2 Pontanus 1614, zie ook Haitsma Mulier 2004, 10-11.  
3 Anonymus: Pontanus 1614, 354-360. Stadsarchivaris P. Scheltema maakte er in 1855 een nieuwe vertaling van uit de originele Latijnse 
versie, zie Scheltema 1855, 1-18. Van Haemrode: Pontanus 1611, Scheltema 1863, 1-18. Wagenaar dateerde de beschrijving van Van 
Haemrode na 1578, maar Scheltema (1863, 5) maakte aannemelijk dat het werk voor 1564 moest zijn opgesteld in Leuven en na 1574 in 
Amsterdam verder aangevuld. De andere stadsbeschrijvingen waren van Pieter van Afferden uit het midden van de zestiende eeuw, eind 
zestiende eeuw van Cornelis Plancius, begin zeventiende eeuw van Kornelis Plemp (Ter Gouw 1879, VI), en rond 1611 van Lambert Opsy 
(Scheltema 1859, 1-34).  
4 Wagenaar was door de stad aangesteld om een stadsgeschiedenis te schrijven. Dit gaf hem in tegenstelling tot zijn voorgangers toegang 
tot alle archiefstukken, maar maakte hem niet geheel een onafhankelijke onderzoeker.  
5 Ter Gouw 1879-1893.  
6 Hameleers 2015.  
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het IJ.7 Hierop is de stad zichtbaar in zijn laatmiddeleeuwse gedaante, binnen de muren van de jaren 1480 
met daarbuiten aan de oostzijde het havengebied de Lastage. Zes jaar later – in 1544 – verscheen de 
kaart van Anthonisz in een houtsnede van twaalf bladen, waar op een formaat van in totaal 110,5 x 113 
cm een gedetailleerd stadsbeeld werd gepresenteerd. De derde kaart was de cartografisch bijzonder 
nauwkeurige weergave van de stad die in 1558-1561 werd vervaardigd door Jacob van Deventer.8 Deze 
kaart maakte deel uit van een serie van 226 steden in de Nederlanden die Van Deventer in de jaren 1545-
1575 karteerde. Van Deventer hanteerde een vaste kleur en symboliek bij de vervaardiging van zijn kaar-
ten.9 Het lage, natte land werd aangegeven in groen en de hogere terreinen, of dit nu dekzandruggen of 
opgehoogde erven waren, in geel. Zo is er op de Amsterdamse kaart in de groen gekleurde weilanden 
aan het IJ één opgehoogd perceel – in geel – te zien en onderscheidt het rechthoekige terrein van het 
Regulierenklooster aan de oostzijde van de Amstel zich op vergelijkbare wijze. Deze hoogteverschillen 
zijn ook zichtbaar wanneer we de weren aan de Amstel onder de loep nemen, hier is de bebouwing – met 
vluchtige penseelstreken geschetste rood ingekleurde vlakken – omgeven door gele zones; de individu-
eel opgehoogde erven. De lage ligging van de Lastage heeft Van Deventer in grijs weergegeven. Van het 
werk van Jacob van Deventer bestaan losse kaarten – die tegenwoordig te vinden zijn in de provinciale 
archieven – en atlaskaarten die zijn ingebonden en te vinden in de Biblioteca Nacional de España. De 
eerste worden vaak aangeduid als ‘minuten’, de atlaskaarten als ‘netkaarten’.10 In hoeverre het inderdaad 
zo is dat de ‘minuten’ zijn getekend kort na opname van de stad en de ‘netkaarten’ pas naderhand staat 
niet vast. Voor de Amsterdamse kaarten lijkt dit wel het geval, zo is op de ‘minuut’ aan de noordzijde van 
het IJ de oever van Volewijk vagelijk ingetekend, terwijl deze buurt op de ‘netkaart’ een eiland is.11 Op de 
kaart van Amsterdam heeft Van Deventer meer perceelssloten ingetekend dat hij bij andere steden 
deed. Dit is vooral zichtbaar aan de westzijde van de stad. Waarschijnlijk gaat het hier vooral om het bui-
tenstedelijke gebied dat op het moment dat Van Deventer zijn werk deed al deels was bebouwd.12  

De vierde kaart die belangrijke topografische informatie biedt ten aanzien van de zestiende-
eeuwse stad is van de hand van Pieter Bast.13 In 1597 – net na voltooiing van de Eerste- en Tweede Uitleg 
– zag deze gravure in vier bladen het licht. De kaart werd vijfmaal herdrukt, nog in hetzelfde jaar in 1597, 
in 1599, circa 1606, 1606-1610 en 1610-1617. Bij deze heruitgaven werd het kaartbeeld geactualiseerd. 

In 1625 – de Derde Uitleg was net gereed – verscheen de monumentale, uiterst gedetailleerde 
stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode.14 Deze kaart, die voor het eerst recht van boven 
is getoond met de huizen nog wel in opstand biedt een ongekend historisch juist detailniveau tot op de 
individuele percelen met huizen en tuinen. In 1647 en 1657 verschenen geactualiseerde herdrukken van 
deze kaart.15  

De eerste grootschalige kaart die na voltooiing van de Vierde Uitleg verscheen, is van Pieter Mor-
tier uit 1676. Dit is een ets in vier kaartbladen, tezamen 102 x 120 cm.16 Deze kaart is tot 1779 viermaal 
herdrukt. Tenslotte is gebruik gemaakt van de verschillende drukken van de stadsplattegrond van Gerrit 
de Broen.17 De eerste editie van deze kaart werd in 1724 uitgegeven door vader (uitgever) en zoon (gra-
veur) Gerrit de Broen senior en junior. Deze kaart, in vier bladen met een totale omvang van 95 x 116 cm, 
heeft zes drukken beleefd. 
                                                                    
7 Hameleers 2013, 24-32, cat. 1 en 2. 
8 Hameleers 2013, 35-37, cat. 5.  
9 Rutte en Vannieuwenhuyze 2018, 27-29. 
10 Netkaart, zie Rutte en Vannieuwenhuyze 2018, 27. 
11 Zie voor de ‘minuutkaart’ Bakker en Schmitz 2007, 92-93 en Hameleers 2013, 35-37, cat. 5; voor de ‘netkaart’ Rutte en Vannieuwenhuyze 
2018, 332-333.  
12 Rutte en Vannieuwenhuyze 2018, 332. 
13 Burger 1918; Hameleers 2013, 42-47, cat. 9.  
14 Hameleers 2013, 67-71, cat. 25.  
15 Hierop is goed te zien hoe het gebied van de Derde Uitleg werd volgebouwd, scheepswerven op de eilanden van de Tweede Uitleg 
geleidelijk plaatsmaakten voor woningen en pakhuizen, Vlooienburg werd uitgebreid in de Amstel, door landwinning in het IJ het Waalsei-
land ontstond en het admiraliteitseiland Kattenburg gestalte kreeg met het in 1656 gebouwde 's Lands Magazijn. 
16 Hameleers 2013, 157-160, cat. 78.  
17 Hameleers 2013, 214-217, cat. 108.  
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Bij de grote zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen werden door opeenvolgende stadslandme-
ters plan- en werkkaarten getekend. Dit konden ontwerpen zijn die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd – 
maar wel het proces in beeld brengen – of kaarten die daadwerkelijk als onderlegger zijn gebruikt bij de 
werkzaamheden en gedurende het proces zijn geannoteerd. Topografisch zeer nauwkeurig zijn de plat-
tegronden van stadslandmeter Cornelis Danckertsz de Rij. Naast zijn ontwerptekeningen voor de Vierde 
Uitleg is van De Rij een opmeting bekend uit 1659 van de erven aan weerszijden van de Uilenburger-
gracht. Deze kaart – alleen overgeleverd via een kopie uit 1698 door landmeter Herbert Roemer – geldt 
als een exacte weergave van de verkaveling langs de Uilenburgergracht in 1659, met daarop geannoteerd 
de afmetingen en gebruikers of eigenaren van de kavels.18 In 1700 vervaardigde stadsingenieur en land-
meter Jacob Bosch een tweede kaart van deze zelfde oevers. Een derde aanplempingenkaart heeft be-
trekking op een uitbreiding van Vlooienburg in 1626 en is getekend door De Rij.  

De belangrijkste negentiende-eeuwse cartografische bronnen voor ons onderzoek zijn het ka-
dastrale minuutplan van 1832 en de atlas van Loman uit 1876. In de jaren 1820-1825 werd de gehele ka-
dastrale gemeente ingemeten en dit resulteerde in 33 kaarten, die in de definitieve – vastgestelde – ver-
sies minuutplans worden genoemd. De kaarten werden geactualiseerd tot het moment van de invoering 
van het kadaster in 1832.19 De kadastrale minuutplans – die vrijwel naadloos op de huidige topografie 
kunnen worden geprojecteerd – geven de stad weer in 1832, maar in feite is dit nog de zeventiende- en 
achttiende-eeuwse stad, omringd door een vestingwal die in de decennia erna gaandeweg zou worden 
geslecht. De verkaveling – weergegeven is de werkelijke grootte en vorm van de percelen – gaat in veel 
gevallen nog verder terug in de tijd. De kadastrale minuutplans van 1832 vormden de basis voor de in de 
decennia daarna te verschijnen kaarten, inclusief de in 1876 door J.C. Loman jr. gepubliceerde ‘Atlas van 
Amsterdam in 101 bladen’.20 Op een schaal van 1:1250 werden hierin alle 50 buurten van de stad, naar de 
buurtindeling van 1850, opgenomen.21 
 
1.3.3  Stadskernonderzoek 
 
Een relatief nieuwe bron over ondergrond en materiële cultuur van Amsterdam vormen de archeolo-
gische data die zijn verzameld vanaf 1954, toen het Instituut voor Pre- en Protohistorie (IPP) – tegen-
woordig Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA) – van de Universiteit van Am-
sterdam startte met systematisch archeologisch onderzoek in Amsterdam.22 Het stadskernonderzoek 
was onderdeel van de in die periode opkomende postmiddeleeuwse archeologie. Het IPP was in 1951 
opgericht door A.E. van Giffen, van 1946 tot 1957 buitengewoon hoogleraar prehistorie aan de UvA en 
één van de grondleggers van de moderne Nederlandse archeologie.23 Eén van de speerpunten in het 
onderzoeksprogramma van het IPP was de archeologie van Amsterdam en Amstelland, want dit zou 

                                                                    
18 SAA, stadsgedeelten 1938-1939.  
19 Hameleers 2015, 88-98. Met de landelijke invoering van het kadaster op 1 oktober 1832 kwam er een perceelsgewijze grondregistratie, 
een administratie van het onroerend goed, bijgehouden in registers – de oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT’s) en perceelsgewijze 
leggers – en een gedetailleerde kadastrale kaart. Nederland was hiervoor onderverdeeld in kadastrale gemeentes. De gemeentes beston-
den uit secties, in Amsterdam waren dat er negen (secties A t/m I).  
20 Hameleers 2015, 102.  
21 Hameleers 2015, 143. De directe aanleiding tot de publicatie van deze atlas, waarvoor al langere tijd plannen bestonden, was de om-
nummering van de huisnummers in de stad in 1875. Een geheel geactualiseerde atlas zou hierdoor commercieel interessanter zijn dan een 
heruitgave van bestaande atlassen.  
22 In de eerste helft van de twintigste eeuw verrichtten verschillende personen en instellingen archeologische waarnemingen, vaak na 
aanleiding van de vondst op bouwresten of vondstconcentraties in bouwputten in de stad. De belangrijkste initiatiefnemer was het Ge-
nootschap Amstelodamum, dat zich inspande om daar waar erfgoed werd bedreigd – zowel boven- als ondergronds – documentatie te 
verrichten. Eén van de eersten in Amsterdam die de noodzaak inzag van systematisch archeologisch onderzoek voor een beter begrip van 
de geschiedenis van de stad was C.G. ’t Hooft, kunsthistoricus en bestuurslid van Amstelodamum. Zie ’t Hooft 1923, 19. Eerdere publica-
ties over het ontstaan van de Amsterdamse archeologie: Glasbergen 1961, Baart et al. 1977 en Gawronski 2002.  
23 Van Giffen had eerder aan de basis gestaan van het Biologisch Archeologisch Instituut (BAI) van de Rijksuniversiteit Groningen en de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). 
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‘nieuw licht kunnen werpen op vragen die sinds lang voor vele historici een struikelblok bleken’.24 Het 
archeologisch onderzoek van het IPP nam in de tweede helft van de jaren 1950 een grote vlucht. In 1960 
werd speciaal voor de Amsterdamse stadsarcheologie H.H. van Regteren Altena – een aan de UvA afge-
studeerde historicus – aangesteld.25 In de jaren 1960 verbreedde het draagvlak voor de Amsterdamse 
archeologie, de opgravingen kregen uitgebreide aandacht in de media en in de IPP-publicaties waarin de 
opgravingsresultaten werden gepresenteerd. Tegelijkertijd namen bouwprojecten in de stad toe waarbij 
archeologische resten werden bedreigd. In 1972 begon de aanleg van de Metro-Oostlijn. Het gehele tracé 
van stations en tunnels werd in dagbouw aangelegd door een aaneenschakeling van naast elkaar afge-
zonken caissons. Aangezien de metrolijn vanaf het Centraal Station dwars door de Lastage, Waterloop-
lein, Weesperstraat en Weesperplein zou gaan, werd aan het bouwproject een archeologisch programma 
gekoppeld. Het IPP beschikte over onvoldoende capaciteit voor een dagelijkse begeleiding van het om-
vangrijke metroproject en dit leidde ertoe dat in 1972 J.M. Baart door de gemeente Amsterdam werd 
aangesteld als stadsarcheoloog.26  
 

 
 
1 Drijvende kracht achter de vele grote en kleine archeologische onderzoeken van het IPP in de jaren 1960 was H.H. van Regteren Altena, 
later hoogleraar middeleeuwse archeologie. Hier is hij te zien in de bouwput van De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein te midden 
van de pijlers van de zeventiende-eeuwse brug voor de Utrechtsepoort, 1961 (IPP, UvA) 

 
Het onderzoek van de Metro-Oostlijn resulteerde in een ongekende hoeveelheid en diversiteit aan vond-
sten. Deze maakten een belangrijk deel uit van het overzichtswerk Opgravingen in Amsterdam, 20 jaar 
stadskernonderzoek, dat verscheen in 1977.27 Na de voltooiing van de metro in 1979 richtte de archeolo-
gische dienst zich op diverse grote en kleine opgravingsprojecten. Veel van deze onderzoeken bleven 

                                                                    
24 Van Giffen en Van der Waals 1954a, 61-62. 
25 Hij kreeg het beheer van IPP afdeling 4 ‘stadskernonderzoek Amsterdam’.  
26 De nieuwe (onder)afdeling Archeologie werd ondergebracht bij de Dienst der Publieke Werken en het Amsterdams Historisch Museum. 
27 Baart et al., 1977. 
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ongepubliceerd. Met het Verdrag van Valetta (Malta) uit 1992 werd de eerste concrete aanzet gegeven 
tot het behoud van archeologisch erfgoed op Europees niveau. In Nederland werd hieraan invulling ge-
geven door vanaf dat moment gefaseerd een nieuwe regelgeving in te voeren, resulterend in de Wet op 
de Archeologische Monumentenzorg van 2007. De gemeentelijke archeologie was voortaan een wettelij-
ke taak, waaraan nu ook de personele bezetting van de archeologische dienst kon worden aangepast. 
Tegelijkertijd deden zich nog twee veranderingen voor; in 2002 werd J.M. Baart als stadsarcheoloog op-
gevolgd door J. Gawronski, post-middeleeuws en maritiem archeoloog, opgeleid aan het IPP, betrokken 
bij verschillende UvA onderzoeken van Nederlands overzees erfgoed en in 1994 gepromoveerd bij Van 
Regteren Altena, en in datzelfde jaar fuseerden de archeologische dienst en bureau Monumentenzorg 
tot Bureau Monumenten & Archeologie (BMA), sinds 2015 Monumenten en Archeologie (MenA). De 
banden met de Universiteit van Amsterdam werden in het eerste decennium van de nieuwe eeuw verder 
geïntensiveerd vanuit de dubbele positie van Gawronski als stadsarcheoloog en – sinds 2008 – hoogleraar 
Maritieme en urbane Archeologie van de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode, in het bijzon-
der de stad Amsterdam. Eén van de verplichtingen van MenA, voortgekomen uit de nieuwe regelgeving, 
is de rapportageplicht voor alle veldwerkprojecten uitgevoerd vanaf 2003. Deze standaardrapporten 
worden door MenA gepubliceerd in de reeks Amsterdamse Archeologische Rapporten (AAR). Inmiddels 
zijn, op het moment van schrijven, 108 titels verschenen. De AARs vormen de weerslag van tientallen 
onderzoeken, variërend van boringen en proefsleuven tot vlakdekkende opgravingen die het inzicht in de 
stadsontwikkeling en materiële cultuur aanzienlijk hebben vergroot en bovendien toegankelijk gemaakt. 
In 2012 verscheen Amsterdam Ceramics, het eerste Amsterdamse overzichtswerk sinds Opgravingen in 
Amsterdam, dat zich primair richtte op de Amsterdamse materiële cultuur.28 In Amsterdam Ceramics 
wordt een overzicht gegeven van de keramiekvondsten dat in tijd is onderverdeeld op basis van de negen 
chronologische intervallen van de stedelijke ontwikkeling. Het grootschalige archeologische onderzoek 
bij de aanleg van de Noord/ Zuidlijn bood de unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in de landschappe-
lijke ontwikkeling, de vroegste bewoning en het ontstaan van de nederzetting die uitgroeide tot het hui-
dige Amsterdam.29 Terwijl Amsterdam Ceramics een chronologische opzet had, is voor de catalogus van 
de archeologische vondsten – het in 2018 gepubliceerde Spul – gekozen voor een urbane functionele 
classificatie waarin alle materiaal- en objectgroepen zijn geordend in relatie tot een functionele analyse 
van de stedelijke materiële cultuur als geheel.30 Deze opzet biedt een nieuwe invalshoek op de materiële 
cultuur als afspiegeling van stedelijk leven. Waar het werk zich verder in onderscheidt is de vormgeving 
en fotografie, een concept dat ook buiten de archeologie niet onopgemerkt bleef en internationaal in de 
prijzen viel.31 
 
1.3.4  Stedelijke keuren 
 
Een belangrijke historische bron die bijdraagt aan inzicht in de depositieprocessen en de samenstelling 
van archeologische vondstcomplexen in ophogingen zijn stedelijke keuren voor de regulering van afval 
en de waterhuishouding. De regelgeving ten aanzien van het openbare leven in de stad was vanaf de 
veertiende eeuw voor het grootste deel gebaseerd op het gewoonterecht. Voor alles wat daarvan afweek 
werden keuren opgesteld. Voor ons van belang zijn de vele keuren die werden uitgevaardigd vanwege 
een toenemend probleem met afval op straat en in de grachten.32 De keuren werden uitgevaardigd door 
schout en schepenen (later ook burgemeesters) die daartoe gemandateerd waren door het keurrecht dat 
de stad in 1300 had ontvangen van Gwijde van Henegouwen. Keuren werden bij het aantreden van de 
nieuwe stadsregering jaarlijks afgekondigd en bekrachtigd, maar alleen herzieningen werden in het 

                                                                    
28 Gawronski 2012.  
29 Gawronski 2017, Gawronski 2018 en Gawronski en Kranendonk 2018.  
30 Gawronski en Kranendonk 2018.  
31 In maart 2019 werd Spul door een internationale jury de Gouden Letter toegekend, de hoogste prijs van Schönste Bücher aus aller Welt. 
32 Carasso-Kok en Verkerk 2004, 215.  
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keurboek bijgeschreven.33 Veertiende-eeuwse keuren zijn niet bewaard gebleven. De oudste in schrift 
overgeleverde keuren van Amsterdam zijn te vinden in het keurboek dat in 1413 is samengesteld op basis 
van de op dat moment al bestaande regelgeving, aangevuld met nieuwe voorschriften.34 Deze keuren 
werden regelmatig opnieuw uitgevaardigd, deels omdat de situatie niet verbeterde, daarnaast ook als 
middel van het stadsbestuur om het gezag over de openbare ruimte te laten gelden. De keuren die wer-
den uitgevaardigd vanaf de zestiende eeuw zijn in de zeventiende- en achttiende eeuw een aantal malen 
bijeengebracht in druk. Voor deze studie is gebruik gemaakt van de bronnenuitgave van de vijftiende- en 
zestiende-eeuwse keuren door J.C. Breen uit 1902 en de Handvesten van H. Noordkerk uit 1748.35 Aan de 
regelgeving van keuren kwam een einde in 1795, waarna nieuwe wetgeving werd ingevoerd.36 

Naast keuren over waterbeheer beschikken we ook over metingen van de waterhoogtes in de 
stad en op het IJ. Vanaf 1700 werden door het Stadswaterkantoor – een stedelijke instelling die was ge-
huisvest op het water van de Geldersekade bij de Nieuwmarkt – dagelijks, overdag elk uur en ’s nachts elk 
half uur, metingen uitgevoerd van het hoog- en laagwaterpeil in de stad. De gegevens werden bijgehou-
den in peilboeken in een maatvoering van duimen ten opzichte van het stadspeil. Deze administratie is 
de belangrijkste historische bron ten aanzien van de waterhoogtes in de achttiende-eeuwse stad.37 Be-
langrijke bronnen ten aanzien van hoogtes van water en land en stormvloeden zijn de werken van M.K.E. 
Gottschalk, J. Buisman en C. Hogenes.38 
 

1.4  Ophogen, stadsontwikkeling en materiële cultuur  
 
1.4.1  Ophogen in de Nederlandse stadsontwikkeling 
 
Stadsontwikkeling in de Nederlanden stond voor een belangrijk deel in het teken van een voortdurend 
proces van ophogen en aanplempen. Dit had te maken met landschappelijke factoren. Voor geheel West 
Nederland was verhogen van het land een noodzaak vanwege de natte en dalende veenbodem. In steden 
op de hoger gelegen zandgronden waren het vaak rivier- of beekdalen die bij stadsuitbreidingen werden 
opgehoogd of aangeplempt om bouwareaal te realiseren. Het wonen op een – natuurlijke of kunstmatige 
– verhoging in het landschap met als doel hier een veilig heenkomen te kunnen zoeken bij overstromin-
gen gaat in de het Nederlandse kustgebied terug tot de achtste eeuw voor Christus.39 Een dergelijke 
verhoging kon een natuurlijke landvorm zijn zoals een oeverwal of rivierduin of een opgeworpen heuvel: 
een huisterp. Na verloop van tijd konden huisterpen aaneengroeien tot een opgehoogd bewoningslint. 
Binnen de ontwikkeling van steden in de Nederlanden is te zien dat al vanaf de eerste-generatie steden – 
die vanuit kleinere kernen in de twaalfde eeuw aaneengroeiden – op grote schaal is opgehoogd. Voor-
beelden van dergelijke steden zijn Brugge en Utrecht.40 Grootschalige ophogingen gingen vaak gepaard 
met de optimalisering van de waterhuishouding; (afwaterings)grachten werden gegraven, bestaande 
natuurlijke waterlopen werden (deels) verlegd of gekanaliseerd en met de vrijgekomen grond werden de 
lage gelegen drassige delen van een stad opgehoogd. 
 

                                                                    
33 Breen 1902, III.  
34 Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de bronnenuitgave van stadarchivaris J.C. Breen uit 1902. Het eerste deel van dit keurboek 
A, met 67 keuren van 1413 tot 1452, is incompleet vanwege de stadsbranden van 1421 en 1452 waarbij een deel van het stadsarchief 
verloren is gegaan. Het tweede deel van keurboek A, van 31 mei 1452 -een week na de stadsbrand- tot 25 januari 1494 bevat een complete 
reeks van 569 keuren. Keurboek B, van 26 februari 1494 tot 30 november 1512, bevat 461 keuren. Het rond 1500 samengestelde keurboek 
C bevat 59 keuren.  
35 Noordkerk 1748.  
36 Breen 1902, IV. 
37 Stadsarchief Amsterdam, 335-1 t/m10 (Stadswaterkantoor, 1700-1749). 
38 Gottschalk 1971-1977, Buisman 1995 en Hogenes 1997.  
39 Van Dam 2009, 8.  
40 Rutte en Vannieuwenhuyze 2014, 118-120. 
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2 Amsterdam binnen de groep havensteden in het westen die in de periode 1270-1400 tot bloei kwamen (naar IJsselstijn en Rutte 2017, 22) 

 
Deze praktijk was te zien in dertiende-eeuws Amersfoort en ’s-Hertogenbosch, waar de landschappelijke 
omstandigheden – dekzandruggen en drassige laagtes doorsneden door waterlopen – bepalend waren 
voor de stedelijke topografie. Beide steden ontstonden vanuit een landsheerlijke stedenpolitiek en 
stadsplanning – respectievelijk die van de bisschoppen van Utrecht en de hertogen van Brabant – in de 
periode 1160-1260.41 Het ophogingsmateriaal bestond hier uit lokaal gewonnen zand en baggerslib. 
Naarmate steden groeiden en de toegenomen bevolking steeds grotere hoeveelheden afval produceer-

                                                                    
41 Rutte en Vannieuwenhuyze 2014, 117. Amersfoort: Snieder 2009, 76, ’s-Hertogenbosch: Janssen 1983, 57-59. 
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den, werd het gebruikelijk om dit stadsafval te gebruiken als ophogingsmateriaal. De vroegste voorbeel-
den, waarbij dit al vanaf de veertiende eeuw gebeurde, zijn Dordrecht en ’s-Hertogenbosch.42 Het stads-
wordingsproces van Amsterdam valt binnen de groep van havensteden die in de tweede helft van de 
dertiende eeuw tot ontwikkeling kwamen in het kustgebied van Friesland (Dokkum) tot Vlaanderen 
(Oosteinde) (afb. 2).43 

In de ontwikkeling van de Hollandse steden is te zien dat de oudste bewoning doorgaans plaats-
vond op hoger gelegen grond, variërend van een zandrug tot de smalle oeverwallen langs een 
(veen)rivier. In beide landschappelijke situaties waren de bewoners op een zeker moment genoodzaakt 
op te hogen, in de eerste plaats om het bewoningsareaal te kunnen uitbreiden en daarnaast om vernat-
ting tegen te gaan. Vernatting was vaak gerelateerd aan bodemdaling ten gevolge van de ontginning van 
het veen, maar kon ook worden veroorzaakt door een veranderende waterhuishouding door kanalisering 
of afdamming van natuurlijke waterwegen. 

De systematische ophogingen in Hollandse steden begonnen aarzelend in de elfde of twaalfde 
eeuw, maar werden in de dertiende eeuw vast onderdeel van het reguliere proces van stadsontwikke-
ling.44 De ontwikkeling van Amsterdam aan de monding van een rivier is vergelijkbaar met die in bijvoor-
beeld Hoorn, Delft, Dordrecht en Rotterdam, waar de eerste bewoners zich vestigden op de smalle oe-
verwallen.45 Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat in al deze steden de oeverwallen niet zon-
dermeer geschikt waren voor bewoning en eerst waren opgehoogd. Dit kon zijn door het opwerpen van 
individuele woonterpen die na verloop van tijd door nieuwe ophogingen en uitbreiding van het bewo-
ningsareaal aaneengroeiden, of een langgerekte terp – een walterp – wat in feite neerkwam op een dijkli-
chaam. 
 
1.4.2  Ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam: stand van zaken  
 
Wat weten we nu over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam? Over de ontginning van het uitge-
strekte veenlandschap is uit geschreven bronnen bijzonder weinig overgeleverd. Vaak vormen alleen de 
oudste vermeldingen van nieuw gestichte nederzettingen aanwijzingen voor de periodisering van het 
ontginningsproces. Ook over de uitgifte van grond door de bisschop zijn geen geschriften overgeleverd, 
waardoor we feitelijk niet weten of sprake was van een bepaalde – standaard – maatvoering.46 Ons beeld 
van de ontginningsgeschiedenis van Amstelland wordt vooral bepaald door de studies van de historici P. 
Henderikx en C.L. Verkerk en de historisch-geografen J.K. de Cock en C. de Bont.47 De Bont reconstru-
eerde het natuurlijke landschap in de periode 800-1000 na Chr., de ontginning, bewoning en waterstaat 
van 1000 tot 1350 en waterstaat/waterbeheer van 800 tot 1500/1850.48 Als onderlegger maakte hij ge-
bruik van de Topografisch Militaire Kaart (TMK) uit circa 1850, waarop nog de uitgestrekte landelijke 
verkaveling zichtbaar is die grotendeels terugging op de inrichting van het ontgonnen land. Het onder-
zoek van de Bont had een multidisciplinaire opzet en omvatte ook archeologische gegevens. Wel consta-
teerde hij ten aanzien van de archeologie: ‘Amstelland en andere gebieden ten zuiden van het IJ komen 
er maar bekaaid van af’.49 Dit heeft niet te maken met de hoeveelheid archeologische vindplaatsen, maar 
vooral het geringe aantal dat was gepubliceerd en hiermee beschikbaar was voor De Bont. 

                                                                    
42 Dordrecht: Sarfatij 1995, ’s-Hertogenbosch: Janssen 1983, 59 en Treling 2007, 60-61.  
43 Rutte en Vannieuwenhuyze 2014, 125-127 en IJsselstijn en Rutte 2017, 8-51. De interpretatie dat Amsterdam pas rond 1270 zou zijn 
ontstaan vanuit de aanleg van de dam is, zoals verderop zal blijken, onjuist aangezien op dat moment al bebouwingslinten bestonden op 
beide oevers van de Amstel.  
44 Sarfatij 1995, 22. Met ophogen wordt doorgaans een verhoging van het maaiveld op land bedoeld. Het maken van land in water, vari-
erend van drassig rietland tot open water, wordt vaak aangeduid als landwinning – ook landaanwinning wordt gebruikt – of aanplemping.  
45 Sarfatij 1995, 20.  
46 Verkerk 2017, 165.  
47 Henderikx 1995, Henderikx 2017, Verkerk 1998 en Verkerk 2017, De Cock 1965, De Bont 2008 en De Bont 2014. 
48 De Bont 2008, 343. 
49 De Bont 2008, 327. 
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Het ontbreken van geschreven historische bronnen over de ontginningen heeft ruimte geboden 
aan het ontwikkelen van verschillende visies op de ligging van de oorspronkelijke ontginningsbasis en de 
gehanteerde maatvoering. Verkerk plaatst de ontginningsbasis in het water van het Damrak, De Bont 
meer landinwaarts aan de westzijde van de Nieuwendijk, waar de huidige verkaveling een scherpe knik 
naar het zuidwesten maakt.50 Verkerk en De Bont verschillen niet alleen op dit punt van inzicht, maar ook 
ten aanzien van de maatvoering van de ontginningskavels.51 Geschreven bronnen bieden geen topografi-
sche ijkpunten om de verschillende hypothesen te toetsen en waar die mogelijkheid wel bestaat – op 
basis van archeologische gegevens – is dit vooralsnog niet gebeurd.  

Over het ontstaan van de nederzetting en de dertiende- en veertiende-eeuwse topografie van 
Amsterdam bestaan toonaangevende studies van de stadsarchivarissen J.C. Breen en W.F.H. Oldewelt 
en de historici C.L. Verkerk en B. de Melker. Ook voor deze periode bestaat een bronnenschaarste. Zo 
merkte Breen in zijn topografische geschiedenis van de Dam het volgende op: ‘t Is met den Dam als met 
vele andere dingen: zijn oorsprong ligt in het duister en verliest zich in den nacht der tijden’.52 Maar dat 
gold niet alleen voor de ontstaansgeschiedenis, ook ‘zijne geschiedenis gedurende de eerste eeuwen van 
zijn bestaan is in menig opzicht in het duister gehuld’, aldus Breen.53 Oldewelt wist ondanks soms crypti-
sche topografische aanduidingen in de stadsrechtoorkonde van 1342 een eerste reconstructie te maken 
van de stadsgrenzen op dat moment. Daarnaast wierpen zijn onderzoeken meer licht op het veertiende-
eeuwse grafelijk bezit aan de Nieuwendijk.54 Veertiende-eeuwse geschreven bronnen zijn niet alleen 
onvolledig, maar vaak ook nog eens multi-interpretabel. Zo leveren ze bijvoorbeeld geen sluitend beeld 
op van de ligging van sommige stadspoorten en waar dat wel het geval is moeten we het vaak doen met 
spaarzame vermeldingen.55 

Verkerk was zich ervan bewust dat kennislacunes vanuit historische bronnen ook op een andere 
wijze kon worden opgelost, met name door archeologisch onderzoek.56 Probleem hierbij was wel dat 
voor hem, net zoals De Bont, slechts weinig archeologische literatuur voorhanden was.  

Gedetailleerde topografische studies, die tussen bronnenpublicaties en analyse in zitten, zijn die 
van J.G. Kam naar de Nieuwendijk tussen Zoutsteeg en Oudebrugsteeg en de gehele Warmoesstraat. 
Kam heeft per perceel alle beschikbare geschreven bronnen geïnventariseerd.57 Hij beoogde hiermee een 
historisch kadaster te ontwikkelen, een adresboek waarin hij op basis van overgeleverde archiefstukken 
van elk pand de opeenvolgende eigenaren kon presenteren.58 Voor de Nieuwendijk nam hij 1543 als 
startpunt, voor de Warmoesstraat nam hij alle bronnen vanaf de oudste vermeldingen uit de veertiende 
eeuw.59 Ook Kam lukte het niet om door te dringen tot de vroegste geschiedenis vanwege een gebrek 
aan geschreven bronnen. De oudste vermeldingen van percelen geven daarom alleen een ondergrens – 
een terminus post quem datering – voor de eerste bebouwing.  

De zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen zijn beter gedocumenteerd. Het beste moderne his-
torische inzicht over deze periode geeft het werk van J.E. Abrahamse (2010). Abrahamse heeft op basis 
van uitgebreide archiefstudie de stedelijke besluitvorming ten tijde van de zeventiende-eeuwse stadsuit-
breidingen tot in detail gereconstrueerd. Hij richtte zich op het proces van stedelijke ontwikkeling en de 
idealen die daaraan ten grondslag lagen – en volgde hiermee de lijn die was uitgezet door achtereenvol-
                                                                    
50 Er vanuit gaande dat de stormvloeden van de jaren rond 1170 een deel van het ontgonnen land hebben weggeslagen, zie Verkerk 2017, 
165 en De Bont 2014, 192-193. 
51 Beiden gaan uit van een standaardbreedte van 30 roeden, maar voor De Bont is niet duidelijk om welke roede het gaat, terwijl het voor 
Verkerk duidelijk is dat een Stichtse ontginning moet zijn uitgevoerd volgens een Stichtse maatvoering (roede van 112,68 m). Beide 
hypothesen zijn tot op heden nog niet getoetst bij gebrek aan historische ijkpunten voor de reconstructie van deze kavels.  
52 Breen 1909, 101.  
53 Breen 1909, 103.  
54 Oldewelt 1931, 1-11; Oldewelt 1932, 9-21; Oldewelt 1933, 39-52; Oldewelt 1939, 1-13. 
55 Onduidelijkheid is de precieze ligging van het Windmolenzijdepoorthuis (Verkerk 1998, 25) en de Bindwijkerpoort (Verkerk 2002, 287). 
56 Verkerk 2002, 294.  
57 Kam 1961, 95-128 en Kam 1968.  
58 Kam 1961, 95.  
59 Voor de Nieuwendijk bleken enkele percelen op basis van een onlosbare rente terug te voeren op veertiende-eeuws grafelijk bezit, zie 
Kam 1961. Voor de Warmoesstraat zie Kam 1968.  
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gens L. Jansen, E. Taverne en B. Bakker – maar beschouwde de daadwerkelijk gerealiseerde stad als het 
resultaat van een complex proces waarin verschillende inzichten, belangen, eigendomsverhoudingen en 
het in het richten fysieke landschap nauw met elkaar waren verweven.60 De dissertatie van G. van Essen 
(2011) biedt uitvoerige informatie over de organisatie en het functioneren van het Stadsfabrieksambt.61  

Archeologische- en historische gegevens gaan ondanks de eigenheid van de bronnen over één en 
dezelfde de stad. Door uit beide disciplines vergaarde data met elkaar te vergelijken kunnen hiaten in de 
stadsgeschiedenis worden opgevuld en niet zelden leidt dit weer tot nieuwe onderzoeksvragen. Na vijf-
enzestig jaar stadskernarcheologie behoeft de integratie van historische- en archeologische gegevens in 
veel gevallen nog de nodige optimalisatie. Zo is in moderne stadsgeschiedenissen – zoals de in de jaren 
2004-2007 verschenen Geschiedenis van Amsterdam – de rol van archeologie vaak nog beperkt tot kader-
teksten en illustraties.62 Ook het omgekeerde is gangbare praktijk: in een archeologische publicatie 
wordt een – soms uitgebreid – historisch kader geschetst, maar op de plek waar een confrontatie tussen 
de historische- en archeologische gegevens mag worden verwacht blijft deze uit.63  

Archeologische gegevens maken het ten aanzien van het ontstaan en de vroegste geschiedenis 
van Amsterdam mogelijk om de al genoemde theorieën van De Bont en Verkerk over de ontginning te 
toetsen. Ten aanzien van de veertiende- en vijftiende-eeuwse stad wordt beoogd om met archeologische 
gegevens hiaten op te vullen ten aanzien van zaken waar Breen, Kam, De Melker, Oldewelt en Verkerk in 
hun topografische studies vastliepen. Daarnaast bieden voortschrijdende inzichten in de dateringen van 
keramiek de mogelijkheid om bestaande archeologische aannames ten aanzien van de chronologie van 
de stadsontwikkeling opnieuw tegen het licht te houden en waar nodig aan te scherpen. Dit kan tot ver-
assende nieuwe inzichten leiden, net zoals is gebeurd ten aanzien van de zestiende-eeuwse bouwont-
wikkeling in de stad op basis van dendrochronologisch onderzoek.64 

De studies van Abrahamse en Van Essen geven inzicht in de wisselwerking tussen ontwerp – in 
samenhang met besluitvorming en organisatie – en de praktische uitvoering van de stadsontwikkeling in 
de periode 1585-1700.65 Geschreven bronnen over het verloop van de stadsuitbreidingen geven een ge-
detailleerd tijdskader voor de interpretatie van archeologische structuren en vondstcomplexen van 
stadsafval in ophogingen en landwinning.  

Een belangrijk – tot dusver onderbelicht – aspect van de ruimtelijke ontwikkeling van Amster-
dam is die van het havenfront. In dit verband staat de vraag centraal in hoeverre de fasering en prakti-
sche uitvoering ervan moeten worden gezien als een uniek Amsterdams fenomeen of meer als een prak-
tijk die gangbaar is in de ontwikkeling van havensteden in het algemeen. Om een vergelijking mogelijk te 
maken moet de blik worden gericht op beschikbare archeologische gegevens van maritieme steden.  

In de afgelopen jaren is op verschillende locaties in binnen- en buitenland aangetoond dat vond-
sten uit ophogings- en aanplempingslagen een belangrijke informatiebron zijn over stedelijke materiële 
cultuur.66 Het gaat vaak om historisch goed gedateerde deposities, zogeheten gesloten vondstcom-
plexen, die als een solide referentie- en interpretatiekader kunnen dienen voor de in de voorliggende 
studie uitgewerkte Amsterdamse vondstcomplexen. Hiermee kan de vraag worden beantwoord in hoe-
verre de landwinningstechnieken en het gebruik van stadafval typisch Amsterdams waren, juist kenmer-
kend voor havensteden of anderszins. Daarnaast geeft het inzicht in het gehele spectrum van aardewerk 
in Amsterdam in relatie tot andere (haven) steden in Nederland en daarbuiten. 

De belangrijkste bron voor deze studie bestaat uit een dataset die door een decennialange ar-
cheologische onderzoekstraditie in Amsterdam, aanvankelijk door het IPP en vanaf de jaren zeventig 

                                                                    
60 Jansen 1958, 1960a en 1960b, 1963, 1965a en 1965b, 1967; Taverne 1978 en Bakker 1993.  
61 Van Essen 2011.  
62 Met name deel 1, zie Carasso-Kok 2004. 
63 Jayasena en Schmitz 2012, 115-141. 
64 Van Tussenbroek 2015.  
65 Abrahamse 2010 en Van Essen 2011.  
66 Bijvoorbeeld Enkhuizen, Nieuwe Haven en Molenweg: Schrickx en Duijn 2016 en Duijn 2011, 21-27; Medemblik: ophoging 1570-1607: 
Schrickx 2013,53; Hoorn, Oostereiland: Schrickx en Duijn 2010, 61-67; Haarlem, Wilsonsplein: Peters 2015; Londen: Jarrett 2004.  
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door MenA, is opgebouwd. Het enorme potentieel aan data was evident, maar door het ontbreken van 
systematiek in dit gegevensbestand nog niet eerder ontsloten. In de voorliggende studie wordt gebruik 
gemaakt van deze individuele vindplaatsen als onderdelen van de grotere, overkoepelende ‘vindplaats 
Amsterdam’. Met als uitgangspunt de ondergrond – en dan in het bijzonder ophogingen – als graadmeter 
van stedelijke ontwikkeling is het archeologische tekeningenarchief ontsloten door middel van digitalise-
ring van de documentatie van de voor deze studie meest relevante vindplaatsen. Daarnaast zijn daterin-
gen van vindplaatsen en individuele vondstcomplexen herijkt op basis van moderne inzichten in aarde-
werkchronologieën en – waar mogelijk – nieuwe 14C en dendrochronologische dateringen. Alle vind-
plaatsinformatie werd samen met de historisch-topografische gegevens ondergebracht in een GIS-
systeem, speciaal ontwikkeld door MenA en ingezet als basis voor de uitvoering en vormgeving van het 
onderhavige onderzoek naar de Amsterdamse ondergrond. Hiermee kon voor het eerst de rijkdom aan 
archeologische data worden benut.  

Het algemene beeld dat we thans in grote lijnen hebben van de stadsontwikkeling is als volgt 
(afb. 3). De eerste bewoning aan de Amstelmonding ontstond eind twaalfde eeuw, waarbij zich vanaf 
begin dertiende eeuw een terpenlint ontwikkelde langs de westelijke oever van de Amstel en dijkbebou-
wing langs de oostzijde. Tussen 1264 en 1275 werden deze bewoningsassen met elkaar verbonden met 
de aanleg van een dam in de Amstel. In de veertiende eeuw breidde de nederzetting zich uit door land-
winning in het Damrak en Rokin en aan de landzijde tot aan de voorburgwallen. Deze oudste verdedi-
gingswerken dateren van omstreeks 1350. Rond 1380 werden de achterburgwallen aangelegd. Rond 1425 
werd de stad uitgebreid tot aan een nieuwe aarden stadswal langs de Geldersekade, Kloveniersburgwal 
en Singel. Gedurende de vijftiende eeuw kwam aan de oostzijde van de stad – langs de Oude Waal – het 
havengebied de Lastage tot ontwikkeling. In de jaren 1482-1500 werd de aarden omwalling op last van 
landsheer Maximiliaan van Oostenrijk vervangen door een stenen stadsmuur. Het havengebied de Lasta-
ge werd buiten de ommuring gelaten. In de zestiende eeuw maakte de stad een grote bevolkingsgroei 
door. Binnen de muren werd alle beschikbare ruimte volgebouwd en in de weilanden rond de stad groei-
de tegelijkertijd een illegale voorstad van ambachtelijke werkplaatsen en woningen.67  

Na de Alteratie, de omwenteling van 1578 waarbij het katholieke stadsbestuur werd vervangen 
door een protestants bestuur, werden in korte tijd twee grote stadsuitbreidingen ondernomen: de Eer-
ste- en de Tweede Uitleg. In 1585 startte de Eerste Uitleg aan de west- en zuidzijde van de stad. In de 
jaren 1592-1593 volgde de Tweede Uitleg, waarbij in het buitendijkse land tussen de Sint Anthoniesdijk 
(Jodenbreestraat) en het IJ een compleet scheepsbouwkwartier werd gerealiseerd, met drie eilanden 
(Uilenburg, Marken en Rapenburg) voor de bouw en het onderhoud van schepen. In 1595-1597 volgde de 
aanleg van een wooneiland in de binnenbocht van de Amstel (Vlooienburg, het huidige Waterlooplein).  

In de zeventiende eeuw werd het stedelijke areaal van Amsterdam aanzienlijk vergroot met de 
aanleg van de grachtengordel en daar omheen een vestingwal met 26 bolwerken die de halvemaanvor-
mige plattegrond van de stad volmaakten. Dit project werd gerealiseerd in twee fasen: de Derde Uitleg 
(1613) en de Vierde Uitleg (1663). De Derde Uitleg vond plaats aan de westzijde van de stad, in het veen-
weidegebied vanaf het IJ tot aan de Leidsegracht. Het nieuwe stedelijke gebied werd omzoomd door een 
vestigwal met elf bolwerken. 
 

                                                                    
67 Abrahamse 2010, 51, 71-2, 75-77. In 1609 was er een voorstad van meer dan 3.300 huizen, schuren en werkplaatsen. 
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3 Schematische fasering van de groei van Amsterdam van 1175 tot 2011, naar Gawronski 2012  

 
Ter hoogte van de Leidsegracht sloot de nieuwe wal met een scherpe knik aan op de bestaande verdedi-
gingswal van 1585.Westelijk rond de oude stad werden drie parallelle grachten gerealiseerd, de Heren-, 
Keizers- en Prinsengracht. Deze grachtengordel was bedoeld als woonwijk voor de welgestelden. De 
Jordaan was een afzonderlijk woon- en werkkwartier dat hoofdzakelijk werd bewoond door ambachts-
lieden. Als derde werden in de buitenpolder langs de IJ-oever drie haveneilanden (de westelijke eilanden) 
en de Haarlemmerbuurt gerealiseerd. In 1645 werd extra woonareaal aangelegd in het IJ met aanplem-
ping van het Waalseiland. Vanaf de jaren 1650 startte de aanleg van de oostelijke eilanden, een geheel 
nieuw havenkwartier aan de oostzijde van de stad. Als eerste werd het eiland Kattenburg aangelegd en in 
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1660 volgden de eilanden Wittenburg en Oostenburg. Met de stadsuitbreiding van 1660 – de Vierde Uit-
leg – kwamen de oostelijke eilanden binnen de stad te liggen. Bij de Vierde Uitleg – waarmee ook de ook 
de Heren-, Keizers- en Prinsengracht werden doorgetrokken tot over de Amstel – werd de zonering van 
wonen en werken voortgezet, maar wel met als belangrijkste verschil dat de inrichting van het gemengde 
woon- en werkkwartier niet ondergeschikt was aan de bestaande verkaveling, zoals de Jordaan bij de 
Derde Uitleg. Na voltooiing van de Vierde Uitleg duurde het tot halverwege de negentiende eeuw voor-
dat weer een grote stadsuitbreiding werd ondernomen. Vanaf 1878 werd de stad uitgebreid volgens het 
plan-Kalff. 

In 1896 werd het gemeentelijke areaal verder vergroot met de annexatie van de gemeente 
Nieuwer-Amstel en met een volgende annexatie van 1921 werd het gemeentelijke grondgebied van Am-
sterdam nogmaals verviervoudigd.68 Deze gebieden werden vooral in de jaren vijftig en zestig van de 
twintigste eeuw in het kader van het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam (AUP, 1935) volgebouwd. 
Vanaf 1860 is het water in Amsterdam sterk teruggedrongen door dempingen van grachten en groot-
schalige landwinning in het IJ. Het IJ aan de westzijde van de stad werd in 1861-1876 met de aanleg van 
het Noordzeekanaal veranderd van een open, uitwaaierende watervlakte in een sterk gekanaliseerde 
vaarweg. De verbinding met de Zuiderzee werd in 1872 afgesloten met de bouw van de Oranjesluizen. Bij 
deze sluizen werd in de jaren 1874-1894 het Zeeburgereiland gerealiseerd. De stad werd in de jaren 1872-
1877 van het IJ afgesloten door de aanplemping van drie eilanden in het Open Havenfront voor de bouw 
van het Centraal Station. In de jaren 1875-1882 volgde verdere landwinning in het IJ voor de aanleg van 
de Oostelijke Handelskade.69 In 1896 volgde de aanplemping van het KNSM-eiland. In 1998 werd gestart 
met een nieuwe stadsuitbreiding in het IJ met de aanleg van IJburg. In de komende jaren zal IJburg – dat 
uit meerdere eilanden bestaat – verder worden uitgebreid in het IJ-meer.  
 
1.4.3  GIS en een integrale ruimtelijke benadering van de stadsontwikkeling 
 
Stedelijke ontwikkeling is een ruimtelijk proces dat onlosmakelijk is verbonden met topografie. Voor de 
bestudering ervan bestaat een grote verscheidenheid aan bronnen – archeologische resten, (geotechni-
sche) boringen en sonderingen, historische oorkonden, grondtransacties, stedenbouwkundige ontwer-
pen, kaarten, enzovoorts – die met elkaar gemeen hebben dat ze informatie bieden over een specifieke 
geografische locatie, een plek op de stadsplattegrond. Om deze verschillende soorten geografische in-
formatie integraal te kunnen benaderen heeft MenA ingezet op een Geografisch Informatie Systeem 
(GIS), dat het mogelijk maakt om alle soorten data te koppelen, te vergelijken en te synthetiseren: een 
overzichts- en onderzoeksinstrument, dat ook aan de basis staat van het archeologisch beleid. GIS is te 
beschouwen als een ruimtelijke database, bestaande uit kaartlagen met daaraan gekoppelde informa-
tie.70 Om een historische kaart in GIS te kunnen gebruiken, wordt deze eerst gescand en digitaal gegeo-
refereerd. Hierbij wordt een historische kaart aan de hand van nog bestaande ankerpunten, zoals onver-
anderde hoeken van bouwblokken of gebouwen, over de huidige topografische ondergrond gemodel-
leerd. Vervolgens worden – afhankelijk van de vraagstelling – relevante delen van de kaart gevectori-
seerd in GIS. Aan deze elementen – vlakken, lijnen of punten – wordt vervolgens informatie gekoppeld 
over – bijvoorbeeld – de aard van het object, datering, eigenaar en de bron. Op dezelfde wijze worden 
archeologische vlak- of overzichtstekeningen in GIS geïntegreerd. Vervolgens wordt aan de verschillende 
sporen en structuren informatie gekoppeld over bijvoorbeeld de aard, datering, vondsten, hoogteligging. 
De voor deze studie gebruikte stadsplattegronden, historische kaarten en andere bronnen resulteren in 
een lappendeken van kaartprojecties over de huidige topografie, hetgeen de mogelijkheid biedt om van 
elke kaart de meest relevante en betrouwbare elementen te gebruiken. 

                                                                    
68 Van 4600 tot 17.121 hectare. Zie De Rooy 2007, 119.  
69 Gilijamse 2009, 71-72 en Bonke 2009, 94. 
70 Nijhuis en Pouderoijen 2016, 137-151. Voor het gebruik van GIS zie ook Boonstra en Schuurman 2009, 20-37 en Nijhuis 2016, 147-164.  
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4 De gelaagde stad: archeologische vindplaatsen (geel) en het kadastrale minuutplan van 1832 (zwarte lijnen) op de huidige topografie 
(kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
De meest omvangrijke archeologische dataset van primaire-bronnenmateriaal wordt gevormd door circa 
100 grote en kleinere archeologische vindplaatsen verspreid over de stad die zijn opgenomen in het Me-
nA GIS-systeem (afb. 4).71 Al deze vindplaatsen hebben een sterke topografische verbondenheid, de 
vindplaatsen zijn ruimtelijke elementen – vanwege hun specifieke locatie – binnen de grotere platte-
grond van de stad.72 De vindplaatsen zijn te clusteren in tijd, ruimte en functie. Voor een analyse van de 
laatmiddeleeuwse stad wordt – bijvoorbeeld – een vergelijking gemaakt tussen vindplaatsen uit één tijd-
vak (tijd) binnen de voorburgwallen (ruimte) die betrekking hebben op stedelijke ophogingen (functie). 
Om de landwinning in de Amstel in kaart te brengen wordt op vergelijkbare wijze gebruik gemaakt van 
de informatie die de verschillende archeologische vindplaatsen aan het Damrak en Rokin bieden. Een 
voorbeeld van een situatie waarbij historisch topografisch materiaal en de archeologie elkaar goed aan-
vullen, is de aanleg van de oostelijke eilanden in de zeventiende eeuw. Hiervan bestaan gedetailleerde 

                                                                    
71 De vindplaatsenkaart is gepubliceerd op archeologischekaart.amsterdam en maps.amsterdam.nl. 
72 Gawronski 2012, 10 en Gawronski en Jayasena 2013, 149. Voor GIS toepassingen in de Amsterdamse archeologie zie Gawronski, Jayase-
na en IJzerman 2016 en IJzerman 2016. 
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ontwerpkaarten die goed zijn te georefereren. De archeologische informatie van verschillende vindplaat-
sen binnen dit gebied handelt over de praktische uitvoering van het grondwerk. 

Als basiskaart voor de ruimtelijke analyse van de stad is gebruik gemaakt van het kadastrale mi-
nuutplan uit 1832, dat vanuit het HisGIS project door de Fryske Akademy in zijn geheel is gevectoriseerd, 
waarna alle kadastrale informatie per perceel uit de oorspronkelijke aanwijzende tafels aan de kaart is 
gekoppeld. Dit heeft geresulteerd in een ruimtelijke database die kan worden bevraagd ten aanzien van 
de aard van percelen, de eigenaren, enz. Deze kaart vormde de onderlegger voor analyse vanuit het door 
MenA ontwikkelde GIS-systeem van archeologische vindplaatsen. De keuze voor deze kaart komt voort 
uit drie eigenschappen ervan. Ten eerste is het de eerste kaart met een grote geografische precisie. Ten 
tweede toont het minuutplan de stad nog in zijn zeventiende-eeuwse omvang, omsloten door de ves-
tingwal met daarbuiten het uitgestrekte landelijke gebied waarvan de verkaveling grotendeels terug-
voert op de ontginningsperiode. Ten derde had in 1832 nog weinig schaalvergroting plaatsgevonden op 
perceelsniveau, zoals dat op de kaart van Loman uit 1876 wel het geval is. Hiermee is de kaart van 1832 
een schakel tussen de middeleeuwse stad met verkaveling en tegelijkertijd een schakel naar het heden.  
 
1.4.4  Culturele geschiedenis: ophogen met afval  
 
In de voorliggende studie wordt uit het gehele spectrum van materiële cultuur één categorie uitgelicht: 
aardewerk. Aardewerkvondsten uit ophogingen worden gebruikt als dateringsmiddel voor de verschil-
lende fasen van de stadsontwikkeling. Daarnaast worden voor vier tijdvakken één of meerdere vondst-
complexen uit waterbodems en ophogingslagen uitgelicht als informatiebron over het aardewerk in de 
stad in die tijdvakken.  

De opkomst van het gebruik van afval als ophogingsmateriaal vanaf het begin van de zestiende 
eeuw hangt mogelijk samen met de ontwikkeling en organisatie van de stedelijke vuilophaal in de loop 
van de vijftiende eeuw, onder meer met de introductie van vuilnisvaten, die voor het eerst werden ver-
meld in 1475.73 Voor die tijd waren er tal van keuren waarin het wegwerpen van vuilnis op niet daartoe 
bestemde plekken strafbaar werd gesteld, maar de georganiseerde vuilophaal bleef beperkt tot een aan-
tal hoofdstraten, pleinen, markten en bruggen.74 De burger werd geacht zijn vuil in de vuilnisvaten te 
deponeren en zijn eigen omgeving zelf schoon te houden. De stad ging de vuilinzameling in de zestiende 
eeuw commercieel exploiteren. De verkoop van vuil uit de vuilnisvaten werd uitbesteed aan het Burger-
weeshuis, dat de opbrengsten zelf mocht houden, een indirecte subsidiering van deze instelling door de 
stad. Bij de stadsuitbreiding van 1585 had de stad in korte tijd een grote hoeveelheid ophogingsmateriaal 
nodig om hiermee terreinen op te hogen en nieuwe stadswallen op te werpen. De vuilinzameling werd 
voortaan weer van stadswege gereguleerd. Ook bij de daaropvolgende stadsuitbreidingen van 1592 en 
1613 was stadsafval een belangrijk bestandsdeel van door de stad uitgevoerde ophogingen. In 1626 werd 
de verkoop van vuilnis weer vrijgegeven.75 Niet alleen was nu de behoefte aan ophogingsmateriaal ver-
minderd, voortaan werd voor ophogingen de voorkeur gegeven aan modder uit de walen in plaats van 
afval. Deze modder werd was ruimschoots voorhanden aangezien in de zeventiende eeuw de grachten 
op diepte werden gehouden door moddermolens. Aangedreven door twee paarden werd hiermee slik, 
modder en klei opgebaggerd. Dit werd in schuiten werd geladen voor transport naar de locaties waar het 
materiaal nodig was voor ophogingen van land of nieuwe werken.76 Tussen 1626 en 1673 werden de vuil-
nisvaten door de stad verhuurd aan particulieren. Hiermee was het vuilprobleem niet opgelost.77 Bij de 
stadsvergroting van 1660 werd vuilnis weer een belangrijk ophogingsmateriaal. Dit verklaart waarom op 

                                                                    
73 Oldewelt 1942, 149.  
74 Zie Breen 1902.  
75 Oldewelt 1942, 150-151.  
76 Commelin 1694, 231-232.  
77 Zo werd in 1634 nogmaals bepaald dat vuilnis niet in het stadswater, maar in de daarvoor bestemde vuilnisschuiten thuis hoorde. Het 
vuilnis wordt in deze keur nader gespecificeerd tot hooi, stro, stukken tegels, stenen, puin, krengen, koemest, longen, lever, pensen, zie 
Noordkerk 1748 (Handvesten), 752, K. Fol. 209, 30 januari 1634.  
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23 november 1663 werd bepaald dat geen stadsvuilnis van de hopen mocht worden gehaald aangezien 
dit nodig was ‘tot verhoginge van de nieuwe uytlegginghe’.78 In 1673 kwam de vuilophaal in handen van 
het in het zeven jaar tevoren gestichte Aalmoezeniershuis.79 

Het gebruik van (stads)afval in ophogingen is geen exclusief Amsterdams verschijnsel, maar ko-
men we ook tegen in andere steden in West Nederland. Zo was stadsafval een belangrijke component 
van de ophogingen in het kader van stadsuitbreidingen in Enkhuizen in 1591, Medemblik in de periode 
1570-1607 en in Hoorn in 1649-1654.80 Daarnaast is in Haarlem in de periode 1600-1610 een stadsgracht 
gedempt met stadsafval.81 De afgelopen jaren is bij archeologisch onderzoek de bemonstering en uit-
werking van dergelijke vondstcomplexen steeds meer systematisch verzameld en op uniforme wijze 
gekwantificeerd. Dit biedt een goed referentiekader voor de interpretatie van Amsterdamse vondstcom-
plexen. Ook buiten Nederland was het in de zeventiende- en achttiende eeuw gebruikelijk om op te ho-
gen met gebruikmaking van afval. Zo zien we dat voor zeventiende- en achttiende-eeuwse aanplempin-
gen op de zuidoever van de Theems op grote schaal gebruik is gemaakt van het afval van lokale potten-
bakkerijen. Op de Adlards site bestond dit uit biscuit- en geglazuurde misbaksels van majolica en faience, 
aangevuld met Londens steengoed.82 De herkomst van deze stukken was een pottenbakkerij waarvan de 
werkplaats deels op de opgravingslocatie lag. Naast misbaksels bevatten de stortlagen voor industriële 
activiteiten gebruikte keramiek, zoals suikertrechters en strooppotten die in groten getale werden ge-
bruikt in suikerraffinaderijen. Op de Deptford East India Dock site bevatten aanplempingslagen uit de 
late zeventiende- en vroege achttiende eeuw het afval van pottenbakkerijen in Woolwich en de achttien-
de-eeuwse van een – deels op de vindplaats gelegen – pottenbakkerij van Deptfort.83 Deze vondstcom-
plexen bestonden uit roodbakkend aardewerk, waaronder – net zoals op de Adlards site – het aardewerk 
dat werd gebruikt bij de suikerraffinage. Het aardewerk in de aanplempingen vormt een afspiegeling van 
de pottenbakkersindustrie aan de zuidelijke oever van de Theems in het gebied tussen Lambeth en 
Greenwich. Deze produceerde roodbakkend aardewerk voor huishoudelijk gebruik, tuinbouw en indu-
strie.84 Een overzeese context waarbij een maritieme stad grootschalige landaanwinning aan het haven-
front realiseerde voor de aanleg van werven en verdedigingswerken en waarvan we beschikken over 
complementaire historische en archeologische bronnen is Québec City in Canada. In aanvulling op arche-
ologisch bewijs voor deze laatzeventiende- en vroegachttiende-eeuwse stadsontwikkeling aan de oever 
van de St Laurence River85 is er een keur uit 1710 waarin de ingezetenen van de stad door het Franse be-
stuur werden aangespoord om hun vuilnis op een speciaal daarvoor bestemde plaats te dumpen zodat 
dat gebruikt kan worden voor de ophoging van een kustbatterij.86  
  

                                                                    
78 Noordkerk 1748 (Handvesten), 739 Willekeuren L.O.Fol. 59, 23 november 1663. 
79 Oldewelt 1942, 150-151. 
80 Enkhuizen: Nieuwe Haven (2013): Schrickx en Duijn 2016; Molenweg (2010): Duijn 2011, 21-27; Medemblik: ophoging 1570-1607, zie 
Schrickx 2013,53; Hoorn, Oostereiland: Schrickx en Duijn 2010, 61-67. 
81 Haarlem, Wilsonsplein: grachtvulling 1600-1610, zie Peters 2015. 
82 Jarret 2004, 21.  
83 Jarrett 2004, 122-123.  
84 Jarrett 2004, 123.  
85 Moussette en Moss 2010, 63–64. 
86 Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, 03Q_E1,S1,P661: "Ordonnance de l'intendant Jacques Raudot qui oblige tous les habi-
tants de la basse-ville de Québec de porter ou faire voiturer toutes leurs ordures, vidanges et démolitions dans l'emplacement du feu sieur 
Aubert de la Chesnaye dont on a tiré la terre pour faire des batteries. 16 avril 1710". 
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5 Typochronologisch overzicht van gebruiksaardewerk in Amsterdam 1150-1500 
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6 Typochronologisch overzicht van gebruiksaardewerk in Amsterdam 1500-1850 
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1.4.5  Aardewerkonderzoek in Amsterdam 
 
Binnen het archeologisch onderzoek in Amsterdam heeft de studie van de gebruikskeramiek van meet af 
aan een belangrijke plek ingenomen. Dit heeft ermee te maken dat aardewerk bij opgravingen meestal 
de grootste vondstcategorie is en daarnaast – vergeleken met andere materiaalgroepen – ook het minst 
vergankelijk. In zijn algemeenheid wordt aardewerk in de archeologie gebruikt voor drie soorten infor-
matie: tijd, functie en ruimte.87 Tijd heeft betrekking op datering, van het moment waarop een voorwerp 
is gemaakt tot en met de periode van gebruik. De sterke vergankelijkheid van aardewerk in het gebruik – 
gelet op de breekbaarheid – maakt dat voorwerpen vaak niet lang na productie in scherven in de bodem 
belandden en hiermee een belangrijk archeologisch dateringsmiddel zijn.88 Functie heeft betrekking op 
de vraag waarvoor een oorspronkelijk voorwerp werd gebruikt; zo kan een opgegraven randscherf on-
derdeel zijn geweest van een bord, dat op zijn beurt tot tafelgerei behoorde. Keramiek bestaat hoofdza-
kelijk uit alledaagse gebruiksvoorwerpen en is hierdoor een belangrijke informatiebron over dagelijks 
leven. Functie kan ook verbonden zijn met status of culturele achtergrond. De betekenis van ruimte is 
meervoudig. Op de eerste plaats heeft een vondst een directe relatie tot het archeologische grondspoor 
waaruit het is opgegraven, ten tweede tot de structuur waartoe deze behoort en op een hoger niveau de 
topografie van een nederzetting of stad. Daarnaast is er de locatie waar een voorwerp is vervaardigd, dit 
kan lokaal zijn (op huishoudelijk of stedelijk niveau), een andere stad of streek in Nederland of ver over 
de landsgrenzen, tot in Azië. De verspreiding van keramieksoorten levert hiermee informatie over han-
delsnetwerken en biedt aanknopingspunten in vraagstellingen ten aanzien van culturele en etnische ver-
banden tussen producenten en gebruikers van aardewerk.89 Een andere betekenis van functie is die van 
de depositie. In grote mate bepalend voor de informatiewaarde en betrouwbaarheid van de analyse van 
aardewerkvondsten heeft betrekking op de formatieprocessen, dat wil zeggen de wijze waarop een 
vondstcomplex tot stand gekomen is en in hoeverre dit door latere bodemingrepen mogelijk is verstoord. 

Om inzicht te krijgen in de formatieprocessen in een vondstcontext wordt bij het kwantificeren 
van de vondsten bepaald in hoeverre sprake is van een primaire, dan wel secundaire context. In de afge-
lopen twee decennia heeft het onderzoek naar middeleeuws- en postmiddeleeuws aardewerk een grote 
vlucht genomen, vooral met de introductie van een landelijke classificatiesysteem – het zogeheten De-
venter Systeem – waardoor het nu voor het eerst mogelijk werd om aardewerk direct te kunnen vergelij-
ken binnen vindplaatsen, binnen de stad en met vindplaatsen elders in het land. Deze typologie omvat de 
periode 1250-1900 en werd in 1989 geïntroduceerd in de publicatie van een Deventer vondstcomplex. Bij 
deze methode is aardewerk geclassificeerd naar baksel (materiaalsoort), specifiek model en vorm.90 
Hoofddoel van dit classificatiesysteem was niet het opzetten van een typochronologie, maar door er een 
database aan te koppelen van extern gedateerde objecten kwam steeds meer informatie beschikbaar om 
tot objectieve standaarddateringen voor aardewerktypen te komen.91 Op deze wijze ontstond – door een 

                                                                    
87 Gawronski en Kranendonk 2018, 21-22; Gawronski 2012, 9; Orton, Tyres en Vince 1993, 23 en Janssen 1983, 188. De keuze om tijd voor-
op te stellen – Gawronski en Kranendonk hanteren de volgorde functie, tijd en ruimte – heeft ermee te maken dat aardewerk in de archeo-
logie vaak als eerste wordt gebruikt als dateringsmiddel en vanwege het gebruik ervan in het eerste deel van deze studie als datering van 
fases van de stadsontwikkeling.  
88 Deetz 1996, 68-69, zie ook Orton, Tyres en Vince 1993, 23 en Verhoeven 1998, 7.  
89 Verhoeven 1998, 7.  
90 Clevis en Kottman 1989. Hierin worden de volgende bakselsoorten onderscheiden: steengoed zonder [s1] en met zoutglazuur [s2], 
kogelpotaardewerk [kp], jydepotaardewerk [jy], roodbakkend aardewerk uit Nederland [r] en Ochtrup [dw], Werra aardewerk [wa], Ibe-
risch aardewerk [ib], witbakkend aardewerk uit Nederland [w] en Duitsland [wd], Hafneraardewerk [ha], Weser aardewerk [we], majolica 
[m], faience uit Nederland [f], Italië [i], Portugal [po] en Frankrijk [fr], Chinees [p] en Europees porselein [ep], industrieel wit [iw], zwart [iz] 
en rood [ir] aardewerk, industrieel steengoed [s3], pijpaarde [py] en glas [gl]. Gangbare objecttypen zijn grape [gra], bakpan [bak], steel-
kom [stk] als kookgerei, bord [bor], kom [kom], kop [kop], schepbeker [spb], deksel [dek], theepot [the] en zoutvat [zou] als tafel- en 
drinkgerei, kan [kan], fles [fle],fruitbakje [fru], amfoor [amf] en pot [pot] voor opslag en schenkgerei, pispot [pis] en zalfpot [zal] als sani-
tair en verzorging, test [tes] en komfoor [kmf] voor verlichting en verwarming en als restgroep beeld [bee], bloempot [blo], knikker [kni], 
kwispedoor [kwi], miniatuur [min], spaarpot [spa] en vaas [vaa]. Deze beschrijving van baksels en vormen is gebaseerd op Gawronski en 
Jayasena 2016b en Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017. Zie ook hoofdstuk 11.3. 
91 Ostkamp 2002, 19 en Ostkamp 2009b, 490. 
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steeds groeiende stroom aan in het Deventer Systeem gepubliceerde vondstcomplexen – geleidelijk een 
referentiecollectie van laat- en postmiddeleeuwse keramiek en glas in Nederland. Dit heeft niet alleen 
een veel gedetailleerder beeld opgeleverd van aardewerksoorten en hun verspreiding, maar ook de date-
ring ervan. Op een stedelijk niveau had dit nogal eens de consequentie dat het beeld van de chronologie 
van vindplaatsen en daardoor soms ook fasering van stadsontwikkeling enige bijstelling behoefde. In 
Amsterdam Ceramics zijn alle objecten gekoppeld aan het Deventer Systeem en zijn dateringen waar 
nodig aangescherpt.92  
 
1.4.6  Typochronologie van aardewerk  
 
De aspecten tijd, functie en ruimte komen samen in typochronologieën van aardewerk: welke typen aar-
dewerk zijn er, wat is hiervan de datering en waar komt het vandaan? De eerste in Nederland gepubli-
ceerde typochronologie van keramiek zag in 1963 het licht. A. Bruijn presenteerde hierin het aardewerk 
van de in Brunssum, Schinveld en Nieuwenhagen opgegraven pottenbakkerijen.93 Het eerste typochro-
nologisch overzicht van keramiek uit Amsterdamse bodem, waarin het keramiekspectrum van circa 1300 
en circa 1400 werd gepresenteerd naar functiegroep, dateert uit 1977.94 Dit overzicht werd in de jaren 
erna verder uitgebreid. In 1994 volgde de publicatie van een typochronologisch schema van het roodbak-
kend aardewerk in Amsterdam van circa 1175 tot 1700.95 De opzet heeft aan de basis gestaan voor alle 
typochronologische overzichten die nadien in Nederland zijn verschenen. Het aardewerk werd erin ge-
presenteerd in een chronologische reeks van verschillende functiegroepen. In 2009 verscheen het typo-
chronologisch schema van keramiek in Venlo op basis van het Maasboulevardproject.96 Dit was de eerste 
in een reeks van regionale typochronologische overzichten. In Amsterdam werd in 2012 het eerste typo-
chronologische schema opgesteld, uitgaande van de keramiekselectie in Amsterdam Ceramics (afb. 5 en 
6).97 In de in 2018 gepubliceerde fotocatalogus Spul van 13.000 objecten van de archeologische vondsten 
van de Noord/ Zuidlijn zijn de aardewerkvondsten opgenomen binnen een functionele indeling die een 
afspiegeling is van de stad in 10 basale functies. Functionele analyse is de basis voor een totale en inclu-
sieve ordening van de verschillende materiaalgroepen en grote hoeveelheid verschillende objecten.98  

In deze studie wordt het typochronologisch overzicht van Amsterdam gebruikt als referentieka-
der om aan de hand daarvan met vondstcomplexen te dateren en daarmee de ontwikkeling van de mate-
riële cultuur in de stad te beschrijven. In de voorliggende studie wordt aardewerk in de eerste plaats ge-
bruikt voor de chronologie van de stadsontwikkeling – als dateringsmiddel – en daarnaast wordt kera-
miek uit ophogingen en aanplempingen gepresenteerd als informatiebron over de stedelijke materiële 
cultuur. Deze vondstcomplexen hebben de bijzondere eigenschap dat de voorwerpen erin geen afspiege-
ling vormen van het afval van individuele huishoudens, maar van het gehele spectrum tonen van de ma-
teriële cultuur van de stad.99  
  

                                                                    
92 Gawronski 2012.  
93 Bruijn 1963, 356. Zie ook Ostkamp 2009, 485. 
94 Baart et al 1977, 253.  
95 Baart 1994a, 20-23. 
96 Ostkamp 2009b. 
97 Opgesteld door de auteur, S. Ostkamp en R. Tousain en door de eerste twee gepresenteerd bij het symposium Assembled Articles V in 
Zwolle in oktober 2012.  
98 Gawronski en Kranendonk 2018.  
99 Gawronski en Kranendonk 2018, 17. 
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1.4.7  Methodiek aardewerkonderzoek 
 
Uitgangspunt bij het onderzoek van aardewerk is dat archeologen altijd werken met een steekproef die 
bestaat uit datgene wat is opgegraven, van een steekproef van wat in de bodem is bewaard gebleven, 
van nog eens een steekproef van datgene wat in de bodem is terecht gekomen van tenslotte nog eens 
een steekproef van de materiële cultuur uit het verleden.100 De informatiewaarde van aardewerkvond-
sten wordt hierdoor sterk bepaald door de wijze van archeologische bemonstering en de methodiek van 
kwantificering.  

Bij systematisch onderzoek van afval in ophogingslagen wordt het beste resultaat geboekt wan-
neer tijdens de opgraving een statistisch betrouwbare steekproef wordt genomen. Dit houdt in dat van 
een ophogingslaag, die vanwege de omvang meestal onmogelijk in zijn geheel is op te graven, één of 
meerdere delen integraal worden geborgen.101 Voor het kwantificeren van aardewerkvondsten wordt 
gebruik gemaakt van vier methodes: naar aantallen scherven, gewicht, Minimaal Aantal Exemplaren 
(MAE) en Estimated Vessel Equivalents (EVE).102 Deze bieden alle de mogelijkheid om inzicht te krijgen in 
de onderlinge bakselverhoudingen in een vondstcomplex, maar de betrouwbaarheid van de gegevens 
verschilt – soms aanzienlijk – per methode. Telling naar scherven heeft het grote voordeel dat het proces 
geheel reproduceerbaar is. Belangrijk nadeel is dat een vertekend beeld ontstaat bij verschillen in grootte 
of breekbaarheid van de oorspronkelijke objecten – waardoor sterker gefragmenteerde aardewerksoor-
ten oververtegenwoordigd zijn – of (post) depositionele processen. Het wegen van scherven is net zoals 
de scherventelling reproduceerbaar, maar heeft het nadeel dat grote en zware voorwerpen zijn overver-
tegenwoordigd en hierdoor de bakselverhoudingen een vertekend beeld geven.103  

Bij de telling naar MAE wordt aan de hand van bodems, randen of andere onderscheidende ele-
menten een schatting gemaakt van het minimale aantal individuele voorwerpen binnen een vondstcom-
plex. De betrouwbaarheid van deze schatting wordt in grote mate bepaald door datgene wat van de 
scherven bewaard is gebleven en de, hiermee samenhangende, mogelijkheid tot reconstructie van de 
oorspronkelijke voorwerpen. Bij een vondstcomplex van relatief complete objecten – dit is vaak het geval 
bij vondsten uit beerputten – leidt dit tot een nauwkeuriger schatting van het MAE dan bij grote vondst-
complexen met sterk gefragmenteerd materiaal, zoals uit ophogings- en aanplempingslagen.  

De beste methode voor het kwantificeren van grote vondstcomplexen uit ophogingen en land-
winningen is de telling naar EVE.104 Deze methode werd in de jaren 1980 ontwikkeld in Engeland, deed 
zijn intrede in Nederland in de jaren 1990, maar is pas sinds de afgelopen jaren een gangbaar geworden 
naast MAE.105 Bij de EVE wordt als uitgangspunt genomen dat iedere scherf een meetbare fractie verte-
genwoordigt van het complete voorwerp waarvan het ooit deel uitmaakte. Met deze methode wordt 
vastgesteld hoeveel procent van het oorspronkelijke voorwerp bewaard is gebleven. Aangezien een der-
gelijk percentage niet is te bepalen aan de hand van wandscherven wordt alleen gewerkt met scherven 
van randen of bodems. Het meten van het bewaard gebleven percentage van een randscherf gebeurt 

                                                                    
100 Janssen 1990, 404.  
101 Zie bijvoorbeeld Jarrett 2004, 89-91 (Londen) en Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017, 49-52 (Amsterdam).  
102 De beschrijving van de EVE-methode is gebaseerd op Gawronski en Jayasena 2011a en b, Gawronski en Jayasena 2016, Gawronski, 
Jayasena en Terhorst 2016 en Gawronski, Terhorst en Jayasena 2017. Zie ook hoofdstuk 11.3. 
103 Wegingen van 28 vondstcomplexen uit 23 beerputten van het Waterlooplein toonden aan dat weliswaar de aanwezigheid van bepaalde 
bakselsoorten kon worden aangetoond, wat ook mogelijk was met een scherventelling, maar dat de bakselverhoudingen door een uiteen-
lopend soortelijk gewicht sterk werden vertekend. Zie Thijssen 1985, 113-119. Er bestaan methoden om wegingen te corrigeren door de 
dikte van de scherven te meten, maar de resultaten wegen niet op tegen de tijd die is gemoeid met het arbeidsintensieve proces. Poulain 
2013, 106-118. 
104 Orton, Tyers en Vince 1993,166-181.  
105 Orton, Tyers en Vince 1993,166-181. In de jaren 1990 werd de EVE methode voor het eerst toegepast op Nederlandse vondstcomplexen 
door Bente (z.j.) en Ostkamp (1998 en 1999). In Amsterdam worden sinds 2011 aardewerkcomplexen gekwantificeerd met de EVE me-
thode, zie Gawronski en Jayasena 2011a en b; Gawronski en Jayasena 2013; Gawronski en Veerkamp 2014, Gawronski en Jayasena 2016, 
Gawronski en Jayasena 2017a en Gawronski en Jayasena 2017b.  
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met behulp van een ‘rim chart’106 en wordt geregistreerd op een schaal van 0 tot 1 (0-100% aanwezig). Is 
de rand van een pot voor de helft (50%) bewaard, vertegenwoordigt die 0,5 van de pot. De uitkomst van 
de EVE bestaande uit de som van de afzonderlijk gemeten randpercentages is een indicatie van het mi-
nimum aantal exemplaren, terwijl het aantal randfragmenten het maximale aantal weergeeft. Het groot-
ste voordeel van de EVE methode is dat deze reproduceerbaar is. Afwijkingen komen alleen voort uit de 
eigenschappen van het archeologisch materiaal, al dan niet in combinatie met de specifieke vondstom-
standigheden, en niet uit de keuzes van een onderzoeker, aangezien alle randscherven in zijn metingen 
meetellen. Dit maakt onderlinge vergelijkingen van vondstcomplexen goed mogelijk. 

In het EVE-beeld kunnen ook vertekeningen ten aanzien van het depositieproces sluipen. Niet al-
le object- en bakselsoorten hebben een vergelijkbare breekbaarheid, waardoor bijvoorbeeld steengoed 
mineraalwaterkruiken met hun harde baksel en smalle hals vaak completer bewaard blijven dan wijd-
mondige grapen van het zachter gebakken roodbakkend aardewerk. Ook is EVE niet goed toepasbaar bij 
te kleine vondstcomplexen met een te gering aantal randen.  

Met de EVE-methode kan – in tegenstelling tot de andere methoden – inzicht worden gekregen 
in depositieprocessen en post-depositionele formatieprocessen. Zo kan worden vastgesteld hoe com-
pleet de voorwerpen in een vondstcomplex zijn, ofwel, wat er eigenlijk ontbreekt. De percentuele com-
pleetheid van voorwerpen kan worden bepaald door de som van de EVE te delen door het aantal rand-
fragmenten waarvan de EVE is vastgesteld.107 Hoge compleetheid duidt op een primaire stort, die in een 
relatief kortdurend en direct proces tot stand kwam met afval uit de directe omgeving. Lage compleet-
heid betekent een secundaire stort met aanvoer over langere afstand en langere tijd met de bijbehoren-
de fragmentatie van de oorspronkelijke voorwerpen. Naast de mate van compleetheid kan met EVE ook 
de mate van fragmentatie of de breukfactor worden vastgesteld, ofwel, in hoeveel scherven een object is 
gebroken. Dit gebeurt door het aantal scherven te delen door de som van de EVE. De breukfactor geeft 
net zoals bij compleetheid informatie over de totstandkoming van het vondstcomplex. Zo is stadsafval 
dat van alle delen van de stad afkomstig was vaker sterker gefragmenteerd dan huishoudelijk afval dat 
op hetzelfde perceel is gebruikt voor ophogingen.  
  

                                                                    
106 Een blad met concentrische cirkels waarop van een randscherf achtereenvolgens de oorspronkelijke diameter en het bewaard gebleven 
percentage kunnen worden afgelezen.  
107 Orton, Tyers en Vince 1993, 180-181. 
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1.5  Chronologisch raamwerk  
 
In de traditionele geschiedschrijving van de stad worden de tijdvakken van de stadsontwikkeling gekozen 
op basis van historische ijkmomenten zoals een vermelding, stadsrechtverlening of grote stadsuitbrei-
dingen. Archeologische structuren en materiële cultuur worden hieraan ondergeschikt gemaakt. Omge-
keerd worden archeologische vondstcatalogi zelden – zoals in Amsterdam Ceramics en Spul – aan een 
stadsontwikkeling gekoppeld, zo is in aardewerkcatalogi de typochronologische ontwikkeling leidend, 
los van een stadsontwikkeling. In hoeverre de chronologie van historische bronnen en archeologische 
gegevens kunnen samenvallen, zal in de volgende hoofdstukken worden onderzocht. In deze studie 
wordt de ruimtelijke geschiedenis van de stad gepresenteerd in vijf tijdvakken, die zijn gebaseerd op 
historische en archeologische data en voortkomen uit de tijdsindeling in negen vakken die is gehanteerd 
in Amsterdam Ceramics.108 Het gaat om: 
 

1. Een stormachtige start 1175-1225 
2. De jonge stad 1225-1350 
3. De middeleeuwse stad 1350-1578 
4. Systematische stad 1578-1800 
5. De moderne stad 1800-heden 

 
Als begindatum voor deze studie wordt het jaar 1175 gekozen, de – archeologische – datering van de 
oudste bewoning aan de Amstelmonding. De overgang naar de middeleeuwse stad in 1350 hangt samen 
met de stadsrechtverlening van 1342 – een historisch ijkpunt – en de kort daarna gerealiseerde omwalling 
langs de voorburgwallen – zowel historisch als archeologisch ijkpunt. De middeleeuwse stad eindigt met 
de Alteratie van 1578. Dit is niet alleen een historisch ijkpunt voor de overgang naar een nieuw urbanis-
tiek tijdperk – met binnen een eeuw vier grote stadsuitbreidingen – maar ook het grondwerk waarvan de 
archeologische resten getuigen, laten vanaf dat moment een enorme schaalvergroting zien. De moderne 
stad – tenslotte – tekent zich af in de uitbreidingswijken die vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw rondom de oude binnenstad uit de grond werden gestampt en de eilanden die werden aange-
plempt in het IJ, van het Centraal Station tot IJburg. 

De bespreking van de chronologische ontwikkeling van de stad wordt voorafgegaan door een as-
pect dat voor alle tijdvakken leidend was: de relatie tussen water en land.  
 
  

                                                                    
108 Zie Gawronski 2012. Hierin zijn negen tijdvakken gehanteerd: 1175-1300, 1300-1350, 1350-1425, 1425-1500, 1500-1575, 1575-1625, 1625-
1700, 1700-1850 en 1850-2011.  
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2  Water en Land 
 
Bodemdaling en landophoging zijn vanaf de eerste systematische ontginning van Amstelland onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Met de ontwatering werd weliswaar bewoonbaar areaal gecreëerd, maar 
voor het in hoofdzaak uit water bestaande Hollandveen betekende dit het op gang brengen van een pro-
ces van inklinking, waarbij het oorspronkelijk drie meter dikke veenpakket op langere termijn werd te-
ruggebracht tot minder dan een derde van de oorspronkelijke massa. De bodem daalde, het land vernat-
te en om dit proces tegen te gaan werd grond opgebracht, soms metersdikke pakketten van veen, klei, 
zand, al dan niet vermengd met afval. Door het gewicht van de ophogingen werd dit proces eerder in een 
versnelling dan tot stilstand gebracht, met andere woorden, hoe meer er werd opgebracht, des te meer 
verzakking er optrad. Bodemdaling is een kenmerkend proces in het West-Nederlandse veenlandschap. 
Voor Dordrecht constateerde H. Sarfatij een soortgelijk proces: ‘er ontwikkelde zich [...] een proces, 
waarbij deze woonplekken gedurende lange tijd ogenschijnlijk bleven ‘rijzen’, terwijl het in werkelijkheid 
op een ‘daling’ van de ondergrond neerkwam’.109 

Bodemdaling heeft ervoor gezorgd dat in Amsterdam geen van de loopniveaus, bestratingen of 
kadewerken die bij archeologisch onderzoek worden gedocumenteerd nog op hun oorspronkelijke ni-
veau liggen. De vraag is dan ook, hoe hoog lag het maaiveld in de verschillende perioden van de Amster-
damse stadsontwikkeling in werkelijkheid, in hoeverre verschilt dat met tegenwoordig en is er sprake 
geweest van een gelijkmatig proces? De verschillende variabelen in het proces van bodemdaling en op-
hoging moeten eerst worden gedefinieerd om enerzijds historische maaiveldhoogtes te reconstrueren, 
anderzijds de mate van verzakking te specificeren. Bij de wisselwerking tussen landaanwinning en bo-
demdaling bestaan verschillende variabelen; de historische waterhoogte versus de tegenwoordige, de 
hoogte van het maaiveld in verleden en heden en de verschillen in de aard van landgebruik. In de voorlig-
gende studie wordt gebruik gemaakt van drie soorten informatiebronnen voor het definiëren van de 
hoogte van het historische maaiveld, de relatie hiervan tot historische waterstanden van het IJ en de 
Amstel en de nadien opgetreden bodemdaling; 1. historische en huidige bodembeschrijvingen en water-
passingen, 2. historische metingen omtrent stormvloeden en reguliere waterhuishouding en 3. de NAP-
hoogtes van – scherp – gedateerde archeologische structuren. Met behulp van historische en tegen-
woordige maaiveldhoogtes, in relatie tot de diepteligging van archeologische fenomenen, kan tot een 
verwachtingsmodel worden gekomen ten aanzien van de diepteligging van de archeologische resten.  
 

2.1  Eerste Amsteldijken  
 
Rond 1200 werden waarschijnlijk de eerste dijken aangelegd langs de Amstel. Over het bestaan ervan 
worden we geïnformeerd door een historische bron. In 1204 staken Kennemers de Amsteldijk door, met 
als gevolg dat het land erachter onder water kwam te staan door een 'onstuimige stroom water', in de – 
hertaalde – woorden van een Egmondse kroniekschrijver.110 Deze vermelding maakt twee zaken duide-
lijk; er was een dijk en het land erachter bevond zich lager dan het waterpeil van de Amstel op gemiddeld 
NAP -0,50 m tot NAP -0,20 m, met andere woorden, de inklinking van het veen na de ontginning was op 
dat moment al zo ver gevorderd dat bedijking nodig was om vernatting van de landbouwgrond tegen te 
gaan.111 Het is, ondanks dat het niet specifiek wordt vermeld, ook mogelijk om vast te stellen dat de 
doorgestoken dijk op de westelijke oever van de Amstel moet hebben gelegen, aangezien de oostelijke 
oever vanaf de huidige Blauwbrug zuidwaarts tot in de zestiende eeuw niet bedijkt was, zoals zichtbaar 
op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer, en derhalve hoger lag dan het waterpeil. Begin dertien-
de eeuw moet ook de zuidelijke IJ-dijk zijn aangelegd. Van de hoogwaterkering aan de westzijde van de 

                                                                    
109 Sarfatij 2007, 47. 
110 Verkerk 1994, 26. 
111 Henderikx 1995, 32-33; Hogenes 1997, 25-26.  
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stad, de Spaarndammerdijk, is bekend dat deze in 1220 op last van de Hollandse graaf Willem I is aange-
legd.112 Deze bestond in ieder geval in 1253, toen de sluizen bij Spaarndam voor het eerst werden ver-
meld.113 Met deze stormvloedkering, die zich uitstrekte van Amsterdam tot Spaarndam werd een gebied 
beschermd dat doorliep tot aan de Oude Rijn bij Leiden (het Rijnland). Het moment van aanleg en het 
oorspronkelijke tracé van de dijk aan de oostzijde is wat meer in nevelen gehuld.  
 

 
7 De Nieuwezijds- (1) en Oudezijds Armsteeg (2) binnen de topografie van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
2.1.1  De Zeedijk / Sint-Anthoniesdijk  
 
De oostelijke bedijking van de Amstel kwam halverwege de dertiende eeuw tot stand, zo weten we uit 
archeologisch onderzoek.114 Langs de tegenwoordige Warmoesstraat – tot in de vijftiende eeuw bekend 
als de Kerkstraat – werd een langgerekte walterp opgeworpen van klei- en veenzoden waarop aan de 
landzijde bebouwing verrees.115 Dit grondlichaam strekte zich in de breedte uit tot 13 m uit de tegen-
woordige oostelijke rooilijn van de Warmoesstraat. Deze oudste dijk boog mogelijk oostwaarts af bij de 
Oudezijds Armsteeg die, zoals de naam ook lijkt te suggereren, zou zijn voortgekomen uit een dijkarm. 
Stadsarchivaris W.F.H. Oldewelt veronderstelde dat zowel de Oudezijds- als de Nieuwezijds Armsteeg 
hun oorsprong hadden in een dijkarm van de zeewering langs de zuidelijke IJ-oever (afb. 7).116 In veer-
tiende-eeuwse historische bronnen werden beide stegen omschreven als ‘up ten Arm’, gevolgd door de 
aanduiding of het ging om de Windmolenzijde of de Kerkzijde. Archeologisch onderzoek in de afgelopen 

                                                                    
112 Hogenes 1997, 26.  
113 Abrahamse, Kosian en Schmitz 2010, 18. 
114 MenA vindplaatsen OKP (1954, Warmoesstraat 103), WA (1983): Warmoesstraat 103-109, Wijde Kerksteeg 2-8, Oudekerksplein 40-46, 
Zoetenaamsteeg 1-2. In 1983 zijn doorlopende profielen gedocumenteerd langs de straat (over een lengte van 21,50 m en loodrecht 
hierop richting Oudekerksplein (over een lengte van 23 m).  
115 Gawronski 2012, 22. Dit blijkt uit de doorlopende ophogingen op Warmoesstraat 103-109 (bovenzijde van de walterp op NAP -2 m). 
116 Oldewelt 1933, 41.  
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jaren aan beide zijden van de Oudezijds Armsteeg heeft geen aanwijzingen opgeleverd over een 
dijkarm.117 Een andere mogelijkheid is dat de zeewering afboog door de tegenwoordige Lange Niezel, 
een straat die nog steeds op gemiddeld NAP +2 m ligt. Wat daar echter tegen pleit, is dat het oostelijke 
vervolg van deze straat, de Korte Niezel en de Stormsteeg pas in respectievelijk 1554 en 1550 werden 
gerooid na sloop van bebouwing en dus niet lijken te zijn voortgekomen uit een oudere dijk.118 Ergens in 
de veertiende eeuw – geschreven bronnen maken er geen directe melding over – moet de dijk in de Kerk-
straat vanaf de Oudezijds Armsteeg naar het noorden zijn doorgetrokken. Het nieuwe deel werd aange-
duid als de Warmoesstraat, een naam die vanaf de zestiende eeuw overging op de gehele straat. De oud-
ste vermelding van de Warmoesstraat – en dus het nieuw aangelegde dijktracé – is van 1384.119 Hieruit 
kan alleen worden afgeleid dat het nieuwe stuk dijk ergens vóór dat jaar moet zijn gerealiseerd. Een na-
dere precisering van de datering is mogelijk met behulp van archeologische gegevens. Vondsten uit de 
voet van de dijk waarop – naar we aannemen rond 1375 – de Sint-Olofspoort verrees zijn te dateren in de 
periode 1340-1360.120  
 

 
 
8 Samengesteld zuidprofiel door de landwinning buiten de Zeedijk (links), de Zeedijk (midden) en de stadsgracht naast de Sint-Olofspoort 
(tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 

                                                                    
117 MenA vindplaatsen Oudezijds Armsteeg 6-12 (ARM, 2008), zie Gawronski en Jayasena 2011c (MenA AAR 60) en Oudezijds Armsteeg 9-
33 (ARM1, 2012), zie Gawronski en Jayasena 2016a (MenA AAR 87). Hierbij moet worden opgemerkt dat tussen de twee vindplaatsen een 
zone van 10 m – waaronder de 3,6 m brede steeg – niet is opgegraven en slechts uitsluitsel zou kunnen worden verkregen door nader 
onderzoek in de steeg. 
118 Van Tussenbroek 2015, 22.  
119 De Warmoesstraat werd voor het eerst vermeld in 1384. Van der Laan 1975, oorkonde nrs. 419-420, d.d. 20 april 1384. In het vervolg 
aangehaald als OBA. 
120 Dit blijkt uit de aanwezigheid van een grote voorraadkan van bijna-steengoed uit Bruhl, steengoed van de typen s1-kan-15 en s1-kan-
32, kogelpotaardewerk en een kom van roodbakkend aardewerk met slibversiering van het type r-kom-27. MenA vindplaats Sint-
Olofspoort, vondstnummer OL-200. In de publicatie van Van Regteren Altena uit 1972 wordt gesproken over de vondst van slechts één 
scherf van een grijsbakkende vuurklok in het dijklichaam en op basis hiervan was het dijklichaam niet scherper te dateren dan veertiende 
eeuw (van Regteren Altena 1972, 4). Hiernaar verwijst ook C.L. Verkerk in zijn studie naar de oudste stadspoorten van Amsterdam (Ver-
kerk 2002, 290). De in het voorgaande aangehaalde vondsten die wel tot een goede datering leiden zijn samengesteld uit verschillende 
vondstcomplexen uit het dijklichaam in het kader van een andere – nooit gepubliceerde – analyse van ná 1972.  
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Een complete reconstructie van de breedte van de dijk buiten de Sint-Olofspoort – de Zeedijk – is moge-
lijk op basis van de archeologische onderzoeken aan de Zeedijk en de Sint-Olofskapel.121 Uit samenge-
stelde bodemprofielen kan worden afgeleid dat de breedte van het dijklichaam aan de voet 22 m be-
droeg (afb. 8). Buitendijks bevond de dijkvoet zich 10 m uit de huidige rooilijn, binnendijks tegen de 
stadsgracht onder de huidige Sint-Olofskapel. Uit dit deel van het dijklichaam beschikken we niet over 
daterende vondsten, wel uit de waarschijnlijk gelijktijdig aangelegde strekdammen loodrecht op de zee-
wering. Deze wijzen op een dijkaanleg ergens rond het midden van de veertiende eeuw.122 Dit leidt tot de 
conclusie dat de dijk in het tracé van de Warmoesstraat – al dan niet met een afbuiging naar de Oudezijds 
Armsteeg – rond het midden van de veertiende eeuw al doorliep via de latere Sint-Olofspoort naar het 
aansluitende oost-west lopende deel van de Zeedijk.  
 

 
9 De Zeedijk / Sint-Anthoniesdijk (1), de oever langs de Lastage (4) en de kadijk in de zestiende- en zeventiende-eeuwse situatie (3), de 
omgelegde zeedijk via de Rapenburgerstraat en Hoogte Kadijk uit 1664-1682 (2) en een hypothetische oeverlijn van vóór de doorbraak 
(5), geprojecteerd op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Waarschijnlijk liep de dijk verder oostwaarts parallel aan de IJ-oever, totdat een dijkdoorbraak tussen 
1377 en 1383 hier een dusdanig grote watervlakte tot stand bracht – de Oude Waal – dat een nieuwe dijk 
er alleen omheen kon worden gelegd, een zogeheten inlaagdijk.123 De oudste vermelding van de nieuwe 
zeewering dateert van 1383.124 Een andere indirecte aanwijzing voor het bestaan van de nieuwe zeedijk 
betreft het besluit van ambachtsheer Coen van Oosterwijck uit 1401 om in het buitendijkse land tussen 
Amsterdam en Ipensloot een zomerkade aan te leggen.125 Deze zomerkade bestond nog tot eind zes-
tiende eeuw langs de Oudeschans en de IJ-oever en meer naar het oosten nog tot in de jaren 1650 daar 
waar de oostelijke eilanden werden aangelegd (afb. 9).126  

                                                                    
121 MenA vindplaatsen Zeedijk (ZDK, 1985) en Sint Olofskapel (OL2, 1991). 
122 ZDK-105 uit onderzijde eerste fase dijklichaam, bevat twee groepen: een ouder deel met kp-kog (1250-1350), s5-kan (1200-1250) en s4-
kan-3 (1275/1300-1325) en een groep met s1-kan-15 (late vorm), s1-bek-5/6, g-, datering 1350-1375. ZDK-104 uit tweede fase, bevat r-bak-
2, r-gra-38, g-kan-3 (als Amersfoort, Hof), s1-kan 12/15, s1-kan-3. Datering 1325-1375.  
123 Gawronski 2012, 32, Van Nierop 1955a, 37. Met de Vierde Uitleg werd het deel van de Sint-Anthoniesdijk ter hoogte van de huidige 
Plantage vervangen door een tracé die de Jodenbreestraat via de Rapenburgerstraat en de Hoogte Kadijk met de Zeeburgerdijk verbond. 
Over de interpretatie als inlaagdijk zie ook De Boer 1929 en Van Breen 1953, 31. 
124 Van Breen (1953, 31) vermeldt dat de dijk moet zijn aangelegd ná 1367. 
125 De Boer 1929, 17. Hij heeft het over 1400, maar dit moet 1401 zijn. Coen van Oosterwijck had de ambachtsheerlijkheid Amstelveen – 
waartoe ook Oetewaal behoorde – in 1399 gekocht van Hertog Albrecht van Beieren.  
126 De zestiende-eeuwse situatie is te zien op de kaart van Jacob van Deventer uit 1558-1561, die bij de latere oostelijke eilanden op het 
ontwerp van Oostenburg door Cornelis Danckertsz de Rij uit 1658 (SAA, 010033000081). Er bestaan nog aanwijzingen voor een mogelijk 
ander middenveertiende-eeuws dijktracé. Zo is het niet ondenkbaar dat de dijk vanaf de noordzijde van de Warmoesstraat – de plek waar 
later de Sint-Olofspoort werd gebouwd – niet rechtsaf boog naar de Zeedijk, maar rechtdoor liep tot aan de punt van het Kamperhoofd, 
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De laatveertiende-eeuwse nieuwe zeewering kwam later bekend te staan als de Sint-
Anthoniesdijk en liep vanaf de Sint-Olofspoort via de tegenwoordige Zeedijk, Sint Antoniesbreestraat en 
de Jodenbreestraat en tenslotte via een knik ter hoogte van de Hortus in noordoostelijke richting schuin 
over de Plantage naar de bestaande dijk bij de Zeeburgerdijk (afb. 9). Hier ging de dijk over in de Die-
merdijk, die zich uitstrekte tot Muiden.127 De oudste geschreven bron waarin de Diemerdijk voorkomt 
dateert uit 1307, maar uit dit document kan worden afgeleid dat de dijk toen al enige tijd bestond.128  

Ten aanzien van de fasering van de zeewering aan de oostzijde van de stad is door archeologisch 
onderzoek vast komen te staan dat de verlenging van de oostelijke Amsteldijk tot aan de locatie van de 
latere Sint-Olofspoort en het eerste stuk van de Zeedijk tot aan de Oudezijds Kolk van circa 1350 dateert. 
De sterke knik in de dijk ten oosten van de Oudezijds Kolk zou kunnen verwijzen naar de plek waar de dijk 
ergens tussen 1377 en 1383 werd weggeslagen, waarna het zuidwaarts lopende deel van de huidige Zee-
dijk en Sint-Anthoniesdijk tot stand kwam als onderdeel van een inlaagdijk. Voor een reconstructie van 
de oorspronkelijke zeedijk bestaat te weinig samenhangend bewijs, deze kan vanaf het eerste deel van 
de Zeedijk in een rechte lijn, naar het noorden of zuiden over de watervlakte van Oude Waal en / of Oos-
terdok hebben gelopen. Wel kan het buitendijkse land dat na de stormvloeden was overgebleven – inclu-
sief de vanaf 1401 aangelegde kadijk – worden gereconstrueerd op basis van zestiende- en zeventiende-
eeuws kaartmateriaal.129 Wat opvalt is dat de breedte van het buitendijkse land tussen de Sint-
Anthoniesdijk en de IJ-oever in het gehele gebied van Oudeschans tot de stadsrietlanden varieert van 
500 tot 700 m. Een komvormige inham in de IJ-oever tussen de Schreierstoren en de oostzijde van Wit-
tenburg – een afstand van circa 1500 m – geeft een aanwijzing waar de dijkdoorbraak van 1377-1383 moet 
worden gezocht. Een waal van een vergelijkbare breedte is het verder naar het oosten gelegen Nieuwe 
Diep, een waal die in 1421 tot stand kwam toen de Diemerzeedijk over een vergelijkbare lengte werd 
weggeslagen. Wanneer we de omtrek van dit watervlak op de Oude Waal projecteren met de oever van 
de Lastage en Rapenburg als zuidelijke begrenzing, dan komt de noordzijde te liggen bij de Ooster-
doksdijk. Walen die bij dijkdoorbraken ontstonden hadden nooit eenzelfde omvang, hiervoor bestonden 
te veel verschillende factoren, maar wat de vergelijking tussen Oude Waal en Nieuwe Diep goed laat 
zien, is hoe reëel het is om de kom in de IJ-oever direct ten oosten van de stad te zien als een overblijfsel 
van de dijkdoorbraak van 1377-1383. 

De opbouw van de Sint-Anthoniesdijk ter plaatse van de tegenwoordige Jodenbreestraat laat 
een doorsnede zien die in 1968 is gedocumenteerd (afb. 10).130 De dijk is opgebouwd met kleizoden, 
direct op de veenbodem (afb. 10, 1).131 De dijk is bij regelmatig onderhoud opgehoogd, waarbij het loop-
vlak uiteindelijk op NAP +0,15 m kwam te liggen (afb. 10, 2).132 In een latere fase is de dijk buitenwaarts 
versterkt – eerst met een strook van 1,80 m en vervolgens met nog eens 1,90 m – door een ophoging met 

                                                                                                                                                                                                                   
om daar af te buigen richting de Oude Waal. Van dit dijktracé zouden we dan zelfs archeologisch bewijs hebben: de westelijke van de 
twee als golfbreker geïnterpreteerde dijklichamen zou dan onderdeel van de zeewering. Deze dijk zou dan rond 1383 bij de latere Gel-
dersekade zijn weggeslagen, waarna meer landinwaarts bij de Sint-Olofspoort – die er toen al was – de Zeedijk werd aangelegd. Wat deze 
hypothese niet aannemelijk maakt, is de aanwezigheid van het tweede aardlichaam langs de Oudezijds Kolk. De aanleg van een tweede 
dijklichaam vlak achter de primaire waterkering had weinig waterstaatkundig belang. Om die reden gaan we er vooralsnog vanuit dat 
beide aardlichamen als golfbrekers moeten worden beschouwd die rond 1350 loodrecht op de tegelijkertijd gerealiseerde Zeedijk werden 
aangelegd. 
127 Fransen 2011, 14.  
128 Fransen 2011, 13. Het gaat om een charter dat werd uitgegeven door de Utrechtse bisschop Guy van Avesnes. Wat uit dit document kan 
worden opgemaakt, is dat de dijk toen al enige tijd bestond, aangezien het over een bepaling ten aanzien van de rechtspraak handelt die 
in dit stuk wordt bevestigd.  
129 Hiervoor kan gebruikt worden gemaakt van de kaart van Jacob van Deventer en de ontwerpkaarten voor de Vierde Uitleg door Cornelis 
Danckertsz de Rij.  
130 Archeologische begeleiding IPP, 1968, MenA vindplaats JO.  
131 De opeenvolging van deze kleinschalige ophogingen tekende zich in het profiel af als een afwisseling van kleilagen en humeuze band-
jes: loopvlakken. Het oppervlak lag op NAP -0,65 m. De dijk is bij regelmatig onderhoud opgehoogd, waarbij het loopvlak uiteindelijk op 
NAP +0,15 m kwam te liggen. 
132 De opeenvolging van deze kleinschalige ophogingen tekende zich in het profiel af als een afwisseling van kleilagen en humeuze band-
jes: loopvlakken.  



 

 
 44 

kleizoden (afb. 10, 3 en 4).133 Bij de tweede uitbreiding zijn over het dijktalud pakketten van veen, zand en 
puin gestort.134 Aan de zuidzijde is het oppervlak in een laatste fase geëgaliseerd met opeenvolgende 
lagen van klei, puin, veen tot NAP +0,87 m. Het tegenwoordige maaiveld van de Jodenbreestraat bevindt 
zich op NAP + 2 m, de hoogte die wordt aangehouden vanwege de nog steeds geldende functie als 
hoogwaterkering.135  
 

 
 
10 Jodenbreestraat (JO, 1968), westprofiel door de Sint-Anthoniesdijk (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
2.1.2  Nieuwendijk / Spaarndammerdijk 
 
De westelijke bedijking van de Amstel lag ter plaatse van de Windmolenstraat, de huidige Nieuwendijk. 
Aan de noordzijde zou deze hebben afgebogen naar de Nieuwezijds Armsteeg.136 Gelet op het bochtige 
verloop en de grote afstand tot de IJ-oever is het goed denkbaar dat een dijkarm ter plaatse van de 
Nieuwezijds Armsteeg niet voortkwam uit de oorspronkelijke dertiende-eeuwse bedijking van de zuide-
lijke IJ-oever, maar in de veertiende eeuw tot stand kwam nadat bij een dijkdoorbraak de oorspronkelijke 
dijk was weggeslagen. We hebben in dat geval te maken met een inlaagdijk. Toen in het laatste kwart 
van de veertiende eeuw de Windmolenstraat werd doorgetrokken naar het noorden, om daar westwaarts 
af te buiten langs het IJ zou – wanneer bovenstaande hypothese juist is – eigenlijk niet meer dan de oude 
situatie zijn hersteld. Het nieuwe dijktracé werd de Nieuwendijk genoemd en de eerste vermelding ervan 
dateert van 1382.137 In de vijftiende eeuw ging deze naam over op de gehele straat vanaf de Dam noord-
waarts.138 De Nieuwendijk sloot ter plaatse van het Singel aan op de Spaarndammerdijk. Het oorspronke-
lijk bochtige dijktracé tussen de tegenwoordige Herengracht en het Haarlemmerplein werd in de jaren 
1610 geheel rechtgetrokken tot de huidige Haarlemmerdijk. Buiten de Haarlemmerpoort ligt de ver-
keersweg met de naam Spaarndammerdijk nog op de oude dijk. Aan de buitenzijde van de dijk zijn bij 
archeologisch onderzoek verschillende fasen van zeventiende-eeuwse dijkversterkingen in het zicht ge-
bracht.139  
  
                                                                    
133 De bovenzijde lag op NAP +0,37 m.  
134 Het loopvlak was een 10 cm dikke donkere band tussen +0,52 m op 12,85 tot -0,85 m op 17,30 m. 
135 De referentielijn van de dijk, de buitenzijde, is tegenwoordig door Waternet vastgesteld als de overgang tussen het rijwielpad en de 
weg aan de noordzijde van de Jodenbreestraat. Deze theoretische dijk heeft een breedte van 3 m en aan beide zijden een talud van 1:3. De 
huidige hoogwaterkering vervolgt uit de Jodenbreestraat zijn weg via de Valkenburgerstraat, Anne Frankstraat en de Nieuwe Heren-
gracht naar de Hoogte Kadijk (mondelinge mededeling K. Hogenes, 2013). Zie ook Wouters et al. 2010.  
136 Oldewelt 1933, 41-42. 
137 OBA, nr. 391, d.d. 27 november 1382. 
138 Verkerk 1998, 30.  
139 MenA vindplaats Spaarndammerdijk (SPD, 2016), zie Gawronski en Veerkamp 2018 (MenA AAR 103).  



 

 
 45 

2.2  Een vast peil 
 
Om te weten te komen hoe hoog de stad in de voorbije eeuwen heeft gelegen en wat sindsdien de mate 
van verzakking is geweest, is het van belang vast te stellen welke soorten historische bronnen er zijn ten 
aanzien van hoogteligging en welke maateenheden er destijds zijn gebruikt. In zestiende- en zeventien-
de-eeuwse stukken variërend van keuren tot processtukken worden vaak hoogtes vermeld die zijn gere-
lateerd aan het waterpeil, met weinig precieze vermeldingen als ‘laagste water’, zomerwater, of een niet 
nader gespecificeerd peil dat lokaal is vastgesteld.  

De basis voor een vast referentievlak voor hoogtemetingen werd gelegd in 1624. Bij waterpas-
singen van de Velserdijk en de Spaarndammerdijk – naar aanleiding van een geschil tussen de stad en het 
hoogheemraadschap Rijnland – werd als nulpunt de zomervloed van het IJ genomen zoals gemeten op 
29 augustus van dat jaar. Dit peil, er werd nog geen naam aan gegeven, werd door middel van een aantal 
peilbouten verankerd in de dijk. Toen in 1660 was gebleken dat bij tussentijdse dijkversterkingen de peil-
bouten uit 1624 waren verdwenen, en er opnieuw geschillen waren over de hoogte van de waterkeringen 
langs het IJ, volgde een nieuwe waterpassing en de bevestiging van diverse peilbouten in de dijk en slui-
zen in de stad, waaronder de damsluis en de Nieuwe Brug. Net zoals in 1624 werd uitgegaan van de zo-
mervloed in het IJ als referentievlak. De oudste vermelding van het begrip stadspeil dateert uit 1674. In 
februari en maart van dat jaar werden vanaf het bevroren IJ dieptemetingen uitgevoerd. De resultaten 
werden gepresenteerd op een kaart, waarop in de begeleidende tekst vermeld staat dat alle maten wa-
ren gerelateerd aan de stadspeilsteen, een blauwe steen in de muur van de nieuwe Haarlemmersluis aan 
de oostzijde achter de buitendeur die was gemerkt met de letters SP.140 In de jaren 1680 werd het stads-
peil het officiële referentievlak voor alle waterpassingen in de stad.141 Als nulpunt werd opnieuw de ge-
middelde zomervloed van het IJ genomen, ditmaal niet door op één dag te meten zoals in 1624, maar 
gedurende een heel jaar tussen september 1683 en september 1684. In 1703 werd dit nulpunt nog eens 
gedefinieerd door generaal-opzichter der sluizen en wateren Jan van der Heyden de Jonge als de ‘dage-
lykze zoomervloedt; ofte de Stads Pyl’.142 

Begin negentiende eeuw werd het stadspeil overgezet naar de rest van het land en in 1818 werd 
dit als Amsterdams Peil (AP) het landelijke referentievlak. Bij de overzetting waren buiten Amsterdam 
onnauwkeurigheden ontstaan. Deze werden later in de negentiende eeuw met een nauwkeurigheidswa-
terpassing gecorrigeerd, waarna het Amsterdams Peil het Normaal Amsterdams Peil (NAP) werd. In Am-
sterdam hoefde het AP niet te worden bijgesteld, vandaar dat hier geldt dat het stadspeil gelijk is aan het 
AP en het NAP, met andere woorden, bij hoogtemetingen vanaf 1684 is sprake van eenzelfde uitgangs-
punt.143  
 
2.2.1  Zeedijkshoogte 
 
De oudste historische bronnen die aanwijzingen geven voor de hoogte van de Amsterdamse hoogwater-
kering dateren uit de zestiende en begin van de zeventiende eeuw. Ze hebben alle betrekking op drie 
grote stormvloeden die de stad in 1570, 1610 en 1625 teisterden. In november 1570 kwam met de Aller-
heiligenvloed de gehele stad onder water te staan tot NAP +2,06 m.144 In de damsluis werd deze water-
hoogte gemarkeerd met een gedenksteen. Het feit dat het water tot over de primaire waterkering kwam, 
geeft aan dat de dijkkruin destijds lager lag dan NAP +2,06 m. In 1610 liep het water wederom over de 
dijken. Het stadsbestuur liet daarop de dijkstraten – de Nieuwendijk, Warmoesstraat en Zeedijk – opho-
                                                                    
140 Stadsarchief Amsterdam, CTA archief nr. 10751-1 (Caarte van het Ye; vertoonende des selfs diepte voor en ontrent Amsterdam. Door ’t 
Ys gepeylt in ’t jaer 1674, in de maenden February en Maert, door ordre vande wel edele Grootachtbare Heeren, de heeren Burgemeeste-
ren en Thesaurieren der selver stede). 
141 Hogenes 1997, 52-56; Waalewijn 1987, 13-17. 
142 Lievense-Pelser 1977, 109-110. 
143 Voor een overzicht van 200 jaar NAP zie Van Dam 2018.  
144 Gottschalk 1975, 670.  
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gen, en met effect, want toen de stad in de nacht van 8 op 9 maart 1625 opnieuw werd opgeschrikt door 
een stormvloed kwam het water weliswaar tot aan de stoepen van deze straten, maar ging het er niet 
meer overheen zoals in 1610. Volgens de zeventiende-eeuwse geschiedschrijver C.L. van Wassenaer 
reikte de vloed van 1625 tot anderhalve duim (3,85 cm) onder de waterhoogte van 1570, omgerekend op 
NAP +2,02 m.145 Uit deze bron kan worden geconcludeerd dat bij de ophoging tussen 1610 en 1625 een 
zeedijkshoogte is gecreëerd van circa NAP +2 m. Vergelijkbare hoogtes – tussen NAP +1,70 m en NAP 
+1,98 m – werden vastgesteld bij waterpassingen in 1624.146 Deze situatie is ongewijzigd gebleven tot 
1681. Het waterpeil van de Allerheiligenvloed is decennialang het referentievlak geweest bij dijkverzwa-
ringen en ophogingen. Nog in 1645 werden de kopers van erven op het in het IJ aangeplempte Waalsei-
land verplicht om hun bezit op te hogen tot boven het peil van de Allerheiligenvloed (NAP +2,06 m).147  

In 1681-1682 werd op initiatief van burgemeester Johannes Hudde de primaire waterkering van 
Amsterdam geheel vernieuwd. Dit was allesbehalve een reguliere dijkverzwaring; zo werd de Sint-
Anthoniesdijk als primaire waterkering vervangen door een geheel nieuw dijkvak ter hoogte van de hui-
dige Prins Hendrikkade. Een groot deel van het tot dan toe buitendijkse land – de Lastage, het Waalsei-
land, Uilenburg, Marken en Rapenburg – kwam hiermee binnendijks te liggen, waarmee bescherming 
werd geboden aan – volgens de zeventiende-eeuwse geschiedschrijver Commelin – 2000 huizen.148 De 
westelijke eilanden en de bij de Vierde Uitleg tot stand gekomen oostelijke eilanden bleven buitendijks. 
In de nieuwe waterkering kwamen in plaats van bruggen stenen sluizen met vloeddeuren die met hoog 
water konden worden gesloten. De bestaande Nieuwe Brug, die beide oevers van de Amstelmonding 
verbond, werd hiertoe geheel opnieuw opgetrokken. Het nieuwe dijkvak tussen de Nieuwe Brug en de 
Rapenburgersluis – waar deze aansloot op de Hoogte Kadijk – had een lengte van 325 m en kreeg een 
beschoeiing waarvoor volgens het bestek 338 palen benodigd waren.149 De bestaande – tot dan toe bui-
tendijkse – beschoeiing langs het IJ lag op 4 voet 4 duim boven stadspeil – in de huidige maatvoering 
NAP +1,23 m – en de straat er achter op NAP +1,85 m (afb. 12 en 13). Deze hoogte van de straat komt 
overeen met een waterpassing uit 1680 van de straat tussen de Rapenburgersluis en de hoek bij het 
West-Indisch Huis, die tussen NAP +1,32 m en NAP +1,83 m lag.150 Voor de nieuwe waterkering werd een 
hoogte vastgesteld van 9 voet 5 duim boven stadspeil, wat overeenkomt met NAP +2,67 m en een be-
schoeiing tot 7 voet 5 duim boven stadspeil: NAP +2,11 m (afb. 11). In de acht sluizen werden marmeren 
dijkpeilstenen geplaatst met daarop een uitgehakte lijn op – volgens het opschrift – ‘zeedykshoogte 
zynde negen voet vijf duym boven stadtspeyl’ (afb. 11).151 Het peil van de hoogwaterkering bleef onge-
wijzigd tot 1806, toen er een verhoging plaatsvond van twee duim tot NAP +2,73 m.152 Tegenwoordig 
geldt als veiligheidscriterium voor de hoogwaterkering van Amsterdam een dijktafelhoogte van NAP 
+2,0 m; gebaseerd op de maximaal te verwachten waterstand van NAP +1,50 m – het toetspeil – met 
daarbij opgeteld een extra waakhoogte van 0,50 m. De werkelijke hoogte van de historische dijklichamen 
in de binnenstad – zoals in 2010 vastgesteld bij de toetsing door Waternet van de primaire waterkering – 
ligt op gemiddeld NAP +1,80 m.153 

 

                                                                    
145 Van Wassenaer 1622-1635, aangehaald in Gottschalk 1975 en Buisman 2000, 375-376.  
146 Lievense-Pelser 1977, 104: 6 a 7 voet boven het 'ordinaris dagelijckx water', dat de zomervloed, ofwel stadspeil / NAP, betrof.  
147 Lievense-Pelser 1977, 102 en Gottschalk 1975, 670.  
148 Commelin 1693, 835. 
149 Stadsarchief Amsterdam, 5028 (Archief van Burgemeesters), inv. nr. 604 (stadswater IA, 17 mei 1682). 
150 Lievense-Pelser 1977, 109, uitgaande van de hoogte van de deksteen van de sluis van Muiden.  
151 De dijkpeilstenen, ook Hudde-stenen genoemd, bevonden zich in, van west naar oost: de Eenhoornsluis (nog aanwezig), de Nieuwe 
Haarlemmersluis, de Oude Haarlemmersluis, de Nieuwe Brugsluis (aanwezig na herplaatsing), de Kolksluis, de Kraansluis, de West-
Indische sluis en de Scharrebiersluis (zie Waalewijn 1987, 14).  
152 Stadsarchief Amsterdam, 5028 (Archief van Burgemeesters), inv. nr. 606, brief van Johannes Schilling, 1 augustus 1806. Het peil werd 
opgehoogd van 104 naar 106 duim.  
153 Wouters et al. 2010, 43.  
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11 Herplaatste Huddesteen in de Nieuwe Brug, 2018 (foto: Ranjith Jayasena, MenA) 

 

 
 
12 Herziening van de beschoeiing langs het IJ in 1682, met daarop aangegeven de moderne maten in NAP. De oude kade van 4 voet 4 
duim (NAP +1,23 m) werd vervangen door een hogere van 7 voet 5 duim (NAP +1,23 m) en een dijklichaam met een hoogte van 9 voet 5 
duim (NAP +2,67 m) (Stadsarchief Amsterdam, 5028 (Archief van Burgemeesters), inv. nr. 604 (stadswater IA, 17 mei 1682) 

 
13 Beschoeiing langs de Uilenburgergracht uit circa 1602 met oorspronkelijke hoogte van NAP +1,23 m. In vier eeuwen tijd is de beschoei-
ing ruim een meter verzakt (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 
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2.3  Hoogte van het water 
 
Vanaf 1700 werden door het Stadswaterkantoor – een stedelijke instelling die was gehuisvest op het 
water van de Geldersekade bij de Nieuwmarkt – dagelijks, overdag elk uur en ’s nachts elk half uur, me-
tingen uitgevoerd van het hoog- en laagwaterpeil in de stad. De gegevens werden bijgehouden in peil-
boeken in een maatvoering van duimen ten opzichte van het stadspeil. Deze administratie is de belang-
rijkste historische bron ten aanzien van de waterhoogtes in de achttiende-eeuwse stad. Zo kan aan de 
hand van de meetgegevens over de jaren 1700-1749 het volgende worden gezegd over de waterhoogtes 
op het IJ en in de stad. Het water van het IJ – dat onderhevig was aan eb en vloed – fluctueerde tussen 
gemiddeld NAP + 1,09 m en NAP -0,98 m.154 Het laagste water werd gemeten bij een zuidwesterstorm 
op 10 augustus 1714 en bedroeg NAP -1,59 m; de hoogste stand kwam voor bij de kerstvloed van 1717, 
een noordwesterstorm die het water opstuwde tot NAP +2,47 m. Het water kwam toen bij de zeewering 
langs de Prins Hendrikkade tot 35 cm boven de kade, slechts 20 cm onder de kruin van de dijk. Hierdoor 
bleef de schade binnendijks in de stad beperkt, maar op de buitendijkse oostelijke eilanden – die op ge-
middeld NAP +2 m lagen – liepen alle kelders onder.155 

Het stadswater lag in de eerste helft van de achttiende eeuw op gemiddeld NAP -0,47 m (afb. 
14). Het laagste water werd op 26 september 1716 gemeten op NAP -1,23 m en het hoogste water op 12 
januari 1741 op NAP -0,05 m. De grondwaterstand in de stad kwam overeen met de waterstand van de 
Amstel, die in de stad en het IJ. 

 
 
14 De maximale en minimale waterstanden in het IJ en de stad in de periode 1700-1749, in cm ten opzichte van NAP  
(SAA, 335 analyse en grafiek C. Hogenes)  

 

Met de aanleg van de Amstelsluizen in 1673 werd het waterpeil van de buiten- en binnen Amstel van el-
kaar gescheiden.156 Dit maakte het mogelijk om het water in de stad lager te houden dan het IJ en in de 

                                                                    
154 Stadsarchief Amsterdam, 335-1 t/m10 (Stadswaterkantoor, 1700-1749); analyse peilboeken C. Hogenes, 2012. 
155 Bonke 1986, 47, 204, noot 39. Voor de aanlegdiepte van kelders was in 1700 een keur uitgevaardigd; binnen de Amstelsluizen was dit 
minimaal een duim boven stadspeil (NAP +0,02 m), in het buitendijkse gebied zoals op de oostelijke eilanden op 2 voet boven stadspeil 
(NAP +0,57 m). Zie Noordkerk 1748, 726 (Handvesten H 4 Van de Burgwallen, of Graften binnen de Stad, ‘Keure en Ordonnantie, aan-
gaande de Wateren der Stad Amsterdam", art. XIII "Peil van de kelders, en hoe laag die gelegt mogen worden’). 
156 Hogenes 1997, 51.  
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zomer de lage waterstand van de Amstel te scheiden van de stad. Door de aanleg van de sluizen werd 
daarnaast de stadsboezem kleiner, hetgeen de waterverversing met eb en vloed enigszins verbeterde. 
Als kritieke grens voor het onderlopen van kelders gold hier zes duim onder stadspeil (NAP -0,15 m). De 
waterhuishouding van het IJ bleef ongewijzigd totdat in de jaren 1830 het wateroppervlak werd verkleind 
met de aanleg van de Oosterdokdijk en de Westerdokdijk en er vanaf 1872 – toen het IJ met de aanleg 
van de Oranjesluizen werd afgesloten van de Zuiderzee – geen eb en vloed meer was. Het waterpeil fluc-
tueerde nu nog tussen NAP en NAP -0,60 m. Tegenwoordig ligt het waterpeil in het IJ en de stadsboezem 
op gemiddeld NAP -0,40 m.157  
 
2.3.1  De zestiende-eeuwse Lastage gewaterpast 
 
De problematiek van het dalende land komt in historische bronnen het duidelijkst naar voren in vele 
stukken die zijn geschreven in het midden van de zestiende eeuw naar aanleiding van verzakkingen en 
ophogingen in de Lastage. In 1545 werd hier vanwege de ligging in het schootsveld van de stad, een op-
hoogverbod van kracht. Het dalende buitendijkse gebied – ingericht met huizen, scheepswerven en bij-
behorende structuren – stroomde bij hoog water regelmatig onder. De Lastagiërs hielden zich niet aan 
het verbod en gingen door met ophogen en bouwen binnen de verboden zone aan de stadsgracht. In 
1551 werd op last van de stad een onderzoek naar illegale ophogingspraktijken in de Lastage ingesteld 
door de president van het Hof van Holland, Gerrit van Assendelft. De burgermeesters, die er alles aan 
deden om hun gelijk te halen, verschaften Van Assendelft de namen van de personen die het ophoogver-
bod van 1545 hadden genegeerd. Tevens overlegden zij een lijst met het aantal schuiten en pramen dat 
betrokken was geweest bij illegale ophogingen. Hierdoor weten we dat het ophogingsmateriaal bestond 
uit aarde, puin, modder en schelpzand. Bij de inspectieronde ontkenden de beschuldigden de ophogin-
gen niet, maar zij wezen erop dat hun erven hiermee niet hoger waren komen te liggen. De ophogingen 
zouden louter zijn bedoeld ter aanvulling van de weggezakte ondergrond. In het huis van Cornelis Boom, 
een van de voornaamste Lastagiërs, werd geconstateerd dat tussen de verzakte vloer en de onderzijde 
van bedsteden en kasten in zes jaar een ruimte was ontstaan van een halve voet (14,15 cm).158 Van As-
sendelft constateerde dat hij te maken had met een moeilijk oplosbaar probleem en stuurde aan op een 
schikking. Wanneer een nulmeting zou worden gedaan door het plaatsen van een peilbout zouden toe-
komstige onrechtmatige ophogingen gemakkelijk aan te tonen zijn. De Lastagiërs konden zich hierin 
vinden, het stadsbestuur niet. Het conflict eindige met een nieuwe sententie die in 1552 door de land-
voogdes werd uitgevaardigd. Ten aanzien van ophogen gold dat dit ten stelligste verboden bleef en dat 
een peil niet noodzakelijk werd geacht. In 1556 werd, na nieuwe geschillen, alsnog besloten tot het plaat-
sen van vaste peilpunten om een nulmeting te hebben voor eventuele nieuwe geschillen. In de Sint-
Anthoniespoort werd een bout bevestigd en van hieruit werd een aantal vaste punten overgezet naar de 
stadsmuur tegenover de Lastage. 

Bij de opnames van de hoogte van het maaiveld van de Lastage in 1556 werden de eigenaren van 
de in de ogen van de stadsbestuurders illegaal opgehoogde kavels gehoord. Zij verklaarden allen – net 
zoals in 1551 – dat het ophoogverbod van 1545 niet was overtreden, maar dat ze alleen grond hadden 
opgebracht daar waar het land was weggezonken. Uit hun getuigenissen bleek dat sommige erven zo 
laaggelegen waren dat ze gedurende de winter altijd onder water stonden en ’s zomers hetzelfde gevaar 
liepen bij noordwestenwind.159 Behalve het gegeven dat het door noordwestenwind opgestuwde water 
een hoogte kon bereiken van NAP +1 m kan uit deze getuigenverklaringen geen exacte maaiveldhoogte 
worden gereconstrueerd. Nauwkeuriger mogelijkheden hiertoe komen uit de waterpassingen die in het-
zelfde jaar 1556 op last van het stadsbestuur werden uitgevoerd. De landmeters stelden vast dat de be-

                                                                    
157 Hogenes 1997, 96-97.  
158 De Fremery 1925, 52. 
159 Ter Gouw 1884, 428.  
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schoeiingen tot zes voet (1,70 m) boven het ‘laagste water’ reikten.160 Dit werd te hoog geacht, want het 
springtij reikte maar tot vijfenhalf voet boven hetzelfde laagste water. Het begrip ‘laagste water’ wekt de 
indruk van een allesbehalve vaste maat, maar op basis van bekende waterhoogtes van het IJ kan aanne-
melijk worden gemaakt dat als uitgangspunt niet het extreme laag water van NAP -1 m is genomen, 
maar het gemiddelde laag water van NAP -0,45 m.161 In het eerste geval zou springtij op NAP +0,55 m 
liggen, terwijl springtij in werkelijkheid altijd boven NAP +1 m uitkwam (zie grafiek hoog water IJ). Met 
NAP -0,45 m als uitgangspunt kan het werkelijke springtij op NAP +1,10 m en de hoogte van de gewater-
paste beschoeiing op NAP +1,25 m worden gereconstrueerd. De hoogte van de beschoeiing komt nage-
noeg overeen met de in de zeventiende eeuw tot 1682 geldende vaste hoogte van kadeconstructies in 
het buitendijkse land aan het IJ, die NAP +1,23 m (vier voet, vier duim) bedroeg. Dit zou kunnen beteke-
nen dat deze hoogte al zijn oorsprong had in de zestiende eeuw. De midden zestiende-eeuwse Lastage 
zou, afgaande op de hoogte van de kades, op minimaal NAP +1,25 m hebben gelegen, een fractie lager 
dan de stad binnen de ommuring. 
 

2.4  Hoogte en bodem in de zeventiende-eeuwse stad 
 
Ten aanzien van de zeventiende-eeuwse hoogteligging en bodemopbouw van de stad bestaat een in 
detail gedocumenteerde vroegzeventiende-eeuwse boring en een beschrijving van de bodemopbouw 
van het binnen- en buitendijkse land in de tweede helft van de zeventiende eeuw, die beide zijn gepubli-
ceerd in de contemporaine stadsgeschiedenissen van Dapper (1663) en Commelin (1694). Hierin worden 
de aard en diepteligging van ook thans te onderscheiden fenomenen zoals het Hollandveen en de onder-
liggende kleisedimenten van het Laagpakket van Wormer behandeld. Aan de hand van de onderkant van 
het veen – top van de kleisedimenten van het Laagpakket van Wormer – die sinds de zeventiende-eeuw 
nauwelijks is veranderd en waarvan de NAP-hoogte uit archeologische en geotechnische profielen be-
kend is, kan de hoogte van het zeventiende-eeuwse maaiveld worden berekend. De archeologische pro-
fielen leveren daarnaast informatie over de dikte van het veen dat is overgebleven en hiermee de mate 
van inklinking gedurende een bepaalde periode. De bodembeschrijving van Commelin is gebaseerd op 
die van Dapper, zo gaf hij ook zelf aan, maar op enkele punten bevat deze aanvullende informatie.162 

De oudste bodembeschrijving is gebaseerd op een boring van Pieter Pietersz Ente in 1605. Ente 
verrichtte begin zeventiende eeuw op verschillende locaties in de binnenstad boringen op zoek naar zoet 
drinkwater, aangezien het grachtenwater hier steeds minder geschikt voor was geworden door dichtslib-
bing en toevoer van zout water via de sluizen. In 1602 – zo verklaarde Ente in 1613 – verrichtte hij op het 
perceel van Dirck Adriaensz, brouwer van De Swaen, acht boringen waarbij weliswaar ‘twee booren in de 
gront sijn gebleven’ maar uiteindelijk op een diepte van ‘over de hondert voeten’ geschikt water was 
gevonden dat kon worden gebruikt voor het bierbrouwen.163 In 1605, z0 beschreef Commelin in 1694, 
heeft Ente in een tijdsbestek van 21 dagen geboord tot op een diepte van 232 Amsterdamse voet – 65,67 
m – in het Oude Mannenhuis.164 Vanaf het maaiveld werd geboord door een zeven voet dikke ophoging, 
negen voet dary en veen, negen voet weke klei, acht voet zand, vier voet aarde, tien voet compacte klei 
en vier voeten aarde. 

                                                                    
160 De Fremery 1925, 59.  
161 De gemiddelde waterhoogtes in het IJ zijn gereconstrueerd op basis van de dagelijkse peilingen in de achttiende eeuw. Deze water-
standen kunnen ook voor de zestiende- en zeventiende eeuw worden gebruikt aangezien het wateroppervlak en hiermee de waterhuis-
houding van het IJ vrijwel gelijk was. Deze situatie veranderde pas vanaf de jaren 1830 met de aanleg van de Ooster- en Westerdokdijk aan 
de zuidelijke IJ-oever en de grootschalige landaanwinning op de noordelijke IJ-oever.  
162 Commelin 1694, 153-155.  
163 Van Dillen 1933, 33.  
164 Commelin 1694, 153.  



 

 
 51 

 
 
15 Verbogen grondboor, opgegraven op Noord /Zuidlijn vindplaats Damrak (NZD1.00602MTL001, foto H. Strak) en een detail van een 
tekening van een vergelijkbare grondboor uit de octrooiaanvraag van Pieter Ente bij de Staten van Holland uit 1602 (Nationaal Archief) 

 
Op 51 voet (14,48 m) lag het oppervlak van het tien voeten dikke ‘zandt, daar Amstelredam meest op 
grond, en daar op geheyt wort’. Dit was de eerste zandlaag, waarvan de bovenzijde in Amsterdam door-
gaans op NAP -12,5 m ligt. Alle inspanningen ten spijt, bleek het water brak en derhalve niet geschikt als 
drinkwater. Dit betekende niet het einde van het werk van Pieter Ente; in 1622 werd hij door de stad aan-
gesteld als puttenboorder om op veertien locaties in de stad putten te boren.165  

Vergelijking van het boorprofiel van Ente met hedendaagse geotechnische sonderingen maken 
een reconstructie van de maaiveldhoogte van 1605 mogelijk. Constante waarden in beide boorkolom-
men zijn de onderkant van het veen – de overgang naar het Laagpakket van Wormer – en de bovenzijde 
van de eerste zandlaag. Ente sneed de bovenzijde van het Pleistocene zand aan op een diepte van 14,48 
m onder maaiveld.166 In sonderingen tekent dit niveau zich af op NAP -13 m.167 Hieruit volgt dat het 
maaiveld in 1605 op NAP +1,48 m lag. Deze hoogte blijkt heden ten dagen vrijwel ongewijzigd, het maai-
veld van de binnenplaats bij de Oudemanhuispoort ligt tussen NAP +1,30 m en NAP +1,60 m.168 Een boor 
van het type dat Ente gebruikte bij zijn werkzaamheden is in 2005 tevoorschijn gekomen bij archeolo-

                                                                    
165 Van Dillen 1933, 463.  
166 Commelin 1694, 152-153.  
167 DINOloket, sonderingen S25G05386 en S25G05387. 
168 AHN, geraadpleegd 24-2-2015.  



 

 
 52 

gisch onderzoek in het kader van de Noord /Zuidlijn aanleg in de waterbodem van het Damrak ingeklemd 
tussen de funderingspalen van de Nieuwe Brug (afb. 15).169 

De bodemopbouw in de tijd van Dapper en Commelin was als volgt: de bovenste laag van het 
buitendijkse veenweidegebied, gemeten vanaf het toenmalige maaiveld, bestond uit een drie voet dikke 
(0,85 m) zuivere schone klei. Dit waren overstromingslagen van het IJ. Deze horizont lag op een tien of elf 
voet dik (2,83 tot 3,11 m) veenpakket. Dit lag op een twee a drie voet dikke ‘pijpige korst of lap’ die door 
Dapper en Commelin werd aangeduid als Dary of derrie.170 Dary is een sterk humeuze klei waarvan de 
zettingen overeenkomen met veen. Deze dary had de eigenschap dat het ging drijven wanneer het bo-
venliggende veen werd verwijderd. De dary lag op de wadafzettingen van het Laagpakket van Wormer, 
in de zeventiende-eeuwse beschrijvingen eenvoudigweg aangeduid als klei. In het binnendijkse gebied 
was er onder de bouwvoor ‘dien de beesten met haer voeten betreden’ een laag van ‘gemeene Dari’, een 
– volgens Dapper – vezelige of kruimelige aarde van een voet dikte. Deze laag was, zo vult Commelin 
aan, op veel plaatsen opgehoogd met zand, mest en vuilnis.171 De ‘gemeene Dari’ lag op een 12 voet dik 
veenpakket, dezelfde laag als in het buitendijkse gebied.  

Dapper was bekend met het verschijnsel bodemdaling, want, zo zegt hij ‘op eenige plaetzen, 
daer eertijds zware gebouwen, huizingen, schansen, of andere werken gestaen hebben, [is] de Veen-
grondt vry gezakt. Over de opgehoogde stad merkte hij op ‘Wijders staet aen te merken, dat d’erven en 
straten, ja de gansche stadt met alderhande slagh van aerde onder een gemengt, doch meest met zandt, 
zeer aengehooght is, welk aenhooghsel eerst afgedaght moet worden, eer het gene, dat boven gezeght 
is, plaets grijpt’.172 Uit deze beschrijvingen blijkt verder dat zeventiende-eeuwse aannemers bekend wa-
ren met het fenomeen van het opdrijven van veen, ze werden in de bestekken van graafwerkzaamheden 
verantwoordelijk gesteld voor het geval opdrijving optrad.173 Een voorbeeld van een dergelijk project was 
het graven van de Nieuwe Vaart bij Kattenburg in 1648. Bij de ontgraving kwam het veen telkens weer 
boven drijven totdat een geheel onbegaanbaar drassig terrein was ontstaan. Om het werk toch af te 
kunnen maken, werd gekozen voor het afzagen van het veen. Dit gebeurde door eerst boringen te ma-
ken om vast te stellen waar de losse darylaag zich bevond. Op deze diepte werd vervolgens een touw 
met knopen onder het veen getrokken. Zodra de veenschol ging drijven kon dit als een vlot worden afge-
voerd naar de beoogde ophogingslocatie.174 Over het ophogen wordt door Commelin verder vermeld dat 
de slik, modder en klei die door de moddermolens uit de grachten werd gehaald werd gebruikt als opho-
gingsmateriaal.175 

Het bouwen op de zompige ondergrond bracht met zich mee dat hier grote kosten aan waren 
verbonden vanwege de funderingen die moesten worden aangebracht.176 Dit waren in de tijd van Dapper 
en Commelin 40 tot 50 voet (11,32 tot 14,15 m) lange, bij voorkeur aangepunte, palen van Noors grenen 
of vurenhout, die met een heiblok van 1.000 tot 2.000 pond de grond in werden geslagen. Dit is de me-
thode van het funderen op stuit, die rond 1600 gangbaar werd, waarbij palen werden geheid tot op de 
eerste zandlaag. De ingeheide palen werden aan de bovenzijde, met gebruikmaking van een waterpas, 
afgehakt tot enkele voeten onder de grondwaterspiegel om te voorkomen dat ze zouden wegrotten.177 In 
vroeger tijden, zo lezen we bij zowel Dapper als Commelin, ging men hier achtelozer mee om, waardoor 
in de zeventiende eeuw gebouwen zoals de toren van het oude stadhuis en de Montelbaanstoren moes-
ten worden opgevijzeld.178 Daarnaast waren de oude funderingen nog niet van masten uit Noorwegen, 

                                                                    
169 Gawronski en Kranendonk 2018, 199, cat. 4.4.1 Uit historisch onderzoek, verricht door P. Kranendonk (MenA), kwam naar voren dat de 
opgegraven boor van hetzelfde type was als die van Ente. Zie ook Abrahamse en Feiken 2019, 36-39. 
170 Dapper 1663, 25; Commelin 1693, 154-155.  
171 Commelin 1693, 154.  
172 Dapper 1663, 25.  
173 Commelin 1693, 155. 
174 Commelin 1693, 155.  
175 Commelin 1693, 231.  
176 Bodembeschrijvingen: Dapper 1663, 24 en Commelin 1693, 155-157.  
177 Dapper 1663, 24.  
178 Dapper 1663, 24 en Commelin 1694, 157. 
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maar bestonden deze uit dunne elzen palen die in het algemeen korter waren, maar soms toch nog een 
lengte van 8,5 m konden hebben.179 In enkele gevallen werd al wel tot op grotere diepte geheid. Zo wer-
den in 1495 voor een bouwproject in het Agnietenklooster 9 m lange palen gebruikt en in de Nieuwe Kerk 
in het tweede kwart van de zestiende eeuw maar liefst 13 m lange palen.180 Van Commelin leren we ten-
slotte dat voor houten constructies die in het water stonden, en onderhevig waren aan eb en vloed, eiken 
palen werden gebruikt vanwege de duurzaamheid die grenenhout niet had.181 
 
2.4.1  Stedelijke keuren en maaiveldhoogtes 
 
Een andere historische bron die licht werpt op water- en maaiveldhoogtes zijn de stedelijke keuren. In 
1565 werd van stadswege bepaald dat niemand zijn straat hoger mocht aanleggen dan ‘vier voeten bo-
ven de peyl daer op het Ye-water inne-gelaten wert’.182 Inlatend water is er bij vloed, de vloedlijn lag rond 
NAP en hieruit volgt dat de maximaal toegestane hoogte van de straten NAP +1,13 m was. In dezelfde 
keur werd verder voorgeschreven dat de hoofdstraten (middelstraten) voor een goede afwatering mini-
maal twee duim (5,15 cm) hoger moesten blijven liggen dan de overige straten en stegen. 

Ook de bouwverordeningen bevatten vermeldingen van maaiveld- en funderingsdieptes en wa-
terstanden. Al was algemeen bekend dat een fundering onder de grondwaterstand moest liggen, blijkt 
uit een keur uit 1638 dat dit in de praktijk geen vanzelfsprekendheid was. Zo bleek het hout van tal van 
funderingen soms ‘twee a drie voeten boven ’t water uyt-steken: waerdoor / als de selve palen komen te 
vergaen’. Om herhaling te voorkomen werd vastgesteld dat voortaan het funderingshout minimaal een 
halve voet onder het zomerwater moest komen te liggen.183  

De oudste maaiveldmetingen met het stadspeil – en hiermee NAP – als uitgangspunt zijn te her-
leiden uit een keur voor het graaf- en heiwerk uit 1701.184 Hierin werd bepaald dat de stedelijke rooimees-
ters er voortaan op moesten toezien dat de bovenzijde van de bovenste funderingsplank op minimaal 
drie voet onder stadspeil lag, omgerekend NAP -0,85 m. In hoeverre deze maatregel daadwerkelijk werd 
nageleefd is moeilijk vast te stellen en in dit verband niet ook relevant. Wezenlijk is wel wat verder volgde 
in de keur, namelijk de nieuw voorgeschreven funderingsdiepte gemeten vanaf het maaiveld op vier loca-
ties in de stad. Hierdoor weten we dat in 1701 de Beulingstraat en Herengracht 558 op NAP +0,85 m la-
gen, Herengracht 591 en 593 op NAP +0,56 m en de wal op Kattenburg bij de admiraliteit op NAP +2,26 
m.185 Tegenwoordig zijn de maaiveldhoogtes van 1701 vrijwel onveranderd; de Beulingstraat ligt op NAP 
+0,81 m; Herengracht 597 op NAP +0,63 m; Herengracht 578 op NAP +0,86 m en op Kattenburg de straat 
voor de poort naar de voorwerf op NAP +2,07 m en het Kattenburgerplein op NAP +2,26 m.186 De hoge 
maaiveldligging van Kattenburg wordt onderschreven door Dappers vermelding uit 1663 over de ligging 
van de Oostelijke eilanden op zeedijkshoogte en de waterpassing van de westelijke en oostelijke eilan-
den uit circa 1790 (afb. 16).187 

                                                                    
179 Commelin 1693, 157.  
180 Van Tussenbroek 2016, 217-218. 
181 Commelin 1693, 157.  
182 Noordkerk 1748, 983 (Handvesten, Ordonnantien op het timmeren en roijen, keur F.Fol. 180, 19 december 1565, artikel II en III).  
183 Noordkerk 1748, 984 (L. Fol. 63 Ao. 1638. 29 Jan., Fondaments planken te leggen ten minsten een halve voet beneden het Somer-
water). 
184 Noordkerk 1748, 988 (R. Fol. 18. Ao 1701. 9 Feb. Nadere order op het Graaf- en Hei-werk).  
185 De locatie Herengracht 591 en 593 volgt uit de omschrijving van het huis van burgemeester De Vries; dit was Joan de Vries (1733-1708), 
burgemeester in 1686 en 1690 die beide panden vanaf respectievelijk 1683 en 1679 in bezit had, zie Wijnman en Roosegaarde Bisschop 
1976, 372.  
186 NAP-hoogtes putdeksels, situatie 2015. De stoep voor Herengracht 591-593 ligt tegenwoordig hoger vanwege de brug van de 
Utrechtsestraat, vandaar dat de NAP hoogte is genomen van nr 597.  
187 Dapper 1663, 453: ‘Ten anderen worden nu ook de straten en erven, die op Katten- en Oostburgh buiten dijks in de nieuwe vergrooting 
komen te leggen, zoo aengehooght, datze in hooghte geenzins de Zeedijk bezwijken.’ Waterpassingen: Stadsarchief Amsterdam, 5040- 
484 (Stadsfabrieksambt, Stadswerken en Stadsgebouwen, kladnotitie houdende opgave van de peilingen van de hoogten boven A.P. van 
het Bickerseiland, het Prinseneiland, het Realeneiland, Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg), ca. 1780. 
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16 Waterpassingen op de westelijke en oostelijke eilanden van circa 1780 met daarop aangegeven de tegenwoordige maatvoering ten 
opzichte van NAP (Stadsarchief Amsterdam) 
 

Deze waterpassingen laten zien dat op de westelijke eilanden het maaiveld van het Bickerseiland afliep 
van NAP +1,92 m aan de land- tot +1,57 m aan de IJ-zijde; het Prinseneiland van +1,93 m tot +1,28 m en 
het Realeneiland van +1,70 m tot +1,42 m. Bij de oostelijke eilanden liep Kattenburg af van NAP +2,19 m 
tot o,o m; Wittenburg van +2,51 m tot +0,95 m en Oostenburg van +2,05 m tot +0,80 m.  
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2.4.2  Hoogte van stad en water: archeologie 
 
In de bodem zijn loopniveaus terug te vinden in de vorm van met puin, zand, gruis of houtsnippers ver-
harde oppervlakken of met bakstenen of plavuizen geplaveide straten en woningen. Naast chronologie 
en methodiek van ophogingen en landaanwinning bieden de vindplaatsen informatie ten aanzien van de 
hoogte van de stad en de mate van verzakking. Een vergelijking tussen de hoogteligging van archeolo-
gisch goed te dateren loopvlakken en de huidige maaiveldhoogte maakt het mogelijk om de mate van 
zetting in de tussenliggende eeuwen te bepalen. Hierbij moet worden bedacht dat het ophogen niet al-
tijd in het teken heeft gestaan van het op peil houden van de zakkende ondergrond, zoals bij de al ge-
noemde dijkstraten die begin zeventiende eeuw werden extra werden verhoogd om bestand te zijn te-
gen stormvloeden of veenweidegebied dat met ophogingen is getransformeerd tot onderdeel van de 
grachtengordel of haveneilanden. Om die reden wordt onderscheid gemaakt in ligging, aard en duur van 
het grondgebruik. Onderscheiden worden de dijkstraten (Warmoesstraat en Nieuwendijk), de ophogin-
gen binnen de burgwallen, de Lastage en het veenweidegebied rondom de middeleeuwse binnenstad 
dat vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw werd ontwikkeld.  

Het eerste loopvlak bij de Nieuwendijk en Warmoesstraat – uit respectievelijk 1200 en 1250 – ligt 
op NAP -2 m. Tegenwoordig ligt het maaiveld van de Warmoesstraat ter hoogte van de Wijde Kapelsteeg 
op NAP +2,10 m en de Nieuwendijk op NAP +2,24 m. In de Lastage – op de vindplaats Nieuwe Jonker-
straat – bevonden zich drie zestiende-eeuwse loopniveaus van schelpen op NAP -1,10, -0,90 en -0,60 m; 
plavuizenvloeren van prestedelijke bewoning of nijverheid op NAP -0,25 m.188 De tegenwoordige maai-
veldhoogte in de Nieuwe Jonkerstraat bevindt zich tussen NAP +1,72 en +2,25 m en de eerste zandlaag 
zich op NAP -12,5 m.189  

In het buitendijkse land aan de Amstel ter hoogte van het latere Vlooienburg is het loopvlak van 
de rosmolen en de houten beschoeiing van de naastgelegen sloot op perceel V, uit de eerste helft van de 
zestiende eeuw, in 1982 opgegraven op ongeveer NAP -2 m. De paalkoppen van de beschoeiingen van de 
middenzestiende-eeuwse landaanwinningen op de verschillende percelen lagen op ongeveer dezelfde 
hoogte. In de buitenpolder ter hoogte van de Oudeschans – het gebied tussen de Sint-Anthoniesdijk en 
het IJ – is de bovenzijde van het middenzestiende-eeuwse veenweidegebied opgegraven op NAP -1,90 
m, anderhalve meter lager dan het huidige maaiveld dat op NAP +1,40 m ligt.190 Een vergelijkbare arche-
ologische hoogteligging – NAP -1,98 m – is vastgesteld van het middenzestiende-eeuwse Margrietenpad, 
één van de weren van het veenweidegebied aan de westzijde van de stad waar in 1613 het eerste deel van 
de grachtengordel werd aangelegd.191 Hier resteerden zowel een verharding van zand, gruis en afval als 
de met hout beschoeide perceelsgrens; de Sint-Pieterssloot. De tegenwoordige Konijnenstraat ligt op 
NAP +0,50 m. Meer naar het noorden, ter hoogte van het Lynbaenspadt, bevond het oppervlak uit de 
periode 1565-1585 zich op NAP -1,10 m en het huidige maaiveld op NAP +1,40 m.192  

Aan de Amsteloever lag de rivierbodem die in 1595-1597 werd aangeplempt om Vlooienburg te 
creëren op NAP -3,50 m en -4 m en het ophogingspakket van stadsafval reikte tot NAP -3 m (afb. 17). De 
beschoeiing van de landaanwinning op Vlooienburg uit 1626 geeft enige aanwijzingen over de mate van 
verzakking (afb. 18). De bovenzijde van de palen van de beschoeiing bevond zich op NAP -1,54 m. De 
bovenste planken – tussen NAP -2,60 m en -3,60 m – waren van eiken, die eronder – tot NAP -4,50 m – 
van grenen. Uit het bestek van de aanplemping weten we dat de planken onder water van grenen en die 
boven water van eiken zouden moeten zijn. 
 

                                                                    
188 Gawronski, Vanoverbeke en Jayasena 2010, 14-15.  
189 DINOloket, sonderingen S25G02603 en S25G05712.  
190 Archeologisch onderzoek Oudeschans 5-11 (OS4, 2008, zie Gawronski en Jayasena 2011b) en Oudeschans 73-77 (OS6, 2009, zie Ga-
wronski en Jayasena 2012, MenA AAR 64). 
191 Archeologisch onderzoek Konijnenstraat 3-21 (KON, 2003), zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2007b.  
192 Archeologisch onderzoek Herengracht 74-78 (HE10, 2010), zie Gawronski en Jayasena 2013a (MenA AAR 70).  
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17 Waterlooplein, detail van het noord-zuidprofiel met de landwinning van het eiland Vlooienburg in 1595-1597. De bovenzijde van de 
beschoeiing waar vanuit de landwinning plaatsvond lag op NAP -2 m (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
De overgang tussen beide markeert dan ook de waterlijn op dat moment. De archeologisch gedocumen-
teerde hoogteligging hiervan – NAP -3,60 m – kan onmogelijk de historische hoogteligging zijn geweest, 
de waterlijn van de Amstel bevond zich in die periode – op basis van een waterpassing uit 1624 – op circa 
NAP -0,88 m, waaruit we kunnen concluderen dat aan de oever van Vlooienburg een bodemdaling van 
ongeveer 3 m heeft plaatsgevonden.193  
 

  
18 Binnen aanzicht van de in 1626 gerealiseerde beschoeiing van de aanplemping aan de Amsteloever op Vlooienburg. De overgang 
tussen de planken van eikenhout (1) en grenenhout (2) bevindt zich op NAP -3,60 m (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
Voor de hoogte van het water in de periode van voor de systematische metingen van het waterpeil vanaf 
het laatste kwart van de zeventiende eeuw beschikken we over aanwijzingen in het metselwerk van de 
Waag, de voormalige Sint-Anthoniespoort. De delen van de poort die in het water stonden waren voor-
zien van een zandstenen plint. Aangezien de primaire functie hiervan was om het muurwerk te bescher-
men tegen het grachtwater kan worden gesteld dat het hoogste water lager lag dan de bovenzijde van 
het zandsteen. In één van de torens – de Sint-Eloystoren – bevond zich een latrineopening in het zand-
steen. Gelet op het gebruik om een dergelijke afvoer – we zien dit ook bij riolen die op de grachten uit-
monden – te laten schoonspoelen door gebruik making van hoog- en laag water is aannemelijk dat het 
water bij eb lager lag dan de opening.  

                                                                    
193 Waterhoogte van het IJ, zie Lievense-Pelser 1977, 100. 
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19 Waag, Sint-Eloystoren gezien richting de voorpoort na ontgraving, 2013. Aan de voet van de toren (omcirkeld) is de zandstenen plint 
zichtbaar en de daarin gehakte latrineopening (foto: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
Aanwijzingen voor de waterhoogte in de grachten in het begin van de zeventiende eeuw krijgen we bij de 
Waag, de voormalige Sint-Anthoniespoort. Bij dit gebouw was het deel dat in het water stond voorzien 



 

 
 58 

van een zandstenen plint, wat aangeeft dat de het hoogste water onder de bovenkant van het zandsteen 
bleef. In 2013 bevond zich de bovenzijde van de zandstenen plint van de Sint-Eloystoren op NAP +0,20 m 
(afb. 19).194 Voor de oorspronkelijke hoogte moet rekening worden gehouden met een zetting van het 
gebouw van bij benadering 170 mm.195 Dit leidt tot de conclusie dat het hoogwaterwaterpeil in de stads-
gracht, die in 1614 werd gedempt, lager moet hebben gelegen dan circa NAP +0,40 m. De onderzijde van 
de latrine opening lag op NAP -0,36 m; gelet op de zetting van het gebouw te corrigeren tot NAP -0,26 
m. Hiermee lijkt de waterhoogte niet veel te verschillen met die in de laatzeventiende-eeuwse stad. 

 
20 De bodemopbouw langs de Oostenburgervoorstraat met de ophogingslagen waarmee Oostenburg in 1660-1663 werd opgehoogd, het 
eerste loopvlak, de minimale hoogte van het loopvlak voorafgaand aan de bouw van de huizen langs de straat kort na 1700 en het straat-
niveau ten tijde van het archeologisch onderzoek in 2013 (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
Een andere aanwijzing ten aanzien van bodemdaling komt uit de hoogteligging van de elkaar opvolgen-
de scheepshellingen op de Stadsschuitenmakerswerf op Oostenburg. Met de vernieuwingen van de 
scheepshellingen van de Stadsschuitenmakerswerf heeft in een tijdsbestek van 80 jaar – tussen 1664 en 
circa 1743 – een ophoging plaatsgevonden van gemiddeld 55 cm, gerekend van het verschil in hoogte 
tussen de liggers van de eerste en de derde helling.196 Op jaarbasis zou dit een zetting van 0,69 cm heb-
ben betekend en over een periode van 350 jaar 2,42 m.197 Deze mate van zetting komt overeen met de 
2,5 m op basis van de bodemopbouw volgens zeventiende-eeuwse geschiedschrijvers Dapper en Com-
melin, archeologisch onderzoek en sonderingen door Fugro in 2014.198 Uitgaande van een zetting van 
circa 2,5 m heeft het maaiveld van het buitendijkse land – archeologisch vastgesteld op circa NAP -2,50 
m – voorafgaand aan de aanleg van Oostenburg op gemiddeld 0,00 m NAP gelegen. In de archeologische 
profielen had de ophoging van 1660 een dikte van 2 m. Voor de werkelijke dikte van het in 1660 opge-
brachte pakket mag een voorzichtige schatting van minimaal 2,5 m worden aangehouden (afb. 20). 
                                                                    
194 Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017, 50.  
195 Vanaf de jaren 1920 beschikt de gemeente Amsterdam over een meetboutennet van peilmerken die in gevels van tal van gebouwen 
zijn aangebracht en zo ook de Waag. Uit de jaren 1953, 1972 en 1991 beschikken we over waterpassingen van dit peilmerk. Hieruit kan 
worden afgeleid dat in de jaren 1953-1972 een zetting plaatsvond van ongeveer 0,3 mm per jaar en in de periode erna tot 1991 van 1,6 mm 
per jaar. Wanneer we voor de periode 1614-1953 uitgaan van de zetting van 0,3 mm per jaar, dan komen we uit op een totale zetting van 
101,7 mm. Van 1972 tot 2013 komt hier nog 66 mm bij, ofwel een totale zetting van circa 170 mm. Zie ook Hogenes 1998.  
196 Scheepshelling fase 1 (1664, eerste helling van de werf): liggers OBV-122 t/m 132 (variërend van 1596 +/- 10 tot 1658 +/- 10), planken 
OBV-116, 118, 119 (variërend van circa 1629 tot circa 1651); scheepshelling fase 3 (circa 1743): liggers OBV-112 (wankant, 1737), OBV-113 
(wankant 1743) en OBV-114 (wankant 1743), alle afkomstig uit Brandenburg. Analyse Dr. K-U. Heuβner, DAI, Berlijn, 19.01.2015. 
197 De binnenstad verzakt tegenwoordig ca. 1 mm per jaar, riolen ca. 3 mm (mondelinge mededeling C. Hogenes, 21-01-2015).  
198 Dapper 1663, Commelin 1693, archeologisch onderzoek Wiener & Co, Oostenburgervoorstraat (OBV, 2013-2014), Stoffels 2014.  
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De zeventiende- en achttiende-eeuwse waterstanden in de Amstel en stadsgracht (Singelgracht) 
zijn archeologisch te herleiden uit sporen in het metselwerk van de stadsmuur van de Vierde Uitleg. Uit-
gangspunt is dat de op palen gefundeerde bolwerken en courtines in drieënhalve eeuw een verwaarloos-
bare zetting hebben gehad en hierdoor nog op hun oorspronkelijke hoogte liggen. Voor de periode vanaf 
de negentiende eeuw kan dit worden herleid uit historische en archeologische hoogtemetingen. Het 
funderingshout lag in anderhalve eeuw onveranderd tussen NAP -1,39 m tot NAP -1,41 m.199 Opvallend is 
dat NAP -1,41 m in zeventiende-eeuwse maatvoering overeenkomt met exact vijf voet onder stadspeil, 
hetgeen een aanwijzing is dat dit de oorspronkelijke funderingsdiepte betrof. Ook het vroegnegentien-
de-eeuwse sloopniveau wijst op een verwaarloosbare verzakking: de verlaging van de muur in 1803 tot 
twee voet boven stadspeil is in 2013 bij het archeologisch onderzoek van bolwerk Osdorp op exact dat-
zelfde hoogte teruggevonden; NAP +0,57 m. 

Archeologische indicatoren voor de historische waterhoogte zijn sporen van watererosie in het 
metselwerk en aangroeiingen van zeepokken. Zeepokken kwamen voor in het brakke water van de Am-
stel en stadsgracht totdat in 1872, met de aanleg van de Oranjesluizen, het IJ van de Zuiderzee werd af-
gesloten. De organismen lieten aangroeiingen na op het deel van de stadsmuur dat onderwater stond. 
De bovengrens van deze zone markeert het gemiddelde waterpeil, dat bij de bolwerken Osdorp en Oos-
terblokhuis is vastgesteld op NAP -0,60 m. De erosie van het metselwerk daarboven tot NAP -0,10 m 
geeft het hoogwaterpeil aan.200  

 
  

                                                                    
199 Bolwerk Muiden, 1874, archeologische documentatie van de bolwerken Zeeburg, Oosterblokhuis en Osdorp en een walstuk in de 
Marnixstraat.  
200 Bolwerk Oosterblokhuis, MenA-vindplaats TULP, zie Gawronski, Jayasena, Veerkamp 2008b, 22-23 (MenA AAR 30); bolwerk Osdorp, 
MenA-vindplaats NPS, zie Gawronski en Veerkamp 2015a, 44 (MenA AAR 81). 
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3  Stormachtige start 1175-1225 
 
 

3.1  Ontginning van Amstelland 
 

3.1.1  Landschap 
 
De bodem aan de oevers van de Amstel is opgebouwd uit afzettingen van klei en verschillende fasen van 
veengroei. Op gemiddeld NAP -5 m bevindt zich het oppervlak van een mariene afzetting uit de periode 
tussen 8050 en 3550 voor Christus, toen hier een landschap van wadplaten, kwelders en getijdengeulen 
bestond waar de zee afwisselend lagen met zandige klei en kleiig zand afzette. Deze sedimenten worden 
gerekend tot het Laagpakket van Wormer, een onderdeel van de Formatie van Naaldwijk.201 Naarmate 
de invloed van de zee afnam en er een zoetwatermilieu voor in de plaats kwam, ontstond er riet- en later 
boomgroei. In de bodemopbouw tekenen deze vegetatiehorizonten zich af als riet- en bosveen. Het op-
pervlak van het veen heeft een licht glooiend verloop tussen NAP -2,75 m en NAP -3,50 m. 
 
3.1.2  Ontginning 
 
Tot aan de ontginning was Amstelland een landschap van hoge veenkussens met daardoorheen meande-
rende veenriviertjes waaronder de Amstel. Dit uitgestrekte veengebied was opgedeeld in domeinen die 
onder het gezag stonden van de landsheer, de bisschop van Utrecht. Deze had in ieder domein een 
leenman aangesteld – ook hofmeier of ministeriaal genoemd – die de verantwoordelijkheid kreeg om zijn 
domein tot ontwikkeling te brengen, te ontginnen. Deze leenmannen werden in het ontgonnen land 
belast met het bestuur en de rechtspraak, het beheer van de waterstaatkundige werken en de oprichting 
van een kerkelijke gemeenschap.202 Al geven historische bronnen geen concrete informatie over het 
moment waarop de ontginningen startten, uit vermeldingen uit 1085 en 1105 valt wel af te leiden dat de 
werkzaamheden op dat moment in volle gang waren. In 1105 werd Wolfgerus, schout van Amstel, voor 
het eerst genoemd.203 Wolfgerus was een vertegenwoordiger van de bisschop van Utrecht in het ontgin-
ningsgebied van Amstelland. Wolfgerus en zijn nazaten hadden hun residentie in Ouderkerk aan de Am-
stel en wisten hun positie uit te bouwen tot de als riddermatig beschouwde heren van Amstel.204 De oud-
ste archeologisch gelokaliseerde bewoningssporen in het ontgonnen Amstelland bevonden zich in Over-
diemen, waar een huisplaats van rond 1033 is opgegraven.205 Op twee locaties in de dorpskern van Die-
men is terpbebouwing getraceerd uit de periodes 1125-1175 en 1125-1225.206 In Ouderkerk aan de Amstel 
dateerde oudste bebouwing ook uit de twaalfde eeuw en in het gebied tussen beide plaatsen zijn bewo-
ningssporen teruggevonden uit het einde van de twaalfde eeuw.207 Ook aan de westzijde van het latere 
Amsterdam ontstond in de twaalfde eeuw bewoning, getuige vondsten uit Sloten, Sloterdijk, Osdorp, de 
IJpolders en Ruygoord.208  

De praktijk van de ontginningen was als volgt: om het land geschikt te maken voor bewoning en 
akkerbouw moest het veen worden ontwaterd. Dit gebeurde door loodrecht op de veenkussens parallelle 

                                                                    
201 Voorheen aangeduid als de Afzetting van Calais, zie Weerts, Cleveringa, Westerhoff en Vos 2006, 28-34. 
202 Speet 2004, 30-31.  
203 Abrahamse, Schmitz en Weerts 2012, 19-30. 
204 Voor de geschiedenis van de heren van Amstel zie Verkerk 1994, 19-48 en Verkerk 1998, 12-38. 
205 MenA vindplaats Overdiemerweg, Diemen. De datering is gebaseerd op dendrochronologisch onderzoek van twee palen: OVD-15, 
veldatum 1027-1035; OVD-17,veldatum voorjaar/zomer 1033. RING rapportage d.d. maart 1999. Deze en de onderstaande vindplaatsen 
worden ook beschreven in Gawronski 2017, 76. 
206 Respectievelijk Lagerweij en Veerkamp 2009, 30-74 (datering huisplaatsen aangescherpt in Verhoeven 2011, 135 en 158, noot 104) en 
Vanoverbeke, Griffioen en Van Smeerdijk 2011, 45. 
207 Diemen: Ouderkerkerlaan, archeologisch onderzoek IPP, 1963. Zie Van Regteren Altena en Sarfatij 1969,215-232. Ouderkerk aan de 
Amstel: IPP onderzoek 1952 en 1961, zie Van der Waals en Van Regteren Altena 1961, 129-136. 
208 Van Regteren Altena en Sarfatij 1969, 226-227. MenA vindplaats Sloten (SLO4, 1991), zie Baart 1991, 330-331.  
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sloten te graven die afliepen naar de Amstel; de ontginningsas. De lengte van de ontginningskavels be-
droeg zes tot twaalf voorling, wat overeenkomt met circa 1250 of 25oo m.209 Aan de westzijde eindigden 
de kavels bij een natuurlijke waterscheiding, een veenrug die door De Bont wordt aangeduid als de ‘Grote 
Hollandse Waterscheiding’. Hij beschouwt deze als onderdeel van een grotere waterscheiding dwars 
door Holland en die ten noorden van het IJ zijn vervolg had in het latere Twiske.210 Deze verhoging in het 
landschap vormde tevens de grens tussen de Hollandse- en Stichtse ontginningen. In 1395 werd in een 
historische bron gesproken over land dat was gelegen ‘op Sloterveen’ bij de landscheiding.211 In 1413 
werd ter plaatse van de waterscheiding de Kostverlorenvaart aangelegd. Het is niet bekend of deze wa-
terloop geheel is gegraven, voortkwam uit een sloot bij een achterkade of een natuurlijke voorganger 
had.212 Ondanks latere opdelingen bleven sommige van die kavels nog tot in de zestiende eeuw in de 
lengterichting ongedeeld van Nieuwendijk tot Kostverlorenvaart, zoals het Benningweer dat toen in 
handen was van de gelijknamige familie.213 Door de ontginners werd verder een stelsel van kleine water-
keringen aangelegd om het begaanbare land te beschermen tegen het rivierwater en het nog niet ont-
gonnen land. Dit waren geen metershoge dijklichamen, maar eenvoudige aarden wallen. Dit was in de 
ontginningsfase meer dan genoeg; de veenkussens lagen hoog boven het waterpeil van de rivier. De 
achterzijde van de ontginningskavels werd begrensd door een achterkade, die op zijn beurt weer kon 
dienen als secundaire ontginningsbasis. De richting van deze oorspronkelijke verkaveling is ondanks late-
re splitsingen nog steeds zichtbaar in de stad, bijvoorbeeld in het stratenpatroon aan de westzijde van de 
Nieuwendijk en de schuin op de Prinsengracht georiënteerde straten en grachten in de Jordaan. 

Dwars door het ontginningsgebied aan de westzijde van de Amstel liep de Boerenwetering, een 
waterloop die werd gegraven om overtollig water vanuit het achterland af te voeren naar de Amstel. 
Deze waterde uit in de Amstel bij de latere Osjessluis, ter hoogte van het Spui.214 De oudste vermelding 
van de Boerenwetering dateert van 1383.215 
 
3.1.3  De Amstel 
 
De oorsprong van de rivier de Amstel is de afgelopen jaren herhaaldelijk onderwerp geweest van de-
bat.216 De Bont heeft in zijn historisch geografische studie van de ontginning van Amstelland onder-
scheid gemaakt in een ‘noorder-Amstel’ en een ‘zuider-Amstel’, twee afzonderlijke veenstroompjes die 
oorspronkelijk niet met elkaar in verbinding stonden.217 De noordelijke Amstelloop zou zijn ontsprongen 
ter hoogte van de huidige Stopera en via het Rokin en Damrak noordwaarts naar het IJ stromen. De zui-
delijke Amstelloop ontsprong volgens deze theorie in het Diemer- of Watergraafsmeer om vanaf de Om-
val niet noordwaarts, maar zuidwaarts te stromen. Ergens in de twaalfde eeuw – volgens Abrahamse, 
Schmitz en Weerts circa 1200 – zou het tussenliggende deel – tussen de Omval en de Stopera – zijn ge-
graven om beide rivierlopen met elkaar te verbinden om zo de afwatering van Amstelland in het IJ te 
kunnen optimaliseren.218 Als belangrijkste argument voor een gegraven kanaal wordt de – nog steeds 
zichtbare – rechte loop ervan gegeven. Het graafwerk is volgens De Bont in drie fasen uitgevoerd. In eer-
ste instantie werd vanaf de twee Amsteltakken naar elkaar toe gegraven (fases 1 en 2), waarna de rechte, 
niet op elkaar aansluitende, delen werden verbonden met een derde stuk, de knik in de Amstel die te-

                                                                    
209 Henderikx 1995, 30; Verkerk 1998, 14; De Bont 2014, 205.  
210 De Bont 2014, 74-75.  
211 Abrahamse, Kosian en Schmitz 2010, 17.  
212 De Bont 2014, 75.  
213 Dudok van Heel 1996, 1-11. Zie ook de reconstructie van het begin van het Benningweer door De Bont (2014, 198). 
214 Oldewelt 1939, 10-11 en Verkerk 1998, 30.  
215 De Bont 2014, 169 en OBA, nr. 404 en 405, d.d. 3 juli en 25 augustus1383. Hierin wordt gesproken over ‘eenen stucke lants, geheten die 
Cruuskampe, streckende van der weteringe totten Aemsteldijck toe, tvisschen den Heylighen wech sloet op die een zide ende Reysende 
kampe op die ander zide, mitter innerste zide van den Aemsteldijc die daertoe behoert’. 
216 Zie de Bont 2008 en De Bont, Abrahamse en E. Schmitz 2012 en Abrahamse, Kosian en Weerts 2019.  
217 De Bont 2008, 484-491.  
218 Abrahamse, Schmitz en Weerts 2012, 30.  
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genwoordig nog zichtbaar is ter hoogte van de Eerste Oosterparkstraat en de Graaf Florisstraat.219 Wan-
neer dit rechte verloop wordt vergeleken met zeventiende-eeuwse kaarten van stadslandmeter Cornelis 
Danckertsz de Rij (afb. 21), dan valt op dat het gehele tracé tussen de Blauwbrug en de huidige Berla-
gebrug een licht meanderend verloop had en bovendien aanzienlijk breder was dan tegenwoordig; plaat-
selijk 170 m. Ter vergelijking, de bij de ontginning zeker gegraven Boerenwetering had een breedte van 
25 m. Het rechte verloop van de ‘gegraven Amstel’ is pas ontstaan vanaf de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw door vergraving – rechttrekken, kadeaanleg en versmalling – van een natuurlijke water-
loop.220 
 

 
 
21 Projectie van een werkkaart voor de aanleg en invulling van de Vierde Uitleg door Cornelis Danckertsz de Rij uit 1660 op de huidige 
topografie. Goed zichtbaar is de bedijking van de oorspronkelijke Amstel en de voorgestelde – en uitgevoerde – versmalling en kanalise-
ring. Links is het tracé zichtbaar van de Boerenwetering, die is opgegaan in de nieuwe grachtengordel (Stadsarchief Amsterdam, 
0010033000080, bewerking MenA) 

 
Nieuwe gegevens over de Amstel zijn tevoorschijn gekomen dankzij het archeologisch onderzoek in het 
kader van de aanleg van de Noord/ Zuidlijn.221 De huidige Amstel – gedocumenteerd tussen Rokin en de 
monding bij het Damrak – is rond 350 voor Christus ontstaan als een veenrivier die zich in de bodem had 
uitgesleten tot NAP -10,4 m.222 De rivierbodem ten tijde van de aanleg van de dam in de jaren 1260 is 
gedocumenteerd op NAP -9,5 m. In de eeuw erna heeft sterke erosie en sedimentatie plaatsgevonden 
ten gevolge van stormvloeden, in het Damrak direct vanuit het IJ en ter hoogte van het Rokin via het 
achterland waar een indirecte verbinding met het IJ bevond via het Diemer- of Watergraafsmeer. 

De archeologische data van het Damrak en Rokin maakten in combinatie met geotechnische da-
ta – sonderingen van de Amstelbodem ter hoogte van de Blauwbrug, Hoge Sluis, de Berlagebrug en het 

                                                                    
219 De Bont 2008, 485.  
220 Henderikx 2017, 90-109. 
221 Kranendonk, Kluiving en Troelstra 2015, 333-352 en Gawronski 2017, 52-89.  
222 Gawronski 2017, 67. 
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Martin Luther Kingpark – mogelijk om de loop van de rivier tot voorbij de Omval te interpreteren en 
hiermee uitsluitsel te geven in het vraagstuk van de gegraven Amstel (afb. 22). Hieruit volgt dat de Am-
stel in het gehele tracé – van Omval tot Amstelmonding – een meanderende rivier is geweest die een-
zelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt, met een bedding die tot NAP -10 m was uitgesleten in de bo-
dem. Bovendien is uit verschillende archeologische onderzoeken langs de oevers van het ‘gegraven’ deel 
een bodem van bosveen aangetoond, een kenmerk van een natuurlijke waterloop die voor een voedsel-
rijk milieu zorgt.223 Hiermee is belangrijk bewijs geleverd dat de Amstel tussen Blauwbrug en Omval geen 
gegraven, maar natuurlijke waterloop is geweest. 
 

  
 
22 De onderzoekslocaties van de Noord/ Zuidlijn en aanvullende sonderingslocaties (naar Gawronski 2017, 54) 

 
3.1.4  Landschapsontwikkeling  
 
De ontwatering van het veen was in eerste instantie bedoeld om droog areaal te verkrijgen. Wateront-
trekking aan deze voor ongeveer 80 procent uit water bestaande substantie had inklinking tot gevolg en 
hiermee kwam een proces op gang van bodemdaling. Naast vernatting die hierdoor optrad, vonden er in 
de tweede helft van de twaalfde eeuw ingrijpende landschappelijke ontwikkelingen plaats, aangejaagd 
door een reeks stormvloeden, waarvan de historisch meest bekende plaatsvonden in 1163-64, 1170, 1173 
en 1196.224 Een deel van het in cultuur gebrachte land werd weggeslagen. Met de doorbraak van het 

                                                                    
223 Gawronski 2017, 78-79. 
224 Buisman 1995, 360-361. 
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Almere naar de Noordzee – na het wegslaan van een veenrug bij Wieringen – ontstond de Zuiderzee. Het 
IJ – een tot dan toe smalle veenstroom – werd bij deze landschapsontwikkeling vergroot tot een water-
vlak dat in directe verbinding kwam te staan met de Zuiderzee. Doordat het waterniveau van deze bin-
nenzee enkele decimeters lager kwam te liggen werd de waterafvoer van de Amstel op het IJ aanzienlijk 
verbeterd.225 Nu werd de Amstelmonding goed begaanbaar en een aantrekkelijke vestigingsplek.226 Het 
gevaar van stormvloeden was nog niet geweken, de Amstelmonding kreeg hier nog mee te maken in 
1214 en 1219.227 
 
3.1.5  Inrichting van het ontginningslandschap 
 
Wat opvalt aan het kadastrale minuutplan van 1832 is de regelmaat van de verkaveling van de weilanden 
buiten de vestingwal langs de Singelgracht (afb. 23). Het gaat om langgerekte percelen met tussenlig-
gende sloten die alle zuidwest-noordoostelijk zijn georiënteerd. Deze verkaveling – die in de loop van de 
negentiende en twintigste eeuw onder een dik zandpakket zou verdwijnen – had zijn oorsprong in de 
elfde- en twaalfde-eeuwse ontginningen. Hiermee is het minuutplan een directe link tussen de ontgin-
ningstijd en de negentiende eeuw. Een bijkomstig probleem is wel dat onduidelijk is welke sloot wel en 
welke sloot niet uit de ontginningstijd dateert. Dit komt omdat de percelen nadien zijn opgedeeld, zowel 
in de lengte als de breedte. Over de precieze ligging, lengte en breedte van de oorspronkelijke ontgin-
ningskavels – ontginningshoeves geheten – is in historische bronnen niets terug te vinden. Bij de recon-
structie van de ontginningskavels hebben we informatie nodig over drie zaken: de locatie van de ontgin-
ningsbasis, de gehanteerde maatvoering en ijkpunten om van daaruit de verkaveling uit te zetten binnen 
de huidige topografie. Ten aanzien van de ontginningsbasis gaat C.L. Verkerk uit van een locatie ten 
oosten van Nieuwendijk, in het Damrak. Deze zou zijn weggevaagd met de stormvloeden van rond 1170 
(afb. 25).228 De Bont daarentegen plaatst de ontginningsbasis aan de westzijde van de Nieuwendijk, waar 
in de nog bestaande verkaveling een knik naar het zuidwesten zichtbaar is.229 Beiden gaan uit van een 
vaste kavelbreedte van 30 roeden.230 Dit moeten volgens Verkerk Stichtse roeden zijn geweest vanwege 
de Stichtse achtergrond van de ontginning en dus kavels met een breedte van 112,68 m.231 De historische 
lacune kan worden ingevuld door gebruikmaking van archeologische gegevens. Voor de reconstructie 
van de inrichting van het ontginningslandschap wordt in het navolgende uitgegaan van een ontginnings-
basis in de lijn van de Nieuwendijk en de Kalverstraat. Daarnaast wordt – aangezien archeologisch niet 
tot op de centimeter is te toetsen of een Stichtse, dan wel andere roedemaat is gebruikt – uitgegaan van 
een gemiddelde kavelbreedte van 110 tot 115 m.232 Wanneer één of meerdere ankerpunten kunnen wor-
den vastgesteld, dan is de ontginning voor het gebied tussen de Singelgracht en de Kostverlorenvaart 
eenvoudig te reconstrueren. Voor dergelijke ijkpunten gaan we naar een aantal archeologische vind-
plaatsen aan de Nieuwendijk.  

Bij archeologisch onderzoek is vastgesteld dat de huidige Sint Jacobsstraat op een dijklichaam 
ligt (afb. 23). Meest waarschijnlijk is dat we hier te maken hebben met een topografisch ijkpunt in de 
vorm van de oorspronkelijke zijkade van de ontginning.233 

                                                                    
225 Daling waterniveau Zuiderzee: Buisman 1995, 393. 
226 Gawronski 2017, 76-77.  
227 De vier grote stormvloeden in het eerste kwart van de dertiende eeuw waren in 1214, 1219, 1220 en 1221. Alleen die van 1214 en 1219 
hebben hier, al zijn er slechts indirecte aanwijzingen, huisgehouden. Zie Buisman 1995, 416 en 423.  
228 Verkerk 2017, 163.  
229 De Bont 2014, 192-193. 
230 Verkerk 1998, 20-21 en de Bont 2014, 194. 
231 Verkerk 1998, 21. 
232 Ook gebruikt in De Bont 2014, 196. 
233 MenA vindplaats NZK5, 1994. Voor de interpretatie van het dijklichaam in de Sint-Jacobsstraat zie ook Henderikx 1995, 33.  
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23 Reconstructie van de ontginningsverkaveling op basis van historische en archeologische gegevens (boven met kadastraal minuutplan 
van 1832). Tussen de zijkades langs de Sint Jacobsstraat en de Heiligweg bevinden zich negen ontginningskavels. Op zes locaties zijn 
archeologisch ontginningssloten getraceerd: Nieuwendijk ten zuiden van de Dirk van Hasseltssteeg (NDK, GEER), Oudezijds Armsteeg 
(ARM1), Oudekerksplein (WA), Pieter Jacobszstraat (OZV9), Rapenburgerstraat (VARA) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 
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24 Een in de veenbodem ingegraven ontginningssloot aan de Warmoesstraat / Oudekerksplein (WA, 1983) (foto: Wiard Krook, MenA) 

 

 
 
25 Drie mogelijke locaties van de ontginningsbasis: in het Damrak (blauw), van links naar rechts op de knik in de verkaveling ten westen 
van de Nieuwendijk (paars) en op de Nieuwendijk (rood) en tussen Nieuwendijk en Damrak (zwart) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Uitgaande van de Sint Jacobsstraat als noordelijke begrenzing van een 30 roeden breed kavel, kan de 
zuidelijke grens worden gereconstrueerd bij een sloot die is opgegraven aan de noordzijde van Nieuwen-
dijk 154 – direct ten zuiden van de Dirk van Hasseltssteeg – en in het verlengde hiervan op het terrein van 
het voormalige Sint-Geertruiklooster in de Suikerbakkerssteeg.234 Wanneer deze breedte verder naar het 

                                                                    
234 Dit was een 1,4 m brede sloot. MenA vindplaatsen NDK en NZK5, profielen C-C’ en D-D’. Bovenzijde op NAP -2,85 m en bodem op NAP 
-3,35 m. De Bont (2014, 196) reconstrueerde een ontginningskavel tussen de Nieuwezijds Kolk en de Nieuwe Nieuwstraat met precies in 
het midden de Dirk van Hasseltssteeg. Dat dit niet waarschijnlijk. Zo is de Nieuwe Nieuwstraat – de naam geeft het al aan – pas rond 1580 
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zuiden wordt uitgezet, dan komen we als zuidgrens van het negende ontginningskavel uit bij de Heilige-
wegsvaart langs de Heiligeweg / Overtoom. Dit leidt tot de conclusie dat deze weg net zoals de Sint Ja-
cobsstraat zijn oorsprong moet hebben gehad in een zijkade. 

De verkaveling vanuit de Nieuwendijk naar het achterland maakt op gemiddeld 25 m uit de 
Nieuwendijk de al genoemde knik, waarna alle percelen in zuidwestelijke richting afbuigen. We kunnen 
de sloten dan in westelijke richting doortrekken en laten aansluiten op de sloten op het minuutplan. 
Hierbij wordt zichtbaar welke sloot uit 1832 een oorspronkelijke ontginningssloot moet zijn geweest en 
welke van een latere opsplitsing. Voor het deel tussen het Singel en de Singelgracht biedt de stadsplat-
tegrond van Jacob van Deventer uit 1560 nog extra verificatiemogelijkheden, maar ook hier geldt dat de 
sloten die Van Deventer tekende niet alle uit de ontginningsperiode hoefden te stammen.  

Voor het gebied ten zuiden van de Heiligeweg en het deel ten oosten van de Amstel worden we 
verder geholpen door een aantal ontwerpkaarten voor de Vierde Uitleg van rond 1660 door Cornelis 
Danckertsz de Rij.235 De sloten op deze kaarten bevestigen de regelmaat zoals die ten noorden van de 
Heiligeweg kon worden gereconstrueerd en tegelijkertijd het gebruik van de vaste breedte van de ont-
ginningskavels. Bij de reconstructie van de ontginningskavels aan de oostoever van de Amstel zijn wat 
meer vraagtekens dan die aan de westzijde. Zo zijn er geen aanwijzingen voor de locatie van een zijkade. 
Als ijkpunt is de Wijde Lombardsteeg genomen, aangezien deze voortkomt uit het natuurlijke watertje 
de Vogelenzang dat in de zestiende eeuw is gekanaliseerd (t Spuytgen).236 Wanneer vanaf daar een ont-
ginningskavel naar het zuiden wordt uitgezet, valt de grens samen met een archeologisch getraceerde 
sloot langs de Pieter Jacobszstraat.237 Vanuit de Wijde Lombardsteeg noordwaarts valt de grens tussen 
het tweede en derde ontginningskavel samen met een archeologisch getraceerde sloot op Warmoes-
straat 103.238 Weer twee percelen naar het noorden komen we uit bij een sloot bij de Oudezijds Arm-
steeg.239  

Uit het bovenstaande is gebleken dat bij de inrichting van het ontginningslandschap de vaste 
breedte van 30 roeden lijken te zijn gehanteerd. Interessant is om te zien dat buiten de stad, waar de 
ontginningsverkaveling na eeuwen van stadsontwikkeling op sommige plaatsen de oorspronkelijke ver-
kaveling toch nagenoeg intact is gebleven. Zo is langs de Amstel aan de Ouderkerkerdijk in de Groot 
Duivendrechtse Polder een stukje ontginningsverkaveling bewaard gebleven. In dit landelijke gebied 
bevinden zich nog sloten met een onderlinge afstand van gemiddeld 110 tot 115 m, ofwel 30 roeden. Een 
aanwijzing dat deze sloten ook daadwerkelijk tot in ieder geval 1200 teruggaan komt uit een archeolo-
gische verkenning in 2017, waarbij uit één sloot kogelpotaardewerk is geborgen.240  
  

                                                                                                                                                                                                                   
gerooid over voormalig kloosterterrein (zie Oldewelt 1939, 10). Daarnaast heeft – zo weten we uit archeologisch onderzoek – in de Dirk 
van Hasseltssteeg geen (secundaire ontginnings)sloot gelopen. Sint-Geetrui klooster: MenA vindplaats GEER, 1984.  
235 Gebruikte kaart van De Rij: Oetewaal, 1656 (MMSAA01_00694000F32b), ontwerpkaart voor Oostenburg uit 1658 (010033000081), 
ontwerpkaart voor de Vierde Uitleg uit 1660 (010033000080).  
236 Bij de sloten moest rekening worden gehouden met het gegeven dat deze niet alle de begrenzingen van de ontginningshoeves hoefden 
te zijn, maar ook die van latere, weliswaar nog wel prestedelijke, opdelingen.  
237 Gawronski en Jayasena 2010d (MenA AAR 49). Dit is een minimaal 1,30 m brede en 0,65 m diepe sloot die is opgegraven parallel aan de 
zuidzijde van de Pieter Jacobszstraat. Uit de vulling van opeenvolgende spoellaagjes blijkt dat dit een watervoerende sloot is geweest. De 
bovenzijde lag op NAP -3,20 m en de onderzijde op -3,90 m. In de tweede helft van de veertiende eeuw is de sloot gedempt met een 
combinatie van zand en mest. 
238 Dit was een sloot met een V-vormig profiel en een 0,70 m brede vlakke bodem. De bovenzijde lag op NAP -2,15 m, de bodem op NAP -
3,25 m. Voorafgaand aan de eerste – midden dertiende-eeuwse ophoging – was de sloot gedempt met klei- en veenzoden.  
239 Deze sloot lag 7,5 m ten noorden en parallel aan de Oudezijds Armsteeg. De bovenzijde lag op 1,70 m – NAP. De sloot was gedempt 
met klei. Vanwege de ligging op de helft van de breedte van een ontginningshoeve kan een 2 m brede sloot parallel aan en 0,95 m ten 
noorden van de Heintje Hoekssteeg in verband worden gebracht met een splitsing van het oorspronkelijke kavel. MenA vindplaats Oud-
ezijds Voorburgwal 38-40, zie Gawronski en Jayasena 2017 (MenA AAR 100). De sloot lag tussen 2,10 m – NAP en 2,60 m – NAP en is 
getraceerd over een afstand van 12 m, zie profielen 7 en 8, in profiel 3 ligt de sloot tussen NAP -2,40 en -2,75 m. Voorafgaand aan de 
demping is de greppel geheel uitgegraven en vervolgens volgestort met klei- en veenzoden. 
240 MenA vindplaats Oudekerkerdijk 170 (OKD, 2017), zie Gawronski en Terhorst 2018 (MenA AAR 101). De sloten worden verbreed, maar 
zullen in het landschap behouden blijven.  
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3.2  Nederzetting aan de Amstelmonding, 1175-1200 
 

In de jaren rond 1170 leidde een aantal stormvloeden tot ingrijpende landschappelijke veranderingen. De 
tot dan toe ontgonnen, maar drassige en slecht bewoonbare oevers van de Amstel kwamen door de ver-
beterde waterafvoer van de Amstel op het IJ droog te liggen en het IJ gaf een directe verbinding met de 
Zuiderzee. Deze omstandigheden maakten het landschap aan de monding van de Amstel opeens een 
aantrekkelijke vestigingsplek.241 Aangenomen mag worden dat de eerste bewoners die zich op de oevers 
van de Amstel vestigden afkomstig waren uit de omliggende rurale nederzettingen zoals Diemen en 
Sloten.  

 
26 Archeologische vindplaatsen met vondsten van rond 1200 en het toenmalige tracé van de Amstel met drassig oeverland, geprojecteerd 
op de topografie van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Op basis van archeologische gegevens is deze eerste fase van de nederzetting nog vóór 1200 te dateren 
en zijn drie bewoningskernen en de locatie van een grafveld aan te wijzen (afb. 26). De vroegste neder-
zetting is mogelijk al na enkele decennia weggevaagd bij de nieuwe stormvloeden van 1214 en 1219.242 
Deze watersnood was voor Holland en het Sticht waarschijnlijk de belangrijkste reden voor het sluiten 
van een overeenkomst op waterstaatkundig gebied in 1220.243 

                                                                    
241 Gawronski 2017, 74-75. De vroegste ontwikkeling van Amsterdam is in beknopte beschreven in Jayasena 2017, 112-149. 
242 De vier grote stormvloeden in het eerste kwart van de dertiende eeuw waren in 1214, 1219, 1220 en 1221. Alleen die van 1214 en 1219 
hebben hier, al zijn er slechts indirecte aanwijzingen, huisgehouden. Zie Buisman 1995, 416 en 423.  
243 Buisman 1995, 423. 
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3.2.1  Aardewerkimporten uit het Midden-Maasgebied en Pingsdorf en het vroegste 
Amsterdam 

 
Hoe de bebouwing van de eerste nederzetting eruit zag, is niet bekend, archeologisch onderzoek heeft 
tot dusver alleen nederzettingsafval uit die periode opgeleverd (afb. 26 en 27). Dit afval bestond uit ge-
importeerd opslag- en schenkgerei dat tot 1200 uit het Midden-Maasgebied en het Rijnlandse Pingsdorf 
afkomstig was.244 Het Maaslands witbakkend aardewerk – vaak aangeduid als Andenne aardewerk – 
werd vanaf circa 900 geproduceerd in verschillende plaatsen waaronder Hoei en Andenne.  

 
 
27 Pingsdorf- en Maaslands aardewerk uit de waterbodem bij de Dam en van omliggende vindplaatsen (MenA) 

                                                                    
244 Naast Maaslands en Pingsdorf aardewerk zijn er uit de (vroege) middeleeuwen nog andere aardewerksoorten opgegraven op de 
Noord/ Zuidlijn locatie Damrak, maar het aandeel binnen het gehele aardewerkspectrum is te gering om te spreken van een permanente 
bewoning vóór circa 1175. Zie Gawronski 2017, 54-91. 
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Vanaf de elfde eeuw raakte het verspreid over Nederland. Aanvankelijk ging het vooral om tuitpotten, 
maar vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw ook om kannen. Uit Paffrath en omgeving kwam 
blauwgrijs aardewerk met een bladerdeegachtige structuur van het baksel en een metaalachtig glanzend 
oppervlak. In de omgeving van Amsterdam lagen de hoogtijdagen van het Paffrath aardewerk van de 
elfde tot derde kwart van de twaalfde eeuw.245 Pingsdorf aardewerk is een verzamelnaam voor aarde-
werk uit de regio Brühl-Pingsdorf in het Duitse Rijnland, waar vanaf eind negende eeuw tot begin der-
tiende eeuw een matig hard tot hard gebakken aardewerk, van kleur variërend van geelwit tot paars, 
werd geproduceerd. Het werd vaak beschilderd met rode verf. Aardewerk in de Pingsdorf traditie, welis-
waar in een verschillend baksel, werd ook geproduceerd in de Zuid-Limburgse plaatsen Brunssum, 
Schinveld en Nieuwenhagen. In de omgeving van Amsterdam zijn Pingsdorf vondsten bekend uit – onder 
meer – Diemen, Assendelft en Poppendam.246  
 
3.2.2  Bewoningskernen aan de Amstelmonding 
 
Op basis van de verspreiding van dit Andenne- en Pingsdorf aardewerk zijn drie bewoningsclusters te 
reconstrueren. Een belangrijk gegeven voor de reconstructie van activiteiten in Amsterdam rond 1200 is 
dat de vondsten verzonken zijn in de bodem van de Amstel en op vindplaatsen binnen een landcontext 
niet bewaard zijn.  

Waterbodemvondsten uit de stadsrivier blijken vaak direct te relateren aan activiteiten op de oe-
vers, ofwel, de oudste vondsten in de rivier zijn te gebruiken als indicatoren voor bewoningszones.247 Zo 
bevatte de bedding van de Amstelmonding fragmenten van Andenne aardewerk.248 Een eerste bewo-
ningskern, die kan worden aangewezen op basis van waterbodem vondsten, lag aan de noordzijde van de 
Kalverstraat, getuige een complete kan van Andenne aardewerk dat als afval in de Amstelbodem is be-
land.249 Ook uit ophogingen aan de landzijde zijn los verspreid in latere ophogingen fragmenten van 
Andenne aardewerk gevonden.250 Een tweede bewoningskern lag rond het meest zuidelijke deel van de 
Warmoesstraat, vlak bij de latere Dam.251 Dit blijkt uit de vondsten van Pingsdorf- en Andenne-
aardewerk in de voormalige rivierbodem en een Andenne miniatuurkruik in een ophoging aan de landzij-
de. Een derde vroege woonkern is te lokaliseren aan de noordzijde van de Nieuwendijk bij de Nieuwe 
Nieuwstraat. Daterende vondsten waren hier enkele scherven van Pingsdorf-aardewerk van circa 1200 
uit een latere ophoging van rond 1225.252 Ze duiden gezien de secundaire context niet op eerdere bewo-
ning ter plaatse, maar wijzen wel op het bestaan van oudere erven in de directe omgeving.  
 
3.2.3  Grafveld 
 
Ter plaatse van de huidige Oude Kerk bevond zich rond 1200 waarschijnlijk een grafveld. Een aanwijzing 
hiervoor geeft een begraving die in 1963 aan het licht werd gebracht op een diepte van 3 m onder het 
Hoge Koor van de Oude Kerk (afb. 28).253 Het ging om een in west-oost richting begraven boomstamkist, 
met daarin de skeletresten van een circa 35 jaar oude man. Het skelet is op basis van 14C analyse geda-

                                                                    
245 Verhoeven 2011, 135. Binnen het aardewerkspectrum van terpbebouwing in Diemen uit 1125-1175 maakte Paffrath aardewerk nog 22% 
uit van het vondstcomplex 22 %, tegen het einde van die eeuw was dit geslonken tot 6%. 
246 Diemen: tuitpot van het type pi-pot-2, 1100-1200, DIEM-299-16, zie Gawronski 2012, cat. 61; Assendelft en Poppendam: Verhoeven 
1998, 69. Poppendam is een niet meer bestaande nederzetting bij Ransdorp.  
247 Gawronski et al. 2010, 77-99. 
248 MenA vindplaats Noord /Zuidlijn, Damrak (NZD1, 2005), vondstnummer NZD1.00503CER037. Zie Gawronski 2017, 71. 
249 MenA vindplaats Kalverstraat 11-17/ Rokin 6-16 (Hotel Polen, POL, 1980), Andenne kan: POL-63-1, type wm-kan-3, datering 1175-1200, 
zie Gawronski 2012, 119, cat. 63. 
250 MenA vindplaats Kalverstraat 22-26, Nieuwezijds Voorburgwal 181 (SUI, 1984, v.m. complex hotel Suisse).  
251 MenA vindplaats Warmoesstraat 180-182 / Dam 5-7 (DAM, 1989) en Warmoesstraat 203/Dam 13 (WA7, 1992). 
252 MenA vindplaats Nieuwendijk 158-162 / Nieuwe Nieuwstraat 2-8 (NDK2, 1987), vondstnummers NDK2-53 en 55.  
253 Van Regteren Altena 1964, 18-19. De kist lag op NAP -1,75 m. 
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teerd tussen 1150 en 1215 (afb. 29).254 Het graf was gedolven in een ophoging van klei en veenzoden en 
werd afgedekt door een dunne laag schelpen. De aanwezigheid van een grafveld is mogelijk in verband 
te brengen met de historische hypothese dat hier een kleine kapel van de heren van Amstel heeft ge-
staan, als voorganger van de Oude Kerk.255 

 
 
 
28 De bodemopbouw onder de Oude Kerk met op het diepste niveau de ophoging van een grafveld (1) met de locatie van de boomstam-
kist met begraving uit de periode 1150-1215. Na een volgende ophoging (2) verrees rond 1300 de eerste fase van de Oude Kerk (3a: altaar, 
3b: oostmuur op roosterfundering) (tekening Ranjith Jayasena, MenA) 

 

                                                                    
254 Datering verricht door het Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen, september 2017, monster GrM 10457, date-
ring 1050-1080 calAD met 13,1% probability en 1150-1215 calAD met 82,3% probability, δ13C = ‐20.52 ‰ ±0.05, δ15N 9.86 ‰ ± 0.10. Van 
een reservoir-effect, waarbij de datering te oud zou uitvallen, is op basis van de gemeten d13C- en d15N-waarden waarschijnlijk geen 
sprake. In de meeste gevallen is dan d13C > -20 ‰ EN d15N > +10 ‰. Daarvan is hier geen sprake. Vriendelijke mededeling dr. S.W.L. 
Palstra, Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen. 
255 Janse 2004, 18. 
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29 Voor- en zijaanzicht van de schedel van het lichaam dat is bijgezet in de boomstamkist onder de Oude Kerk, 1150-1215 (foto IPP / UvA, 
1963) 
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4  De jonge stad 1225-1350 
 
Na de stormvloeden van 1214 en 1219 zochten de bewoners van de verdronken nederzetting hun heil 
verder landinwaarts, aan de westzijde van de tegenwoordige Nieuwendijk en de Kalverstraat. Hier kwam 
rond 1225 de eerste nieuwe bebouwing tot stand (afb. 30).  
 

 
30 Amsterdam, reconstructie van de nederzetting rond 1250 met de archeologische vindplaatsen die hiervoor de belangrijkste informa-
tiebronnen zijn (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 
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In de dertiende eeuw ontstond net zoals langs de Amstel ook bebouwing langs de achterkade. Een der-
gelijke, archeologisch onderzochte, dertiende-eeuwse terp bevond zich ter plaatse van de Karthuizer-
straat. Deze terp ging later onderdeel uitmaken van , het Karthuizerklooster dat in 1392 werd gesticht.256 
Vanuit de ontginningsbasis, die moet worden gereconstrueerd door de Amstel met een bocht naar het 
oosten het IJ in te projecteren, bedraagt de afstand tot de terp in de Karthuizerstraat circa 1250 meter; 
de standaard ontginningsdiepte van zes voorling.257  
 

4.1  Vijf buurten 
 
De nederzetting van ná 1225 ontwikkelde zich vanuit verschillende bewoningskernen aan weerszijden 
van de Amstel, die in het derde kwart van de dertiende eeuw met elkaar werden verbonden door een 
dam in de Amstel.258 Wanneer de verschillende woonplekken zich clusterden tot de vijf buurten zoals die 
in de veertiende eeuw werden opgetekend is niet bekend. De voornaamste begroeiing in het dertiende-
eeuwse landschap bestond uit hazelaar, berk en els. Elzenbosgroei was waarschijnlijk vooral te vinden 
langs de oevers van de Amstel.259 Uit pollenanalyse komt naar voren dat in de dertiende eeuw, terwijl in 
de nabije omgeving van de nederzetting volop aan akkerbouw werd gedaan, in het achterland nog steeds 
voedselarm (oligotroof) veen aanwezig was. 

Het vroegste bewijs voor de aanwezigheid van een dam stamt uit 1275, toen de Hollandse graaf 
Floris V (1256-1296) de inwoners van ‘Amestelledamme’ het privilege verleende om vrijelijk, zonder beta-
ling van tol, hun goederen te kunnen transporteren door het grafelijke gebied.260 Dit tolprivilege is het 
oudste document waarin Amsterdam wordt genoemd. De namen van de buurten, met de daarin belang-
rijkste straten, werden pas opgetekend in oorkonden vanaf het midden van de veertiende eeuw (afb. 31). 
Blijkens deze voornamelijk over grondtransacties handelende documenten was er op dat moment be-
bouwing, maar hoe ver die in de tijd terug ging kan hier niet uit worden herleid. Op de westelijke oever 
van de Amstel, langs de Nieuwendijk, bevond zich de Windmolenzijde.261 Ten zuiden hiervan, langs de 
Kalverstraat tot aan het Spui, lag Bindwijk.262 Op de oostelijke Amsteloever, rond de Warmoesstraat, lag 
de Kerkzijde.263 Aan de noordzijde, rondom de tegenwoordige Lange Niezel, bevond zich een veenmoe-
ras dat werd aangeduid als de Liesdel. Ten zuiden hiervan, langs de Nes, bevonden zich tenslotte Gans-
oord en Grimmenes.264 In het onderstaande wordt de stadsontwikkeling besproken aan de hand van 
deze buurtnamen. 
 
Oude- en Nieuwe Zijde 
De buurtnamen bleven tot het begin van de vijftiende eeuw in gebruik, waarna een nieuwe naamvoering 
ontstond die thans nog bestaat: de Oude Zijde op de oostoever- en de Nieuwe Zijde op de westoever van 
de Amstel. Deze benamingen hebben niets van doen met de ouderdom van de buurten, maar met die 
van de parochiekerken. De oudste parochiekerk van de stad was de Oude Kerk, die in 1306 werd gewijd. 

                                                                    
256 MenA vindplaats Karthuizerklooster (KAR, 2001), zie Gawronski 2002, 4-9. 
257 De Bont 2014, 31 en 202-203 en Gawronski 2002,4-9. 
258 Gawronski 2012, p. 20.  
259 Van den Berg 1983, 445-454. De analyse van hout en pollen vond plaats aan de hand van monsters die werden genomen op de archeo-
logische vindplaats Hotel Polen (POL, 1980). Hierbij werden de monsters gedateerd in de periode 1225-1275 op basis van aardewerkvond-
sten. Met het huidige inzicht in de datering in de eerste landwinning in de Amstel aldaar moet dit worden bijgesteld tot 1250-1300.  
260 OBA, nr. 1, d.d. 27 oktober 1275.  
261 Genoemd naar de grafelijke windmolen. De Windmolenstraat werd voor het eerst vermeld op 9 juli 1355 (OBA, nr. 164). 
262 Bindwijk werd voor het eerst vermeld op 8 juli 1357 (OBA, nr. 177), de Kalverstraat op 4 januari 1393 (OBA, nr. 606). 
263 Volgens stadsarchivaris W.F. H. Oldewelt vormden de dijkarmen van de zeewering, de Nieuwezijds- en Oudezijds Armstegen, de noor-
delijke begrenzing van de Windmolenzijde en de Kerkzijde, zie Oldewelt 1933, 41-42. 
264 Gansoord werd voor het eerst vermeld 8 januari 1378 (OBA, nr. 346), Grimmenes 17 december 1371 (OBA, nr. 298). 
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31 Amsterdam in het laatste kwart van de dertiende eeuw met de meest relevante archeologische vindplaatsen, de vijf buurten zoals die 
vanaf de veertiende eeuw bij naam bekend waren en de in de tekst besproken vindplaatsen: terpbebouwing aan de Nieuwendijk, de 
uitwatering van de doorgetrokken Boerenwetering, de versterking, terpbebouwing langs de Kalverstraat, bebouwing op de walterp van 
de Warmoesstraat en de terp waarop de Oude Kerk verrees (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Oorspronkelijk viel de kerk onder de parochie Amestelle, waarvan de moederkerk in Ouderkerk aan de 
Amstel stond. In 1334 werd deze parochie opgedeeld in drie zelfstandige parochies Ouder-Amstel, Nieu-
wer-Amstel en Aemstelredamme.265 In 1408 werd aan de westzijde van de stad, ten noorden van de 
Dam, een tweede parochiekerk gesticht, de Nieuwe Kerk.266 De bouw van het godshuis moet zijn begon-
nen ergens tussen 1393 en 1408.267 Vanaf deze periode werd het deel van de stad op de westelijke oever 
van de Amstel aangeduid als de Nieuwe Zijde, die op de oostelijke oever de Oude Zijde.   

                                                                    
265 Janse 2004, 33 en De Melker 2004, 260. 
266 De Melker 2004, 294-295.  
267 Van Tussenbroek 2011, 26.  
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4.2  Windmolenzijde  
 
De hoofdstraat van de Windmolenbuurt was de Windmolenstraat, die in 1355 voor het eerst werd ver-
meld.268 Deze straat werd in het laatste kwart van de veertiende eeuw noordwaarts doorgetrokken om 
langs de IJ-oever westwaarts af te buigen, de in 1382 voor het eerst vermelde Nieuwendijk.269 In de vijf-
tiende eeuw ging deze naam over op de gehele straat vanaf de Dam noordwaarts.270  
 
4.2.1  Van terpen naar Windmolenstraat, 1225-1300 
 
De bebouwing die vanaf circa 1225 tot stand kwam, lag op een hoger gelegen circa 25 m brede oeverwal, 
een natuurlijk overstromingssediment (afb. 31, 32).271 Deze bouwontwikkeling vond plaats langs de gehe-
le westzijde van de Nieuwendijk tussen de Dam en de Dirk van Hasseltssteeg.272 De erven werden bouw-
rijp gemaakt door kleine heuvels – terpen – op te werpen met klei- en veenzoden. De zoden werden ge-
wonnen in de directe omgeving van de op te hogen terreinen; archeologische aanwijzingen hiervoor zijn 
locaties rondom de terpen waar het kleisediment op de veenbodem geheel was weggegraven. Er moet 
bij die eerste fase van bouwrijp maken meer dan een meter grond zijn opgebracht; dit is de dikte die er na 
inklinking zevenenhalve eeuw later – ten tijde van het archeologisch onderzoek – van was overgeble-
ven.273 De eerste huizen, die op deze opgehoogde erven verrezen, waren opgetrokken in houtskelet-
bouw, waarbij de staanders van de vlechtwerkwanden op een liggende balk rustten. Dit raamwerk van 
liggende funderingsbalken – we spreken hier van een fundering op staal – lag direct op de opgehoogde 
ondergrond. De huizen waren tussen 7,4 en 9 m lang en tussen 3,6 en 4 m breed. De funderingswijze van 
de dertiende-eeuwse bebouwing langs de Nieuwendijk past in een traditie die tot over de (tegenwoordi-
ge) landsgrenzen reikte. Zo zijn vergelijkbare structuren opgegraven in Eberswalde, ten noordoosten van 
Berlijn, daterend uit de jaren 1280.274 De vloeren van de huizen aan de Nieuwendijk waren van leem en in 
het midden van de woonruimte bevond zich een stookplaats, aanvankelijk ook van leem, maar later in 
baksteen uitgevoerd. De nederzetting langs de Nieuwendijk had in de dertiende eeuw al duidelijk (pre) 
stedelijke trekken, zo hadden de gebouwen geen onderverdeling in een woon- en stalgedeelte zoals in 
Sloten en Diemen, een stal ontbrak geheel, maar werden ze geheel gebruikt voor bewoning of de uitoe-
fening van een ambacht. Dat er op de oever van de Amstel nog wel vee werd gehouden blijkt uit de pak-
ketten van mest waarmee de terpen werden opgehoogd. Onder de bebouwing bevonden zich de werk-
plaatsen van een smid en een wever. Achter de werkplaats van de wever, waarvan vijf fasen resteerden, 
bevond zich een kuil die was volgestort met het afval van wol (haar), weefgewichten en textiel.275 Na drie 
fasen van bebouwing op de terp van de wever en twee op de terp ten zuiden hiervan werden beide terpen 
ieder afzonderlijk opgehoogd met een opeenstapeling van venige kleizoden en groeiden ze aaneen. 
Vondsten uit de vulling van een sloot achter de werkplaats van de wever geven aanwijzingen over de 
datering van de verschillende fasen (NDK2, noordprofiel 1, afb. 32).276 De sloot heeft opengelegen gedu-

                                                                    
268 Oudste vermelding Windmolenstraat, OBA, nr. 164 d.d. 9 juli 1355. 
269 OBA, nr. 391, d.d. 27 november 1382. 
270 Verkerk 1998, 30.  
271 Archeologische vindplaatsen Nieuwendijk 154-158 / Dirk van Hasseltssteeg 15-17 (NDK, 1979), Nieuwendijk 158-162 / Nieuwe Nieuw-
straat 2-8 (NDK2, 1987), Nieuwendijk 188-189 (NDK3, 1989), Nieuwe Kerk (NK, 1968 en NK1, 1973). Deze onderzoeken zijn niet uitge-
werkt, maar komen aan bod in Baart 1982, Baart 1993, Gawronski 2012. 
272 De aanvang van de bewoning aan de Nieuwendijk werd door Baart (1982) aanvankelijk gesteld op 1225, maar later (Baart 1994a en 
1993) teruggebracht tot 1175/1200, echter zonder overtuigende onderbouwing. Het lijkt er thans op, na een nieuwe analyse van de kera-
miekvondsten, en het relateren hiervan aan de landelijke typologie het ‘Deventer Systeem’, dat de aanvankelijke datering van 1225 zeer 
aannemelijk is.  
273 De bovenzijde van de overstr0mingslaag lag op circa NAP - 3,30 m. De terpophogingen reikten overal, zo wezen de verschillende ar-
cheologische onderzoeken uit, tot gemiddeld NAP -2 m.  
274 Kranendonk 2002, 163-181.Zie afb. 5. 
275 Vondstnummers NDK2-107 en 108. 
276 Vondstnummer NDK2-105. 
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rende de eerste vijf bewoningsfasen en is toen, ergens in het tweede kwart van de dertiende eeuw bij een 
ophoging – gepaard gaande met een uitbreiding – gedempt.277 Aan de achterzijde van de nieuwe terp – 
van fase 6 – die over de sloot was heen gelegd, werd gedurende de gebruiksfase mest gestort en in een 
latere fase, het laatste kwart van de dertiende eeuw, huisafval.278 Op de terp ten noorden van de wever 
was een smederij in bedrijf, een ambacht dat ook uit andere dertiende- en veertiende-eeuwse Hollandse 
steden bekend is zoals Leiden en Monnickendam.279 

In de Amsterdamse smederij werd een grote verscheidenheid aan metaalwaren geproduceerd, 
gereedschappen zoals beitels, hamers en sikkels, hoefijzers en scheepssintels en wapens zoals lans- en 
pijlpunten.280 Een wilgenhouten schild uit een afvalllaag achter op het erf is in de smederij waarschijnlijk 
voorzien van het ijzeren beslag.281 De eerste fase van het gebouw van de smederij lag parallel aan de 
Amstel, maar vanaf daaropvolgende fase werd net zoals op de naastgelegen terpen loodrecht op de oe-
ver gebouwd.282 De terp van de smederij is vele malen vaker opgehoogd dan die van de weverswerk-
plaats, in totaal waren tien opeenvolgende leemvloeren met bakstenen stookplaatsen te onderscheiden 
binnen een ophoging van minimaal een meter. 

 
 
32 Nieuwendijk, profielen door de werkplaats van de wever (NDK2, profiel 1) en de smederij (NDK, profiel 1). Het profiel door de smederij 
is gespiegeld voor een goede vergelijking tussen beide terpen. De Nieuwendijk ligt rechts. Het locatiekaartje toont de opeenvolgende 
bebouwing en de locatie van de oven van de smederij De sloot achter de smederij is te reconstrueren tot het terrein van het voormalige 
Sint-Geetruiklooster (archeologische vindplaats GEER). De meest noordelijke sloot vormt de zuidelijke begrenzing van de in 1333 uitgege-
ven grafelijke hofsteden, waarover meer in 4.4.1 (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

                                                                    
277 Kannen s5-kan-3 (NDK2-105-1 en NDK2-105-4), een bolle pot (s5-pot, NDK2-105-3) en de hals met twee oren van een veldfles (s5-vel, 
NDK2-105-2). 
278 Tot de daterende elementen behoort hier een vrijwel complete kan van bijna-steengoed (NDK2-86-1) uit het laatste kwart van de 
dertiende eeuw. 
279 Sarfatij 1995, 12-13, 15.  
280 Baart 1993, 30; Gawronski 2012, 21-22 en Baart 1982, 86-90. 
281 Object NDK-1237-1. 
282 Baart 1982, 86-90. 
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33 Oven van de smederij: a. doorsnede gezien richting zuiden met de oudste fase (1), de opbouw van na 1262 (2), de vullingslagen (3), het 
uitvloeisel van erts (4) en de loopvlakken van antraciet en tussenliggende ophogingen (5). De oven is geheel vrijgegraven (b, c, d) waarbij 
aan de zuidzijde een houten fundering (6) van de laatste bakstenen opbouw zichtbaar werd. Eén plank hiervan is dendrochronologisch 
gedateerd circa 1262  (foto’s: Wiard Krook, MenA) 
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De smederij kan op basis van keramiekvondsten uit de opeenvolgende vloerniveaus worden gedateerd in 
de periode 1250-1300.283 In aanvulling hierop leverde 14C analyse van een vlechtwerkwand op het achter-
terrein van de terp van de smederij, en behorend tot de eerste fase hiervan, een datering op van 1260-
1285.284 De eerste fase van de smederij was gevestigd in een gebouw parallel aan de Nieuwendijk. In de 
daaropvolgende fasen was er een woonhuis met naastgelegen werkplaats. De oven van de smidse had 
een vierkant grondplan van 1,75 x 1,75 m (afb. 33). Hiervan resteerde vrijwel alleen de zuidelijke helft. De 
noordelijke helft was grotendeels vergraven bij de bouw van de bioscoop in 1909, toen G.C ’t Hooft er zijn 
waarnemingen deed en constateerde dat hier grote kloostermoppen tevoorschijn kwamen. Hij schreef ze 
toe aan het vermeende kasteel van de heren van Amstel, maar het archeologisch onderzoek in 1979 wees 
uit dat het om de bakstenen van de oven van een dertiende-eeuwse smidse ging. De oven heeft een aan-
tal fasen gekend, waarbij iedere keer een nieuwe constructie bovenop de oude werd gezet, net zoals de 
vloerniveaus er omheen door regelmatige ophogingen steeds hoger kwamen te liggen. De oudste fase 
van de oven was voorzien van een muur van drie lagen kloostermoppen.285 In een latere fase is een nieu-
we muur van ditmaal vier lagen van rode en gele kloostermoppen opgetrokken. Om deze bakenen con-
structie te ondersteunen waren eerst rondom de oven rechtopstaande planken in de grond geslagen. Op 
basis van de dendrochronologische datering van één van de planken kan deze nieuwbouw van de oven 
worden gedateerd ná 1262.286 Binnenin, waar het smidsvuur brandde, bevond zich een paarsrode con-
centratie ijzerslakken. Aan de westzijde van de oven tekenden zich vier, door ophogingen van elkaar 
gescheiden, loopniveaus af met daarin getrapt kolengruis.287 Aangenomen wordt dat hier de aanvoer 
plaatsvond van de steenkool die achter de werkplaats lag opgeslagen. Uitvloeisel van erts aan de zuidzij-
de van de oven is een belangrijke aanwijzing dat het smelten ervan ter plaatse gebeurde. Voor dit proces 
was de bakstenen rand van de oven waarschijnlijk voorzien van een leemkoepel, die daarna werd wegge-
broken om te kunnen smeden.288 Vondsten uit de loopniveaus en tussenliggende ophogingslagen die 
horen bij de ná 1262 gebouwde oven wijzen op een gebruiksperiode in de periode 1275-1300.289 

In het bovenstaande is gesproken over verschillende fasen van ophogingen en woonniveaus. De 
noodzaak tot het meerdere malen ophogen van een terp was een onvermijdelijke consequentie van het 
bouwen op een zachte veenbodem. Door de druk van de opgebrachte grond ging het veen inklinken en 
de hiermee gepaard gaande bodemdaling bracht vernatting met zich mee. Dit noodzaakte de bewoners 
om hun erf regelmatig op te hogen. Dit konden inpandige verhogingen van de leemvloer zijn, een be-
perkte ingreep, maar vaker moest de bebouwing geheel worden gesloopt of opgekrikt, de terp opge-
hoogd en een nieuw gebouw worden opgetrokken. De ophogingen werden uitgevoerd met kleizoden, 
mest en afval. Dit laatste kwam vaak niet van ver, het ging om het gebroken vaatwerk van de huishou-
dens van de terp zelf. Aangezien in de dertiende eeuw nog geen vaste rooilijn bestond aan de Nieuwen-
dijk kwam na elke ophoging de nieuwe bebouwing net iets anders kwam te liggen dan de voorganger.  

Bij de opeenvolgende ophogingen werden de terpen ook uitgebreid, zowel naar elkaar toe als 
naar het achterterrein. Zodoende ontstond na verloop van tijd een aaneengesloten terpenlint. Het opho-
gen werd met deze ontwikkeling steeds meer gebonden aan waterhuishouding. Ophogen van één terp 
betekende dat de belendende percelen ook moesten worden opgehoogd, om te voorkomen dat het wa-
ter van de hoger gelegen terreinen afvloeiden naar de lagere erven.  

                                                                    
283 Typologisch te duiden stukken zijn d s5-kan-3, s4kan-3/4, s4-bek-1, kp-kog 6.  
284 Datering Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen, oktober 2017, monster GrM 10987, datering 1260-1285 calAD 
met 95,41% waarschijnlijkheid. 
285 De bakstenen waren alle incompleet. De afmetingen van de koppen waren 13,8/14,5/15 x 7/7,8/8 cm (NDK-2999). 
286 Datering Dr. K-U. Heuβner, Deutsches Archäeologisches Institut te Berlijn, 29 september 2017 (NDK-3013-1 (C 89519), veldatum circa 
1262 gebaseerd op de chronologie van Nederlands eiken. Aangezien slechts één plank is geborgen en in 2017 dendrochronologisch kon 
worden gedateerd, is ten aanzien van de bouwdatum van de oven alleen een terminus post quem datering van 1262 te geven. 
287 Snieder 1985, 33. 
288 Van de Venne 2008, 124. 
289 Gelet op vondsten van proto- en bijna-steengoed. NDK-268 (ovencomplex), bevat een fragment van een s4-kan-3 /4 en ligt op NAP -
1,40 m; de hoogte van laag 8. Laag 8 bevatte onder andere een bijna-steengoed beker van het type s4-bek-1 (NDK-1454). 
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Hoe vaak waren ophogingen nodig? Er zijn vele variabelen die de mate en snelheid van bodem-
daling bepalen, zoals gronddruk en de samenstelling van de ophogingslagen, maar op basis van de peri-
odisering van de terpbebouwing is het mogelijk om een gemiddelde gebruiksduur per fase te schatten. 
De smederij is in de periode 1250-1300 tien keer opgehoogd. Dit zou betekenen dat gemiddeld om de vijf 
jaar een ophoging noodzakelijk was. De eerste vijf gebruiksfasen van het gebouw van de wever zijn op 
basis van de vulling van de sloot op het achtererf, die vervolgens is gedempt, te dateren in de periode 
1225-1250, hetgeen eveneens een gebruiksduur per vloerniveau van circa vijf jaar impliceert. 

Vergelijkbaar met beide erven aan de Nieuwendijk is een twaalfde-eeuwse terp in Diemen be-
kend (terp 2), waar in de periode 1125-1175 tien opeenvolgende huisplaatsen bestonden.290 Hierbij geldt 
dat de gemiddelde gebruiksduur van een bewoningsfase slechts een indicatie is en niet kan worden ge-
bruikt om binnen het tijdvak waarin een terp is gebruikt de afzonderlijke loopvlakken op vijf jaar te date-
ren. De snelle ophogingsfrequentie van het erf van de smederij – mogelijk door extra belasting van de 
grond door aan- en afvoer van materialen of bijvoorbeeld het gebruik van een aambeeld en door slijtage 
– is er waarschijnlijk voor verantwoordelijk geweest dat de terpen aan weerszijden, waar veel minder 
vaak werd opgehoogd, op een gegeven moment grootschalig moesten worden opgehoogd om op het 
niveau van de smederij te komen en hiermee waterhuishoudelijke problemen te voorkomen. 

In de loop van de dertiende eeuw ontstond geleidelijk een verdichting van de bebouwing. De be-
bouwing in die periode bestond uit kleine rechthoekige gebouwen van 8 x 4 m op – wederom – een staal-
fundering met lemen vloeren, bakstenen stookplaatsen en vlechtwerkwanden. In de tweede helft van de 
veertiende eeuw ontstond een vaste rooilijn. De huizen uit deze periode stonden op een slietenfundering 
van clusters van korte ingeheide palen.291 Het bewoningsareaal werd in deze periode door ophogingen 
verder uitgebreid tot aan de Nieuwezijds Voorburgwal.292  
 
4.2.2  Grafelijk bezit Windmolenzijde  
 
Van Gijsbrecht IV van Amstel naar grafelijk bezit 
In de nederzetting aan de Amstelmonding die gedurende de dertiende eeuw tot bloei kwam, gingen de 
heren van Amstel – hiervoor al gezien als leenmannen van de bisschop bij de ontginning van Amstelland 
– steeds meer macht naar zich toetrekken. Hiermee mengden ze zich in de territoriale politiek van de 
bisschop van Utrecht en de graaf van Holland. Gijsbrecht III van Amstel werd in de jaren 1220 leenman 
van beiden, een koers die werd voortgezet door diens zoon Gijsbrecht IV. Rond 1260 kreeg Gijsbrecht IV, 
heer van Amstel in de periode 1250-1296, naast zijn goederen in Amstelland rondom Ouderkerk aan de 
Amstel, een aantal hofsteden in Amsterdam in leen van de bisschop van Utrecht. Aan de Windmolenzijde 
ging het in ieder geval om een hofstede ten zuiden van de Gravenstraat en zes hofsteden en een molen-
werf ten noorden van de later gerooide Nieuwe Nieuwstraat.293 Daarnaast bezaten ze ook een aantal 
hofsteden ter plaatse van de Middeldam, hetgeen een aanwijzing is dat Gijsbrecht IV verantwoordelijk 
was voor de aanleg van de dam in de periode 1260-1275.294 Aan de oostzijde is het bezit van Gijsbrecht 
minder goed af te bakenen. De machtspositie van Gijsbrecht IV kwam in 1280 ten einde, toen hij in onge-
nade viel bij graaf Floris V, in het gevang belandde en al zijn goederen in Amstelland werden teruggevor-
derd door bisschop Jan van Nassau. De terreinen in Amstelland vervielen hiermee ook indirect aan de 
graaf, want deze had op zijn beurt het Nedersticht in pand van de bisschop. De Amsterdamse goederen 
van Gijsbrecht kregen een andere bestemming. Deze schonk de bisschop, met instemming van de graaf, 
aan Jan Persijn, heer van Waterland en Zeevang. Floris V kreeg ze twee jaar later, in 1282, alsnog in han-

                                                                    
290 De datering van Lagerweij en Veerkamp (2009) van 1075-1175 op basis van de aanname dat iedere woonlaag 10 jaar meeging en dat 
terugtellend de oudste uit 1175 moet dateren is door Verhoeven (2011, 158, noot 158) aangescherpt tot 1125-1175. Dit houdt in dat de 
gebruiksperiode van één vloerniveau eerder vijf dan tien jaar besloeg.  
291 Baart 1982, 90. 
292 Baart 1982.  
293 Verkerk 1998, 22.  
294 De Melker 2002, 16. 
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den toen Persijn al zijn bezittingen aan hem over deed. Deze bezitsverhoudingen veranderden niet toen 
de graaf en Gijsbrecht zich in 1285 verzoenden; de laatste kreeg al zijn goederen terug met uitzondering 
van die in Amsterdam.295  
 
Een kasteel van de heren van Amstel in Amsterdam? 
De rol die de heren van Amstel hebben gespeeld in de vroege geschiedenis van Amsterdam bleef in de 
eeuwen erna tot de verbeelding spreken en onderwerp van discussies, vanwege het al dan niet bestaan 
van een kasteel in Amsterdam. In 1923 wijdde G.C ’t Hooft een artikel in het Jaarboek Amstelodamum aan 
het ontstaan van de stad en de locatie van het kasteel van de heren van Amstel.296 Dit was geen nieuw 
onderwerp, vele geschiedschrijvers waren hem voorgegaan, en ook zijn conclusies behoeven tegen-
woordig nuancering. Maar waar ’t Hooft zich in onderscheidde, was het gebruik van bodemvondsten om 
tot een hypothese te komen voor de locatie van het kasteel. Hij gebruikte hiervoor zes vondstlocaties van 
grote bakstenen, die hij aanduidde als reuzenmoppen.297 De oudste bodemvondst is bekend doordat 
stadsgeschiedschrijver Pontanus de beschrijving van Van Haemrode in 1611 had opgenomen in zijn eigen 
stadsgeschiedenis.298 Hij beschreef hoe Antonie Bontekoe, eigenaar van Nieuwendijk 155, bij het graven 
van een ‘heimelijk gemak’ – de beerput van een latrine – de fundering van een van de torens van het kas-
teel van de Heren van Amstel had gevonden.299 Pontanus voegde er aan toe dat hij zelf nog van ‘ouden 
van dagen’ had gehoord dat in deze omgeving bij bouwwerkzaamheden vaak het puin werd gevonden 
van, naar verluid, een groot bouwwerk. In 1663 werden wederom muurresten van rode baksteen gevon-
den en dit werd opgetekend door Philip von Zesen. De vondstlocatie was volgens ’t Hooft te lokaliseren 
aan de Nieuwendijk op de hoek ten zuiden van de Mandenmakerssteeg en in een huis in de Lieve Vrou-
wensteeg. Opvallend is dat al deze vondsten werden gedaan op buitendijks, pas in de veertiende eeuw 
opgehoogd. In 1903, tenslotte, werd bij de bouw van Nieuwstraat 11 een waterput, met een doorsnede 
van circa 65 cm en een mantel van zandsteen gevonden, waarvan door H.W. Nyman, bouwkundige bij de 
gemeentelijke Dienst der Publieke Werken, een schets werd gemaakt.300 De put – die niet kon worden 
gedateerd – werd geïnterpreteerd als de mogelijke bronput van het kasteel.  
 
Een versterking van graaf Floris V  
Bijna een eeuw later, in 1994, kwam bij archeologisch onderzoek aan de Nieuwezijds Kolk een zware 
bakstenen fundering tevoorschijn en opnieuw werd een verband gelegd met het kasteel van de heren van 
Amstel (afb. 34-35).301 Verder onderzoek in 1999, 2002 en 2006, aangevuld met grondradaronderzoek, 
heeft uitgewezen dat het inderdaad om een verdedigingswerk ging, maar zoals onderstaand duidelijk 
maakt niet van de heren van Amstel, maar van graaf Floris V was. Het verdedigingswerk, met een om-
vang van 20 x 25 m, was gelegen op een strategische locatie van waaruit zowel de nederzetting als het IJ 
te overzien was (afb. 31, 34, 37). Bij de bouw is het terrein niet eerst opgehoogd, zoals bij de zuidelijker 
gelegen terpen, maar direct op de oeverwal gebouwd, waarna de binnenzijde werd aangevuld met klei-
zoden tot, in eerste instantie, 1 m boven funderingsniveau. De fundering bestond uit een 2,5 m brede 
vloer van voornamelijk hergebruikte eikenhouten planken.302  

                                                                    
295 Verkerk 1994, 36-37.  
296 ’t Hooft 1923, 1-24.  
297 ’t Hooft 1923, 17-19.  
298 Pontanus 1611, Scheltema 1863, 1-18. Wagenaar dateerde de beschrijving van Van Haemrode na 1578, maar Scheltema (1863, 5) maak-
te aannemelijk dat het werk voor 1564 moest zijn opgesteld in Leuven en na 1574 in Amsterdam verder aangevuld.  
299 Scheltema 1863, 6. Het adres wordt genoemd door ’t Hooft (1933, 14). 
300 ’t Hooft 1923, 18 en 1924, 110.  
301 MenA vindplaatsen NZK5 (1994), NZK7 (1999), NZK9 (2002) en NZK10 (2006). Zie Speet 2004a, 54-59, Gawronski 2004, 50-53, Ga-
wronski en Jayasena 2009d (MenA AAR 37) en Toebosch 2011. 
302 De fundering lag op NAP -2,6 m; het loopvlak na ophoging op NAP -2 m hetgeen vergelijkbaar is met het eerste loopvlak op de zuidelij-
ker gelegen terpen. 



 

 
 82 

 
34 Windmolenzijde rond 1290 met terpbebouwing ter plaatse van de archeologische vindplaatsen NDK en NDK2, de uitwatering van de 
verlengde Boerenwetering en het laatdertiende-eeuwse verdedigingswerk ten noorden hiervan (NZK5, NZK7, NZK9, NZK10)  
(kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 

 
 
35 De westmuur van de laatdertiende-eeuwse versterking, het eerste deel dat ervan werd ontdekt in 1994 (foto: Wiard Krook, MenA) 
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36 Verdedigingswerk Nieuwezijds Kolk, dendrochronologische dateringen. De lijnen geven de dateringsintervallen aan, de ruiten de 
exacte veldata (MenA) 

 

 
 
37 Nieuwezijds Kolk, versterking uit 1280-1300: opgegraven muurwerk en projectie op basis van grondradar  
(kaart: Ranjith Jayasena, MenA)   
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Hierop verrees het metselwerk, uitgevoerd in gele kloostermoppen van 30 x 14 x 6 cm, dat van de 1,7 m 
brede basis via negen versnijdingen aan de buitenzijde verjongde tot een 1,10 m brede schildmuur. Aan 
de binnenzijde waren op een onderlinge afstand van 2,30 m muurdammen aangebracht die dienden als 
fundering van de weergangsbogen. De ruimtes tussen de muurdammen waren voorzien van bakstenen 
plateaus. Op de hoeken van het bouwwerk bevonden zich ronde torens met een diameter van 2,5 m en 
halverwege de noordelijke muur was een halfronde toren aangebracht. Het rechthoekige grondplan was 
aan de zuidzijde afgeplat door, zo wezen de beelden van de grondradar uit, een schuine zijde. Over de 
reden van deze afwijking in het verder regelmatige grondplan is gespeculeerd dat dit de ingang zou kun-
nen zijn geweest, maar het is evenzeer mogelijk dat deze afwijking wijst op een aan het terrein aange-
past grondplan.  

Dendrochronologisch onderzoek van de houten fundering wees uit dat de jongste elementen 
een veldatum hadden van 1276-1277 (afb. 36). Het hout is in eerste instantie gebruikt in een scheepscon-
structie voordat het werd hergebruikt in de fundering van het verdedigingswerk. De datering van dit 
bouwwerk moet dan ook op zijn vroegst in de jaren 1280-1290 worden gezocht. Er bestaat geen enkel 
historisch document waarin over een versterking op deze plek wordt gesproken, maar gezien de datering 
van de muurresten en de hierboven al geschetste situatie dat Gijsbrecht IV van Amstel ná 1280 geen Am-
sterdamse bezittingen meer had, kan als bouwheer de Hollandse graaf Floris V worden beschouwd.303 
Voor de graaf was het een uitgelezen kans om na het verwerven van de Amsterdamse goederen in 1282 
zijn macht over de nederzetting tot uitdrukking te brengen door op een strategische locatie een verdedi-
gingswerk te bouwen.  

Dat er geen melding van een verdedigingswerk wordt gemaakt in geschreven bronnen zou een 
aanwijzing kunnen zijn dat het bouwwerk er maar korte tijd heeft gestaan of, gelet op de moord op Floris 
V in 1296 en de hiermee veranderde politieke situatie, nooit is voltooid. Afgebouwd of niet, ergens in het 
begin van de veertiende eeuw moet het bouwwerk alweer zijn gesloopt. Het bouwwerk is gelijkmatig 
gesloopt en afgedekt door een dunne laag mortel. Opvallend was dat grof slooppuin vrijwel ontbrak. Het 
terrein van de gesloopte versterking is vervolgens opgehoogd met een regelmatige stapeling van venige 
kleizoden. Hierin is – parallel aan de gesloopte noordmuur – een sloot gegraven richting Nieuwendijk. 
Rondom de sloot bevond zich een loopvlak van turf. Bij een tweede ophoging is de sloot afgedekt, maar 
vervolgens opnieuw op dezelfde plek gegraven. In een derde ophogingsfase is de sloot nog eens opnieuw 
aangelegd. 
 
Uitgifte grafelijke hofsteden 1333 
Op 1 mei 1333 gaf graaf Willem III vier hofsteden uit in erfpacht.304 Het ging om land ‘op die westzide van 
der havene streckende in ute tYe toit der graft toe, elcke hofstede dortich voete breet’. Ze besloegen 
binnendijks land tussen de Nieuwendijk en de ‘graft’, waarmee de Nieuwezijds Voorburgwal wordt be-
doeld, en aangeplempte grond in het Damrak, dat in de oorkonde wordt vermeld als ‘tYe’. De opmerking 
dat de percelen zich tot in het IJ (Damrak) uitstrekten is voor Verkerk één van de redenen om de ontgin-
ningsbasis – zoals we al zagen – aan de oostzijde van de Nieuwendijk in de Amstel te zoeken. Het zou dan 
gaan om de oorspronkelijke afmetingen van de kavels. In de woorden van Verkerk: ‘De ontginningsbasis 
van de oorspronkelijke ontginningshofstede was in het water van het nieuw ontstane IJ verdwenen, maar 
bestond nog in de herinnering van de bevolking’.305 Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom juist de 
oudste archeologische vondsten in de rivierbodem zijn gedaan. Historici Oldewelt en Dudok van Heel 
plaatsten de vier hofsteden op de binnendijkse percelen Nieuwendijk 136-154 en de buitendijkse percelen 
Nieuwendijk 137-151/Damrak 42-48.306 Hierbij is geconcludeerd dat één van de landzijde percelen geen 

                                                                    
303 Voor de discussies over de duiding van het verdedigingswerk zie Gawronski 2004, 50-51, Speet 2004a, 45-59, Toebosch 2012 en De 
Roever 1995.  
304 OBA, nr. 26, d.d. 1 mei 1333; Oldewelt 1932, 9-21. 
305 Verkerk 2017, 163. 
306 Oldewelt 1932 (9-21), Kam (1961) en Dudok van Heel (1987). 
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aangeplempt overerf had.307 Nog in hetzelfde jaar 1333 werd aan de noordzijde van de vier hofsteden nog 
een hofstede in erfpacht uitgegeven en in 1334 volgde er nog één, waarna in 1336 de molenwerf overging 
in vrije eigendom.308  

Uitgaande van een oorspronkelijke kavelbreedte van circa 110-115 m komt de breedte van de vier 
hofsteden tezamen uit op circa 38 m (afb. 38). Dit was een derde van de oorspronkelijke ontginningshoe-
ve die zich uitstrekte vanaf de zijkade in de Sint Jacobstraat tot aan de archeologisch getraceerde sloot 
op Nieuwendijk 154. Wanneer we vanuit deze sloot – die de zuidgrens markeert van de grafelijke hofste-
den – circa 38 m naar het noorden gaan, dan komen we exact uit bij een sloot die is opgegraven tussen 
Nieuwendijk 138 en 140.309  
 

 
38 Verkaveling aan de Nieuwendijk op basis van archeologische gegevens en historische hypothesen ten aanzien van de vroegste verkave-
ling binnen de topografie van 1832. De afstand tussen de zuidelijke sloot en het dijklichaam komt overeen met de breedte van een ontgin-
ningshoeve, die tussen dezelfde sloot en de middelste sloot met de vier in 1333 uitgegeven hofsteden en de afstand tussen de middelste 
en noordelijke sloot met de extra hofstede die in hetzelfde jaar werd uitgegeven (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
De noordzijde van de vijfde hofstede uit 1333 – uitgaande van een breedte van circa 9 m – valt weer pre-
cies samen met de opgegraven sloot tegen de noordmuur van het bakstenen verdedigingswerk. De op-
hoging – en de zoals we zagen telkens terugkerende sloot – lijkt het bouwrijp maken te hebben gemar-
keerd voorafgaand aan de uitgifte. De eerste bebouwing dateert waarschijnlijk van kort daarna.310 
  

                                                                    
307 Op basis van de later nog gehandhaafde ‘herentijns’ is vastgesteld dat één overerf buiten de vier hofsteden viel, ofwel, het binnendijkse 
land hoorde er wel bij (Nieuwendijk 154), maar het buitendijkse deel (Nieuwendijk 153 / Damrak 49) niet. Zie Dudok van Heel 1987, 38.  
308 Verkerk 1998, 22.  
309 Deze sloot werd ergens in de jaren 1280 is gedempt en overbouwd door het bakstenen verdedigingswerk.  
310 Het funderingshout van de eerste bebouwing na sloop van het verdedigingswerk is dendrochronologisch gedateerd 1326 +/- 6 en na 
1320 (NZK7-D17 en NZK7-D18, datering RING, 1999).  
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4.2.3  Boerenwetering / graft  
 
In de oorkonde uit 1333 werd gesproken over de ‘graft’. Dit was de verlenging van de Boerenwetering, de 
waterloop die oorspronkelijk uitmondde op de Amstel bij het Spui. Na aanleg van de dam in de jaren 
1260, toen de vrije afvoer van water werd bemoeilijkt, is de wetering – zoals algemeen wordt aangeno-
men – doorgetrokken naar het noorden en daar naar het Damrak geleid. De aanduiding ‘graft’ maakt 
duidelijk dat het geen oudere natuurlijke waterloop betrof, maar één die was gegraven. De loop ervan 
ging dwars door de ontgonnen kavels, ook een aanwijzing dat deze er ten tijde van de ontginning nog 
niet was, want dan zou de waterloop zijn gebruikt als as voor het in cultuur brengen van het achter-
land.311 In de oorkonde wordt geen melding gemaakt van een uitwatering rondom de Kolk. Een indirecte 
historische aanwijzing voor de demping van een dergelijke waterloop is de vermelding van bebouwing 
aan de Kolksteeg in 1349, hetgeen zou betekenen dat de Kolk al voor dat jaar moet zijn dichtgegooid.312 
Tenslotte is er nog een aanwijzing dat bij de Nieuwezijds Kolk een sluis is geweest, in 1497 werd in een 
document gesproken over de ‘sluuscolck’, een sluiskolk.313 
 

 
 
39 De uitwatering van de verlengde Boerenwetering (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
Archeologisch onderzoek heeft de ligging en chronologie van de uitwatering verder kunnen invullen (afb. 
31, 34, 38, 39-41 ). Gebleken is dat de ‘graft’ via de Nieuwezijds Voorburgwal tot aan de Nieuwezijds Kolk 
liep, om daar via een ruime bocht zuidwaarts langs de Dirk van Hasseltssteeg naar de Amstel te lopen.314 
Deze waterloop was ter hoogte van de steeg 3,75 m breed; 1,15 m diep en tot NAP -5 m in de veenbodem 
ingegraven.315  
                                                                    
311 Verkerk 1998, 26.  
312 Verkerk 1998, 22-23. 
313 Verkerk 1998, 36, noot 60.  
314 Het tracé van de Boerenwetering is vastgesteld bij een archeologische begeleiding van de ontgraving van een parkeergarage aan de 
Nieuwezijds Kolk, MenA vindplaats NZK5, 1994. Zie ook Baart 1995, 13-14. 
315 NZK5, profiel H-H’, boring voor Nieuwendijk 150, onderkant waterloop NAP -5,64 m (NZK5, boring II d.d. 18.5.1995).  
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40 Ontwikkeling in het noordelijke deel van de Windmolenzijde rond 1290: de bebouwing die is opgegraven op de vindplaatsen NDK en 
NDK2, de uitwatering van de Boerenwetering en het laatdertiende-eeuwse verdedigingswerk ten noorden hiervan (NZK5, NZK7, NZK9, 
NZK10) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 

 
41 De loop van de Boerenwetering die waarschijnlijk kort voor 1333 is de verlegd naar de Kolksteeg, en een projectie (onderbroken lijn) van 
de grafelijke erven die in 1333 in erfpacht werden uitgegeven. De noordgrens valt samen met een sloot langs de noordmuur van het ver-
dedigingswerk, de zuidelijke met een sloot die is getraceerd op het terrein van het Sint Geertruiklooster (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 
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De sterke versmalling van de gracht ter plaatse van de steeg, om vervolgens weer breed uit te waaieren 
naar het Damrak duidt mogelijk op de locatie van een sluis, die hier de waterhuishouding tussen het Am-
stelwater en het achterland moest reguleren. Tevens is vastgesteld dat in het tweede kwart van de veer-
tiende eeuw – meest aannemelijk vóór 1333 – de loop van deze afwatering werd verlegd door het deel 
vanaf bocht bij de Nieuwezijds Kolk richting Dirk van Hasseltssteeg te dempen vanaf hier een nieuwe 
aftakking te graven naar de Kolksteeg. De nieuwe 11 m brede aftakking doorsneed deels de oude.316 De 
waterloop bij de Dirk van Hasseltssteeg werd gedempt met kleizoden, afval en rietmatten.317 Meest 
waarschijnlijk is dat de demping plaatsvond vóór 1333 en dat daarom in de oorkonde van de uitgifte van 
de hofsteden niet meer werd gesproken over een uitwatering. De nieuwe waterloop in de Kolksteeg werd 
rond 1380 gedempt met zand, puin en afval en afgedekt met rietmatten.318 Vanaf dat niveau is het terrein 
verder opgehoogd met zoden.319 
 
Stadswal en bebouwing 1325-1375  
In het tweede kwart van de veertiende eeuw – meest waarschijnlijk ná uitgifte van de grafelijke hofste-
den in 1333 – is op de gedempte Boerenwetering een aarden wal opgeworpen ten noorden van en parallel 
aan de noordelijke rooilijn van de Dirk van Hasseltssteeg (afb. 42 en 43). Dit is mogelijk de oudste archeo-
logisch gedocumenteerde verdedigingswal van Amsterdam. Het wallichaam – getraceerd over een af-
stand van circa 30 m – was opgebouwd uit een regelmatige opeenstapeling van klei en veenzoden, had 
een hoogte van 1,35 m en een breedte van minimaal 3,8 m.320 Aan de bovenzijde was een palissade aan-
gebracht van 10 cm dikke paaltjes van elzenhout. Deze stadswal was mogelijk de noordelijke afbuiging 
van de verdedigingswerken van de stad langs de Nieuwezijds Voorburgwal. De functie van het water 
langs deze burgwal was dan ook tweeledig, zowel voor afwatering als ter verdediging. Het is dan ook 
goed mogelijk dat hetzelfde heeft gegolden voor de waterloop door de Kolksteeg – die hetzelfde tracé 
als de wal in de Dirk van Hasseltssteeg volgt – en dat deze eveneens als stadsgracht heeft gediend. De 
wal is niet lang in gebruik geweest, zowel de periode van aanleg als afdekking door ophogingen liggen in 
het tweede kwart van de veertiende eeuw.321  

Nadat de wal zijn functie had verloren is het terrein opgehoogd met klei- en veenzoden en 
mest.322 Hier bevond zich de turfvloer van de eerste bebouwing aan de – waarschijnlijk tegelijk met de 
ophoging gerooide – Dirk van Hasseltssteeg. Ter hoogte van de percelen Dirk van Hasseltssteeg 8 en 10 
bevonden zich zes loopvlakken met tussenliggende ophogingen van klei en mest.323 De oudste bebou-
wing lag parallel aan de steeg, de daaropvolgende huizen waren georiënteerd op de straat, waarmee kort 
na 1350 de huidige percelen ontstonden.324 

                                                                    
316 NZK5, profiel K-K’.  
317 Datering demping op basis van vondst uit de vullingslagen; steengoed van het type s1-kan-23 (NZK5-369, 1325-50), baksteen van het 
formaat 31 x 15,6 x 8,6 cm zoals in de versterking (NZK5-362). Onderste vulling (NZK5-324, 1300-1350): s4-kan-, s2-kan-23, r-bak-19, r-
bak-11, r-gra-38, r-vet-5, g-kan-6, kp-kog-6. Rietmatten op NAP – 3,85 m. 
318 Rietmatten op NAP -3,30 m; verdere ophoging tot NAP -2 m.  
319 Vondsten NZK5-378 en 376 uit baggerbodem, NZK5-383 uit onderste en NZK5-381 uit bovenste vullingslaag. NZK5-378; steengoed van 
het type s1-kan-15/1, 1360-1380; NZK5-381; steengoed van het type s1-kan-15/1 in combinatie met s2-kan-74, 1375-1400.  
320 NZK5, profielen 2 en 3 en booronderzoek 23 t/m 25-1-1995 in de Dirk van Hasseltssteeg. De zodenophoging van de wal is tot 7,90 m uit 
de westelijke rooilijn van de Nieuwendijk aangeboord.  
321 De wal is in het verleden in diverse publicaties, inclusief van de schrijver van deze studie, geïnterpreteerd als een wal uit 1300, die in 
1304 is geslecht, zie Baart 1995, Toebosch 2011 en Gawronski en Jayasena 2009. Hernieuwde analyse van de vondsten, op basis van de 
huidige inzichten in de datering van – met name – steengoed heeft ertoe geleid dat de wal thans moet worden gedateerd in de periode 
1325-1350, op basis van steengoed van het type s1-kan-23 direct onder de wal uit de opvulling van de Boerenwetering (NZK5-91, 1325-
1350), uit het wallichaam (NZK5-103) en steengoed van het type s1-kan-23 uit een van de afdekkende ophogingslagen (NZK5-88).  
322 De bovenzijde van deze ophoging lag op NAP -2 m. 
323 Tot NAP -0,4 m. 
324 Datering op basis van vondsten uit de ophoging tussen de fasen 1 en 2 (NZK5-51), bevattende steengoed van rond 1350. De verschillen-
de fasen volgden elkaar snel op, fase 5 moet ook in de periode 1350-1375 tot stand zijn gekomen (NZK5-44; s1-kan-3; NZK5-84 (mestlaag) 
s1-kan-3, s1-kan-12/3, s1-kan-1 (vroeg), datering 1360-1380.  
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42 Fasering van ophogingen en bebouwing langs de Dirk van Hasseltssteeg, in blauwpaars de gedempte waterloop, hierop in donkergroen 
het wallichaam uit de periode 1325-1350 en in lichtgroen de daaropvolgende ophogingen en vloerniveaus uit de periode 1350-1400 (teke-
ning: Ranjith Jayasena, MenA) 

 

  
 
43 Profiel bij de Dirk Van Hasseltssteeg. Na demping van de uitwatering van de Boerenwetering (onder) kort vóór 1333 werd ná dat jaar 
door een systematische opeenstapeling van kleizoden een wallichaam opgeworpen. Rond 1350 werd het gehele terrein opgehoogd (links-
boven) en de Dirk van Hasseltssteeg gerooid (foto: Wiard Krook, MenA) 
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4.3  Bindwijk 
 
De westelijke oever van de Amstel ten zuiden van de Dam lag in Bindwijk, met de Kalverstraat als door-
gaande weg. De naam van deze wijk werd voor het eerst vermeld in 1342, voor de hoofdstraat ervan ge-
beurde dat pas in 1393.325 In tegenstelling tot de Windmolenzijde en de Kerkzijde maakte Bindwijk geen 
deel uit van het bezit van achtereenvolgens de heren van Amstel en de graven van Holland.326 Bindwijk 
werd tot aan de stedelijke uitbreiding van 1425 aan de zuidzijde begrensd door een burgwal aan het Spui. 
Hier, aan de Kalverstraat, stond de Bindwijkerpoort. Over de precieze locatie hiervan geven historische 
bronnen slechts summiere aanwijzingen. Vanuit verdedigingsoptiek is meest logische locatie van de 
poort binnen de uitwatering van het Spui – binnen de stadsgracht – maar er zijn ook historische aanwij-
zingen voor een ligging ten zuiden hiervan.327 De poort werd na de stadsuitbreiding van 1425 herbestemd 
tot accijnskantoor voor de Ossenmarkt, totdat het gebouw uiteindelijk werd gesloopt in 1526.328 De 
doorgaande weg vanuit de Bindwijkerpoort de stad uit liep waarschijnlijk niet langs de Amsteloever tot 
aan de Munt, maar boog af bij de Heiligeweg.  
 
4.3.1  Bewoning en ambacht ten zuiden van de Dam, 1225-1300 
 
De bewoningskern rond de latere Kalverstraat moet tegen het einde van de twaalfde of eerste helft van 
de dertiende eeuw tot ontwikkeling zijn gekomen. De oudste bewoningssporen – los van de voornoemde 
waterbodemvondsten van circa 1200 – zijn getraceerd langs de westzijde van de Kalverstraat.329 Het gaat 
om ophogingen met leemvloeren en stookplaatsen. De archeologische resten waren te beperkt om te 
kunnen vaststellen of we hier te maken hebben met een bebouwing op individuele huisterpen langs een 
dijklichaam. Net zoals aan de Windmolenzijde vestigden de eerste bewoners van Bindwijk zich op de 
oeverwal en werd deze eerst bouwrijp gemaakt door een ophoging van klei- en veenzoden. Van de hou-
ten huizen die daar vervolgens op werden gebouwd resteerden in de bodem drie fasen van turfvloeren en 
stookplaatsen. De bebouwingszone strekte zich waarschijnlijk uit tot een sloot parallel aan de oeverlijn 
op 35 m uit de tegenwoordige rooilijn van de Kalverstraat. Voor de datering van de oudste bebouwing 
van Bindwijk beschikken we over spaarzaam afval van keramiek en – uit de eerste fase – een scheepssin-
tel (SUI-2-1). De sintel is in de typologie van Vlierman te duiden is als een type B/C, daterend uit de perio-
de 1175-1225.330 De keramiek uit de ophogings- en loopniveaus is te dateren in de dertiende eeuw.  
 
4.3.2  Werkplaats leerbewerker, 1275-1300  
 
In het laatste kwart van de dertiende eeuw werd het bewoningsareaal van Bindwijk uitgebreid in de Am-
stel. Dit is de oudste – thans bekende – landwinning in de Amstel. Dit project werd gerealiseerd door de 
drassige, op dat moment deels drooggevallen en met riet begroeide, rivierbodem af te dekken met riet-
matten en hierop afwisselende lagen van zware kleizoden te storten. Hiermee kwam de oever 22 m uit 
de Kalverstraat te liggen. Op het nieuwe land vestigde zich een leerbewerker en verrezen een woning en 
werkplaats. Dit bestond uit op staal gefundeerde houtbouw met lemen vloeren en een stookplaats.331  

Wonen en werken brachten afval met zich mee; het loopvlak in en rondom de werkplaats was 
bezaaid met de resten van haar, kalk en leerafval, wat erop duidde dat hier het gehele proces van looien 

                                                                    
325 De Melker 2002, 19. De oudste vermelding van de Kalverstraat, zie OBA, nr. 606, d.d. 4 januari 1393.  
326 De Melker 2002, 18. 
327 Verkerk 2002, 286-288, zie ook De Roon en Van Tussenbroek 2008, 4. 
328 De Roon en Van Tussenbroek 2008, 4.  
329 Archeologisch onderzoek Kalverstraat 22-26, Nieuwezijds Voorburgwal 181 (SUI, 1984, v.m. complex hotel Suisse). Zie ook Baart 1985, 
338. Vloerniveaus tussen NAP -2,00 m en NAP -1,60 m. 
330 Vlierman 1996, 58, 70-75. 
331 Vloerniveau op NAP -2 m.  
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en verdere productie werd uitgevoerd. De afloop naar het water was verhard met houten stammetjes.332 
Hier waren ook de voornaamste afvaldumps van de werkplaats te vinden, zoals het snijafval van schoei-
sel, waaruit het specifieke type – met verschillende sluitingsvarianten – dat tot het assortiment van deze 
werkplaats behoorde kon worden gereconstrueerd (afb. 44).  
 

 
44 Schoen van het type dat in het laatste kwart van de dertiende eeuw werd vervaardigd langs de waterzijde bij de Kalverstraat en ook 
elders in de nederzetting is opgegraven, zoals dit exemplaar van de Nieuwendijk (l. 23,5 cm; NDK-1037-1) (foto: Wiard Krook, MenA) 

 

4.4  Kerkzijde 
 
De Kerkzijde werd genoemd naar de Oude Kerk, in 1334 de eerste parochiekerk van de stad.333 De hoofd-
straat van deze buurt was de Kerkstraat, het deel van de tegenwoordige Warmoesstraat tussen de Dam 
en de Oudezijds Armsteeg. De oudste vermelding van de Kerkstraat stamt uit 1357.334 Halverwege de 
veertiende eeuw werd de straat verlengd naar het noorden en het nieuwe deel kreeg de naam Warmoes-
straat.335 In de zestiende eeuw zou deze naam overgaan op de gehele straat op de oostelijke Amstel oe-
ver benoorden de Dam.  
 
4.4.1  Grafelijk bezit en verkaveling 
 
De vroegste geschiedenis van de Kerkzijde is net zoals die van de Windmolenzijde nauw verweven met 
de bezittingen van achtereenvolgens de heren van Amstel en de graven van Holland. Belangrijk verschil 
met de Windmolenzijde is dat er op basis van geschreven bronnen meer onduidelijkheid bestaat over de 
aard van dit bezit, vooral ten aanzien van de vraag of er een domein was. Aangenomen wordt dat wan-
neer er een domein van de heren van Amstel op de oostoever bestond dit rondom de latere Oude Kerk 
moet hebben gelegen. Hierbij hoorde aan de noordzijde, tot aan de Oudezijds Armsteeg, het in de veer-
tiende eeuw aangeduide veld van pastoor Roemers en aan de oostzijde het Grote Godshuisland.336 Daar-
naast bestaan sterke aanwijzingen dat het grootste deel van de Nes voortkwam uit bezit van de Van Am-
stels, dat – zoals we al zagen in het vorige hoofdstuk – vanaf 1282 aan de grafelijkheid toe kwam.337 In 
een dominiale opzet van de oostelijke oever van de Amstel passen ook de collectieve weidegronden 
                                                                    
332 Het oppervlak lag op gemiddeld NAP -4,50 m. 
333 Janse 2004, 18.  
334 De eerste vermelding van de Kerkstraat dateert van 8 juli 1357 (OBA, nr. 176). Oldewelt (1932, 41-42) heeft betoogd, en werd hierin 
nagevolgd door De Melker (2002, 19), dat de noordelijke begrenzing van zowel de Windmolenzijde als de Kerkzijde werd gevormd door de 
dijkarmen van de zeewering, de Nieuwezijds- en Oudezijds Armstegen. 
335 De Warmoesstraat werd voor het eerst vermeld in 1384 (OBA, nrs. 419-420, d.d. 20 april 1384).  
336 Speet 2004a, 46. De omvang ervan is niet bekend, in de nog te bespreken stadskeur van 1342 wordt het als de oostelijke grens van de 
stad vastgesteld. 
337 Speet 2004a, 46. In de veertiende eeuw ging dit behoren tot het uitgestrekte grondbezit van Pieter Jacobsz. 
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waarvan er twee bij naam bekend zijn; Bredeweide en Schaapweide, respectievelijk gelegen bij de Nes en 
de Lastage. 

De oudste geschreven bronnen waaruit de stadsontwikkeling aan de Kerkzijde is te herleiden da-
teren van ná 1300. Het zijn stukken over grondtransacties en belastingen waaruit de oorspronkelijke gra-
felijke bezittingen kunnen worden gelokaliseerd. Dit grafelijke bezit was namelijk aan derden uitgegeven 
om te kunnen exploiteren en de gebruiker was de graaf een vergoeding, een tijns, verschuldigd. De graaf 
gold hier als de tijnsmeester, de gebruiker als tijnsman en de belasting was de tijns.338 De grafelijke in-
komsten werden geadministreerd in de rentmeestersrekeningen. De oudste vermelding van een tijnshef-
fing in Amsterdam dateert van 1308, in de rentmeerstersrekening – de oudste van Amstelland die be-
waard is gebleven – staat vermeld: ‘item van den hofstede thins t’Aemsterdamme, 12 lb. 10 sc’.339  

In tien verkoopakten van percelen aan de Kerkstraat van vóór 1400 werd gesproken over de ’s he-
ren tijns (afb. 45).340 Drie hiervan betroffen buitendijkse kavels; de tegenwoordige percelen Warmoes-
straat 40, 114B en 182. Verondersteld is dat deze – pas in de veertiende eeuw aangeplempte – terreinen 
grafelijk waren door uitbreiding van binnendijkse grafelijke percelen, waarmee de tijns ook voor deze 
terreinen ging gelden.341 Het is ook mogelijk dat het buitendijkse land oorspronkelijk tot de ontginnings-
verkaveling behoorde, met een ontginningsas die niet in de lijn van de Warmoesstraat, maar meer in het 
water lag. Bij de laattwaalfde- en vroegdertiende-eeuwse overstromingen is dit drassig buitendijks land 
geworden, maar juridisch bleven de oorspronkelijke begrenzingen bestaan.342 

Binnendijks bevonden zich in de late veertiende eeuw erven met ’s heren tijns aan de kop van de 
Warmoesstraat – nummers 1 t/m 9 – en aan weerszijden van het Oudekerksplein. Aan de heffing van ’s 
heren tijns in de Kerkbuurt kwam rond 1400 een einde, in verkoopakten werd hierover niet meer gerept, 
terwijl deze belasting aan de Nieuwendijk is blijven bestaan tot in de zeventiende eeuw.  

In de veertiende eeuw kon de eigenaar van een perceel bij de verkoop van zijn bezit een eeuwig-
durende – niet aflosbare – grondrente laten vastleggen, het ‘oudeigen’. Voorwaarde was wel dat er geen 
andere belasting op het perceel van toepassing was, zoals de ’s heren tijns. Oudeigenbrieven werden 
door particulieren vaak overgedragen aan geestelijke instellingen, die in ruil hiervoor zorg zouden dragen 
voor het onderhoud en eeuwigdurende memoriediensten op de graven van overleden familieleden. Het 
bezegelen van een eeuwigdurende rente werd in 1465 verboden, maar het innen ervan werd nog tot in de 
negentiende eeuw voortgezet.343 De tegenwoordige breedte van de percelen aan de Warmoesstraat is in 
de vijftiende- en zestiende eeuw ontstaan na splitsing van bredere hofsteden.344 Hoe breed deze waren is 
niet bekend, hierover bestaat alleen indirecte historische informatie zoals – latere – verkoopakten. Wan-
neer op basis van dergelijke transacties een koppeling kan worden gemaakt tussen twee of drie percelen 
betekent dit niet automatisch dat hiermee de volledige breedte van een hofstede te reconstrueren is. Het 
is bovendien niet uitgesloten dat belendende percelen die er oorspronkelijk bij hoorden eenvoudigweg 
ontbreken in deze akten of dat de stukken multi-interpretabel zijn.345  

                                                                    
338 Oldewelt 1931, 1.  
339 Oldewelt 1931, 3.  
340 Van der Leeuw-Kistemaker 1974, 64, met een verwijzing naar Kam 1968, 182, 120, 35, 209, 313, 336, 342. 
341 Van der Leeuw-Kistemaker 1974, 67-68. Het is op basis van historische bronnen niet mogelijk om aan ieder overerf een binnendijks erf 
te koppelen waar de ’s heren tijns gold, dit hangt waarschijnlijk eerder samen met het ontbreken van historische bronnen dan het ontbre-
ken van de relatie tussen binnendijkse- en buitendijkse percelen.  
342 Zoals ook betoogd door Verkerk (2017, 163).  
343 Kam 1968, 441 en Van der Leeuw-Kistemaker 1974, 73. 
344 Van der Leeuw-Kistemaker 1974, 75.  
345 Een goed voorbeeld van de verschillende interpretaties die mogelijk zijn aan de hand van het historische bronnenmateriaal betreft de 
percelen Warmoesstraat 1 t/m 9, direct ten zuiden van de Sint-Olofspoort. Kam (1968) veronderstelde dat deze tot één hofstede hebben 
behoord, terwijl Van der Leeuw-Kistemaker (1974, 75) betoogde dat 1 t/m 5 zijn ontstaan als afsplitsingen van één hofstede, terwijl het 
Wijngaardsteegje – aangelegd als toegang tot de burgwal – en de percelen 7 en 9 een andere hofstede vormden. 
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45 Percelen aan de Warmoesstraat waarop in de veertiende eeuw een tijns rustte (wit, naar Van der Leeuw-Kistemaker 1974), geprojec-
teerd op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
4.4.2  Ophogingen Kerkzijde 
 
Net zoals aan de Windmolenzijde moest ook het terrein aan de Kerkzijde worden opgehoogd om be-
woonbaar areaal te verkrijgen. Deze ophoging ging beduidend anders in zijn werk dan aan de Windmo-
lenzijde. Er werden geen individuele huisterpen opgeworpen, maar één langgerekt aardlichaam van klei- 
en veenzoden. Deze walterp was in feite de eerste bedijking van de oostelijke oever van de Amstel. Deze 
andere aanpak lijkt te duiden op een centrale aansturing, meest waarschijnlijk door de heren van Amstel, 
die een groot deel van het gebied aan de oostzijde van de Amstel in bezit hadden.346 Wanneer dit is ge-
beurd, is niet bekend, wel dat de eerste bebouwing rond 1250 verrees.347 Dit grondlichaam strekte zich in 
de breedte uit tot 13 m uit de tegenwoordige oostelijke rooilijn van de Warmoesstraat. De meeste infor-
matie over de vroegste bebouwing aan de Kerkstraat ontlenen we aan een het archeologisch onderzoek 
op de hoek van de Warmoesstraat en het Oudekerksplein (afb. 46).348   

                                                                    
346 Voor het bezit van de heren van Amstel aan de oostzijde van de Amstel, zie De Melker 2002, 17.  
347 De belangrijkste vindplaatsen aan de landzijde van Warmoesstraat zijn het huizenblok Warmoesstraat 103-109 / Wijde Kerksteeg 2-8 / 
Oudekerksplein 40-46 (vindplaats WA, 1983), Warmoesstraat 167-173 (vindplaats WA13, 1959), ten aanzien van de dijk aan de waterzijde 
de vindplaats Dam 3-7 / Beursstraat 101 / Warmoesstraat 180-182 (MenA vindplaats DAM, 1989).  
348 MenA vindplaatsen OKP (1954, Warmoesstraat 103), WA (1983): Warmoesstraat 103-109, Wijde Kerksteeg 2-8, Oudekerksplein 40-46, 
Zoetenaamsteeg 1-2. In 1983 zijn doorlopende profielen gedocumenteerd langs de straat (over een lengte van 21,50 m en loodrecht 
hierop richting Oudekerksplein (over een lengte van 23 m).  
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4.4.3  Bouwontwikkeling Warmoesstraat 103-109 
 
In de veertiende eeuw maakten Warmoesstraat 103 en 105 deel uit van één perceel en mogelijk kan ook 
107 hiertoe worden gerekend.349 Opvallend is dat de percelen 103 en 105 tezamen de standaardbreedte 
(9,39 m) hebben van een grafelijke hofstede aan de Windmolenzijde. De noordgrens van Warmoesstraat 
103 valt bovendien samen met de grens tussen twee ontginningshoeves. Warmoesstraat 105 was tot 1333 
eigendom van de Oude Kerk en hiermee oorspronkelijk een grafelijk bezit. In 1333 werd het perceel door 
de kerk in vrije eigendom verkocht aan de lakenkopers Hendrik Jacobsz. en Dirk Grietenz.350 In de sche-
penakte, waarin wordt gesproken van een ‘huus ende dat erve’, wordt de locatie aangeduid als ‘tvisken 
der Kercsteghe’, het terrein tussen de Kleine Kerksteeg – later Zoetenaamsteeg – en de Grote – thans 
Enge – Kerksteeg.351 De Wijde Kerksteeg bestond nog niet, deze is rond 1390 gerooid dwars door de al 
bestaande verkaveling aan de Warmoesstraat. Van onderhoud aan de steeg – waar het perceel een uit-
gang had – waren de kopers in de akte nadrukkelijk vrijgesteld. Het perceel strekte zich uit naar het oos-
ten tot – zo lezen we in een transportakte uit 1370 – de muur van het kerkhof.352  
 
De eerste steenbouw  
Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de oudste bebouwing op de tegenwoordige percelen 
Warmoesstraat 103, 105 en 107 – op de hoek van het Oudekerksplein – werd gerealiseerd rond 1250 (afb. 
46). Het ging om 8,5 tot 11 m lange en 4 m brede houten huizen met wanden van vlechtwerk en lemen 
vloeren.353 Deze gebouwen sloten niet op elkaar aan, ertussen bevonden zich de vlechtwerkafrasteringen 
van mogelijke stalruimtes. Het perceel 109 bleef in deze fase onbebouwd. Door het inklinken van de 
bodem moesten de leemvloeren in de huizen gedurende de tweede helft van de dertiende eeuw tot drie 
keer toe worden opgehoogd met een minimaal 10 cm dikke laag van zand en klei.354 Rond 1300 is een 
grootschalige dijkversterking uitgevoerd waarvoor de bebouwing geheel is gesloopt. In het gehele tracé 
tussen de dam en het Oudekerksplein is de bestaande dijk hierbij opgehoogd en aan beide zijden 
verbreed.355 Aan de achterzijde kwam de dijkteen te liggen op 16 m uit de tegenwoordige straat.356 Aan 
de waterzijde moest land worden aangeplempt in het Damrak om de verbrede voet van de dijk te kunnen 
realiseren.357  

Voor de bebouwing op deze verhoogde en verbrede dijk gaan we terug naar de hoek 
Warmoesstraat / Oudekerksplein. De nieuwe huizen verrezen, in tegenstelling tot wat bij de bebouwing 
op de terpophogingen aan de Nieuwendijk geconstateerd is, op precies dezelfde plek als de voorgaande 
bebouwing en ook nadien bleven de perceelsgrenzen ongewijzigd. Zo is de huidige verkaveling aan de 
Warmoesstraat direct terug te voeren tot de oorspronkelijke dertiende-eeuwse percellering. (afb. 47). 

Ook binnen deze houten huizen verzakten de vloeren; gedurende de eerste helft van de 
veertiende eeuw hebben drie minstens 10 cm dikke inpandige ophogingen plaatsgevonden.358 In een 
daaropvolgende fase (1325-1350) deed baksteen zijn intrede in de onderbouw. Er kan nog lang niet 
worden gesproken van echte steenbouw met dragende stenen muren, maar van houtskeletbouw met in 

                                                                    
349 Kam (1968, 312-318) legde op basis van transportakten de verbinding tussen 103 en 105. Van der Leeuw-Kistemaker (1974, 77) veron-
derstelde dat 107 hier ook deel van uitmaakte, in ieder geval in de periode 1333-1380.  
350 OBA, nr. 29, d.d. 23 november 1333 en Kam 1968, 312-313.  
351 Kam 1968, 313.  
352 Kam 1968, 312.  
353 Baart 1993, 31.  
354 Daterende elementen zijn een kan van proto-steengoed (WA-171-1, s5-kan-3) die binnen de landelijke classificatie van keramiek en 
glas, het Deventer Systeem, wordt gedateerd in de periode 1225-1275 (zie Gawronski 2012, cat. 36) en een kan van bijna-steengoed (WA-
177-1, s4-kan-16), die wordt gedateerd 1275-1325. 
355 Datering gebaseerd op aanwezigheid van zowel proto- als bijna-steengoed in de woonlagen onder de ophoging.  
356 De bovenzijde van deze ophoging lag op NAP -0,80 m; de rand van de walterp op NAP -2 m.  
357 Deze verbreding is getraceerd op de percelen Warmoesstraat 98 en 180-182. Op deze landwinning wordt nader ingegaan in het hoofd-
stuk over de landwinning in het Damrak.  
358 Indicatief voor datering: steengoed kan (WA-186-2, s1-kan-8) uit een mestlaag ter hoogte van woonlaag 1-2-3. 
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het raamwerk dunne bakstenen wanden. Van de vier percelen 103-109 voltrok deze verstening zich het 
eerste op 105 en 107. Het huis 105 had een bakstenen onderbouw met daarop een 0,50 m hoge plint van 
Ledesteen, die boven de grond zichtbaar moet zijn geweest.359 Voor de datering van dit gebouw geven 
de bakstenen onder de natuurstenen plint aanwijzingen. Deze waren van het formaat 27 x 13,5 x 6,5 cm. 
Dit is een middenformaat in de periode tot 1350 en behoort tot de grootste soort in de periode 1350-
1500.360 Het baksteenformaat van Warmoesstraat 105 komt daarnaast overeen met dat van de toren van 
de Oude Kerk, die wordt gedateerd circa 1320.361 Dit, en het feit dat uit de woonniveaus van de 
voorafgaande bouwfase steengoed uit de eerste helft van de veertiende eeuw voorkomt, maakt 
aannemelijk dat het pand Warmoesstraat 105 met bakstenen en natuurstenen onderbouw op zijn 
vroegst in de jaren twintig of dertig van de veertiende eeuw tot stand is gekomen.  
 

  
46 Warmoesstraat (WA, 1983), noord-zuid profiel, een doorsnede door vier percelen die zijn gerooid op een opgehoogde walterp. De 
perceelgrens lag vast vanaf de eerste bebouwing (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

                                                                    
359 Spijker 2003, 68 en Spijker en Glaudemans 2002, 2-12. Dat dit huis zich hiermee onderscheidde van de naastgelegen bebouwing houdt 
mogelijk verband met de relatie ervan met de Oude Kerk, die er tot 1333 eigenaar van was (Baart 2001, 164 en Kam 1968, 313). Opvallend 
is dat Ledesteen pas voor het eerst is verwerkt in de Oude Kerk vanaf 1390 (Spijker 2003, 53).  
360 Gawronski en Veerkamp 2004, 20. Hierbij is gebruik gemaakt van bakstenen uit archeologisch onderzoek.  
361 Janse 2004, 447. In de toren zijn bakstenen verwerkt van 27-29 x 13-14 x 6,5-7 cm.  
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47 Het archeologisch onderzoek op de hoek van de Warmoesstraat en het Oudekerksplein gezien vanaf de toren van de Oude Kerk, 1983. 
Goed zichtbaar is de opgegraven laatmiddeleeuwse bebouwing te midden van de dichte bebouwing aan de Warmoesstraat (foto: Wiard 
Krook, MenA) 

 
Op 103 en 109 bestond op dat moment alleen nog houtbouw. Het gebouw met de natuurstenen plint 
(Warmoesstraat 105) is nog in het tweede kwart van de veertiende eeuw verlengd van 15 m tot 22 m.362 
Deze verbouwing bracht grondverzet met zich mee, want de walterp moest hiervoor naar achteren wor-
den uitgebreid. Kleizoden waren voor dit werk waarschijnlijk niet voorhanden, in plaats daarvan werd 
gebruik gemaakt van huisafval, iets wat door de steeds verdichtende bebouwing aan de Warmoesstraat 
ruimschoots voorhanden was, in combinatie met mest, waarover men in deze periode waarin nog vee 
werd gehouden ook ruimschoots beschikking had. Tot een draagkrachtige bodem als op het voorterrein 
leidde deze ophoging niet, daarvan waren de bouwers zich van bewust, want de achterbouw kwam op 
een fundering te staan van dicht op elkaar ingeheide slieten. De aanbouw kreeg net zoals het voorhuis 
een natuurstenen plint. Waarschijnlijk in dezelfde tijd heeft het huis op nr 107 een beerput gekregen.363 
De materiële neerslag van wonen en ambacht in dit huizenblok bestond uit huishoudelijk vaatwerk en 
een diversiteit aan textielloden. Dertiende-eeuwse bewoning was er niet alleen bij het Oudekerksplein, 
ter hoogte van Warmoesstraat 167-173 – een uitbreiding van Hotel Krasnapolsky – is in 1959 dertiende-
eeuwse houtbouw en in één geval steenbouw aangetoond.364 De ophogingen op NAP -1,25 m bestonden 
uit lagen van stro en mest, vermengd met een grote diversiteit aan afval; botmateriaal, schelpen (mosse-
len), bewerkt leer, veelal van schoenen, gesmede spijkers, fragmenten van een gevlochten mat, kleine 
slijpstenen, bewerkt hout, en gereedschappen waaronder een lepelboor en een vijftiende-eeuws mes.365 

                                                                    
362 De achtergevel werd over een afvalkuil gebouwd met daarin een complete bijna-steengoedkan uit de periode 1275-1325. Het gaat om 
een compleet exemplaar (WA-168-1, s4-kan-4) als DAM-26-1 in Gawronski 2012, 121, cat.70.  
363 Dit was een 5,10 m diepe put, uitgestoken in de ophogingen en natuurlijke veenbodem, met aan de bovenzijde een 1 m hoge vlecht-
werkwand binnen palen op de hoeken (omvang 2,5 x 2,5 m).  
364 MenA vindplaats WA13 (Zantkuyl 1966, 21-28). Muur met drie lagen baksteen van het formaat 30 x 14 x 7,5 cm. 
365 Zantkuyl 1966. 
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48 Kerkhofsloot en veertiende-eeuwse ophogingen aan de voet van de Oude Kerk (vindplaats OKP1, 1997)  
(foto: Jørgen Veerkamp, MenA)  
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4.4.4  Oude Kerk 
 
Rond 1300 werd de al genoemde begraafplaats grootschalig opgehoogd met klei- en veenzoden. Vervol-
gens werd hier de eerste fase van de Oude Kerk neergezet, een driebeukig bakstenen gebouw dat kort na 
voltooiing werd voorzien van een toren aan de westzijde.366 Rondom het kerkhof lag een 2 m brede 
sloot.367 Deze sloot was ingegraven in een gemiddeld 0,6 m dikke ophoging van venige kleizoden uit de 
tweede helft van de dertiende eeuw.368 De sloot werd omstreeks 1350 gedempt ten behoeve van een 
nieuwe ophoging van de kerkterp. Hierop werd in de tweede helft van de veertiende eeuw de thans nog 
bestaande hallenkerk gebouwd.369 
 

4.5  Gansoord en Grimmenes 
 
Gansoord 
Gansoord strekte zich langs de tegenwoordige Nes zuidwaarts uit tot aan de Vogelenzang, een meertje 
dat in verbinding stond met de Amstel.370 In de vijftiende en zestiende eeuw is het in twee fasen ge-
dempt. De eerste demping hield verband met de oprichting van het Sint-Margrietenklooster. Het zuide-
lijke deel werd vergraven tot een spui en deze kreeg in de zestiende eeuw een overkluizing ter plaatse 
van de Wijde Lombardsteeg. De locatie van de voormalige Vogelenzang werd in de zeventiende eeuw, 
vanwege de zilte bodem, bekend als ‘De Brakke Grond’. Archeologische informatie over de Vogelenzang 
is er door de waarneming van architect Van Arkel in 1914 bij de sloop van de panden Wijde Lombardsteeg 
10 en Nes 80. In de door de eeuwen sterk verbouwde panden waren niet alleen een zijgevel en kapcon-
structie van de kerk van het middeleeuwse Cellebroedersklooster bewaard gebleven, één van de panden 
bleek bovendien op een 4,9 m breed bakstenen gewelf te staan.371 Dit was de overkluizing van een ver-
bindingsgracht tussen de Oudezijds Voorburgwal en het Rokin, in historische bronnen aangeduid als ‘t 
Spuytgen’. In 1505 kregen de Cellebroeders toestemming van de stad voor de bouw van de overkluizing, 
op voorwaarde dat het gewelf hoog genoeg was voor een ongehinderde doorvaart van volgeladen hooi-
schuiten.372 
 
Dijklichaam 
Het dijklichaam van Gansoord – de zuidelijke voortzetting van de Warmoesstraat – is archeologisch ge-
traceerd op Nes 74 en was opgeworpen op een ondergrond van rietmatten met een afwisseling van zo-
den, mest en afval. 373 De dijkteen lag circa 4 m uit de westelijke rooilijn van de Nes. Dit dijklichaam be-
treft mogelijk een tweede fase van de oorspronkelijke dijk die onder de straat ligt en bij een dijkverster-
king zoals ook bij de Warmoesstraat is vastgesteld naar de waterzijde is verbreed. 
 
Grimmenes 
Ten zuiden van de Vogelenzang bevond zich Grimmenes, dat doorliep tot de huidige Grimburgwal.374 Dit 
water – in middeleeuws Amsterdam de Grim geheten – was oorspronkelijk een veenriviertje.375 De Nes 

                                                                    
366 Janse 2004, 18.  
367 De sloot is in 1997 archeologisch getraceerd aan de noordzijde van het Oudekerksplein (OKP1), zie Baart 1997, 279.  
368 De bovenzijde van de ophoging is aangesneden op NAP -2,35 m.  
369 Deze uitbreiding volgde op de verzelfstandiging van de kerk in 1334. Janse 2004, 33 en De Melker 2004, 260. 
370 Gansoord werd voor het eerst vermeld in 1378 (OBA, nr. 346, d.d. 8 januari 1378). Over de Vogelenzang zie De Melker 2002, 21. 
371 Van Arkel 1914, 201-206.  
372 Van Arkel 1918, 169-177. Het gewelf reikte tot vlak onder het maaiveld – op NAP + 1,16 m – en rustte op een roosterfundering, een 
eikenhouten raamwerk op NAP -1,30 m, volgeheid met eiken en elzen palen.  
373 Het dijktalud is aangesneden tussen NAP -1 en -2 m, zie Van Regteren Altena 1966, 31-32. Van Regteren Altena sloot niet uit dat de 
opgegraven dijk een jongere fase was van een ouder dijklichaam onder de bestaande straat. Deze hypothese kon door de technische 
randvoorwaarden waaronder het onderzoek plaatsvond niet worden geverifieerd.  
374 Grimmenes werd voor het eerst vermeld in 1371 (OBA, nr. 298, d.d. 17 december 1371).  
375 De Melker 2002, 12.  
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was in die tijd meer dan alleen de gelijknamige straat, hiermee werd de gehele uitstulping in de Amstel-
bocht genoemd tussen ongeveer de huidige Damstraat en de Kloveniersburgwal.376 Het was een uitge-
strekt drassig land dat pas in de tweede helft van de veertiende eeuw tot ontwikkeling werd gebracht. 
Tot op heden is nog geen dertiende-eeuwse bewoning getraceerd in beide buurten.  
 

4.6  De dam in de Amstel 
 
4.6.1  Aanleg van de Dam 
 
De Amstel als natuurlijke barrière tussen de buurten op beide oevers werd in de dertiende eeuw over-
brugd met de aanleg van de Dam. Historische noch archeologische bronnen geven harde bewijzen voor 
het moment waarop de dam in de Amstel is aangelegd. De historisch meest waarschijnlijke datering ligt 
ergens tussen 1260 en 1275. De oudste aanwijzing voor het bestaan van de dam, al wordt deze zelf niet 
vermeld, dateert van 1265.377 In dat jaar was er een geschil tussen Willem van Amstel, proost van St. Jan 
te Utrecht en diens broer Gijsbrecht IV heer van Amstel (1250-1296) enerzijds en de dorpen Kalslagen en 
Nieuwveen anderzijds. De Van Amstels wilden de dorpen voortaan laten betalen voor het afwateren op 
de Amstel, iets wat ze uiteindelijk voor elkaar kregen.378 De achtergrond van het geschil zou zijn dat de 
Van Amstels erop uit waren om de kosten die ze hadden gemaakt voor de aanleg van de dam via deze 
dorpen terug te verdienen. Hoe dan ook, de dam was er zeker op 27 oktober 1275, de dag dat het tolprivi-
lege werd uitgegeven.  
 
4.6.2  Damsluis 
 
De locatie van de oorspronkelijke dertiende-eeuwse dam is vanaf de veertiende eeuw – de eerste ver-
melding dateert van 1360 – bekend komen te staan als de Middeldam.379 Al bestaat er geen schriftelijk of 
archeologisch bewijs voor, is het aannemelijk dat de dam – net zoals die van Rotterdam uit 1270 – van 
meet af aan was voorzien van een sluis.380 De oudste vermelding van een damsluis in Amsterdam dateert 
van 1306.381 In dat jaar kwam de Utrechtse bisschop Gwijde van Henegouwen er speciaal voor naar de 
stad om deze te aanschouwen. De erven op en rond de dam waren op dat moment grafelijk bezit, maar 
zowel het viswater als de grond op en rond de sluizen werden verpacht. Deze eigendomssituatie vormt 
een belangrijke aanwijzing dat de dam oorspronkelijk – net zoals de in 1282 door Floris V verworven ter-
reinen langs de Nieuwendijk – onderdeel was van de Amsterdamse bezittingen van Gijsbrecht IV van 
Amstel. Het is dan ook goed mogelijk dat de aanleg van de Dam werd geïnitieerd door deze heer van 
Amstel. 

Ergens in de eerste helft van de veertiende eeuw kreeg de dam twee sluizen; een kleine aan de 
westzijde en een grote aan de oostzijde. De oudste aanwijzing hiervoor is te vinden in de rekeningen van 
de verpachte erven uit 1342 en 1343, waarin werd gesproken over een ‘nywe sluse’, waarmee mogelijk de 
westelijke sluis werd bedoeld. In de oorkonde uit 1360 is sprake van de verhuur van een hofstede op de 
eerste sluis van de Middeldam, een aanwijzing dat er op dat moment twee sluizen bestonden.382  

In 1387 was er een geschil tussen de bewoners van Amstelland – die waren gebaat bij een goede 
doorwatering – en die van de Middeldam over het functioneren van de damsluizen.  
 

                                                                    
376 De Melker 2002, 16-17.  
377 OBA, nr. 4, d.d. 1264-1291 en Speet 2004, 60.  
378 Speet 2004a, 60. De Melker 2002, 11. 
379 OBA, nr. 203, d.d. 30 april 1360.  
380 Carmiggelt en Guiran 1997, 113-137. 
381 Breen 1909, 102.  
382 OBA, nr. 203, d.d.30 april 1360. Dit is de oudste vermelding van de naam Middeldam. 
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49 De Dam en het Rokin op de houtsnedekaart van Cornelis Anthonisz uit 1544. In het midden de damsluis met de vismarkt aan de Dam-
rak zijde en aan weerszijden van de Middeldam een huizenblok. Het noorden ligt rechtsonder (Stadsarchief Amsterdam) 

 

 
 
50 Dam, uitsnede uit de stadsplattegrond van Pieter Bast, 1597. Het noorden ligt rechtsonder (Stadsarchief Amsterdam) 

 

 
 
51 Dam, uitsnede uit de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode, 1625. Achter de damsluis, in het Rokin, ligt de Beurs van 
Hendrick de Keyser. Het noorden ligt rechtsonder (Stadsarchief Amsterdam) 
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Hertog Albrecht van Beieren heeft vervolgens, vanuit zijn functie van Ruwaard van Holland, verordon-
neerd dat de bestaande sluizen in de Middeldam moesten worden verlegd, hetgeen waarschijnlijk nog in 
hetzelfde jaar is gebeurd. Voor het onderhoud van de damsluizen werd in de veertiende en grootste deel 
van de vijftiende eeuw gezamenlijk zorg gedragen door de belanghebbenden; de stad en Amstelland.  

In 1494 werd een nieuwe sluis aangelegd op kosten van de stad en de betrokken waterschappen. 
Het onderhoud werd door de waterschappen afgekocht zodat vanaf 1497 de stad hoofdverantwoordelij-
ke werd voor het onderhoud van in eerste instantie alleen de westelijke sluis en vanaf 1509 ook de ooste-
lijke sluis.383 In 1542 vond groot onderhoud plaats aan de grote oostelijke sluis en vijf jaar later volgde de 
kleine westelijke, die toen waarschijnlijk is verbouwd tot duikersluis. In 1594 werd de staat van de dam-
sluizen geïnspecteerd en het oordeel was dat deze alleen wat herstelwerk zouden behoeven aan beide 
uiteinden en de vleugels, maar dat de rest nog lange tijd meekon. In 1596-1597 zijn deze werkzaamheden 
uitgevoerd.384 In de jaren 1608-1611 werd achter de damsluis, over het water van het Rokin, een nieuwe 
beurs gebouwd naar ontwerp van Hendrick de Keyser. Onder het gebouw werd een overwelfde water-
doorlaat van vijf bogen aangelegd, waarvan de middelste – de breedste – tot 1675 is gebruikt voor de 
doorvaart. De beurs en de damsluis sloten niet op elkaar aan, tussen beide bleef een trapeziumvormig 
open water, de Kolk. Ook na sloop van de Beurs in 1837 bleef de zuidzijde van de oostelijke damsluis ge-
spaard en zichtbaar in het straatbeeld als een met trappen bereikbare verhoging achter het zuidelijke 
bouwblok van de Dam, dat begin twintigste eeuw plaatsmaakte voor de huidige bebouwing. In 1875 werd 
het gewelf onder de Vijgendam verlaagd en in 1904 kwam er een afdekking voor in de plaats van platen 
van gewapend beton.385 

De Dam als plein zoals we dat tegenwoordig kennen is ontstaan rond 1390, toen de bebouwing 
aan de oostzijde van de Windmolenstraat werd gesloopt en hier een markt kwam. Aan de oostzijde van 
de Plaats, zoals het marktplein werd aangeduid, kwam in de jaren 1391 en 1398 het eerste stadhuis tot 
stand.386 
 
4.6.3  Damsluis in het zicht, 1913-1915 
 
In 1912 werd het huizenblok tussen de Dam en het Rokin gesloopt en kwam de overwelving van de Dam-
sluis even prominent in het zicht, zoals te zien op een foto (afb. 52), maar hoe opvallend ook in het 
straatbeeld, het trok niet de aandacht van historici. Pas na sloop van het gewelf kwam de damsluis onder 
de aandacht toen in november 1913 bij het heien in de bouwput voor de Industriële Club werd gestuit op 
zwaar muurwerk, dat onderdeel bleek te zijn van de Damsluis. Deze vondst in het hart van de stad werd 
breed uitgemeten in de media, met soms vergaande speculaties over de ouderdom en het vroegste begin 
van Amsterdam.387 Het muurwerk werd intact gelaten en het palenplan van Industria aangepast (afb. 53 
en 54).388 De muren in de bouwput van Industria maakten onderdeel uit van het zuidelijke uiteinde van de 
oostelijke damsluis en waren bewaard gebleven tot op een hoogte van 3,25 m. Ze bestonden uit metsel-
werk met aan de buitenzijde – de 5 m brede doorgang van de sluis – een bekleding van zandsteen. De 
vloer bestond uit 6 cm dikke balken op een raamwerk van liggers – zwalpen en kespen – van 18 x 30 cm. 

                                                                    
383 Breen 1916, 185-187.  
384 Breen 1909, 140-141 en Breen 1916, 189.  
385 Breen 1916, 189. 
386 De Melker 2002, 20.  
387 De vondst werd beschreven in het Blad voor Nederland van 12 november 1913, zie Speet 2004, 59-60, het Algemeen Handelsblad van 16 
november 1915 (Maandblad Amstelodamum 1916, 5), het Maandblad Amstelodamum van januari 1914 (p 8), april 1914 (p 30) en 1916 (p 24).  
388 De sluisresten zijn ingetekend op het palenplan en plattegrond van de nieuwbouw en zodoende exact te lokaliseren (archief Industriële 
Groote Club, met dank aan T. van der Stap). Over het behoud van het muurwerk wordt in het jaarverslag van 1914 gezegd: ‘De sluismuren 
zelf zijn niet weggebroken, omdat daardoor groote kans bestond verbinding te krijgen met het buitenwater, wat natuurlijk ook in de 
toekomst het werk zeer gehinderd en vertraagd zou hebben’. 
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52 Detail van een foto van de Dam uit circa 1912 gezien richting Rokin na sloop van het huizenblok tussen Dam en Rokin. Goed zichtbaar is 
de overwelving van de Damsluis. In de straat van de Vijgendam, waar de kar staat, was het gewelf al in 1875 verlaagd en in 1904 vervangen 
door een plaat van cement. In het hoekpand er achter is tegenwoordig boekhandel Scheltema gevestigd (Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed) 

 
De sluisdeuren zaten er niet meer in, wel lag 6 m onder de straat, op NAP -3 m, de slagdrempel van 45 x 
55 cm waar deze oorspronkelijk tegenaan kwamen.389 

In 1915 werd naast het gesloopte Commandantshuis, ter plaatse van de voormalige vismarkt het 
noordelijke deel van de Damsluis in het zicht gebracht, inclusief de – deels afgezaagde – vloeddeuren. 
Deze resten zijn, aldus Breen, gefotografeerd door het gemeentearchief ten behoeve van de historisch-
topografische atlas.390 Dendrochronologisch onderzoek bestond een eeuw geleden nog niet, iets waar de 
houten balken bijzonder geschikt voor zouden zijn geweest. Ten aanzien van de datering hebben we 
alleen historische aanwijzingen. Meest waarschijnlijk lijkt dat de muurresten tot de bouwfase van 1494 
behoorden toen – zoals gezegd – de damsluis geheel is vernieuwd. Alle werkzaamheden in de eeuwen 
erna lijken hoofdzakelijk betrekking te hebben gehad op kleine herstellingen. 
 

                                                                    
389 Jaarverslag Industriële Club 1913, 6-9. 
390 Breen publiceerde in 1916 (184-189) één van deze foto’s (SAA, afb. bestand 010003004017), die onderdeel uitmaakt van een serie van 
zeven (overige, SAA, afb. bestanden 010003001027, 010003005975, 010003005976, 010003005977, 010003005978, 010003005979). Eén 
van de andere foto’s verscheen in het geïllustreerde weekblad de Prins van 27 november 1915. 
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53 Damsluis opmeting, 1913. Het noorden ligt links (archief Industriële Groote Club) 

 
54 De bouwput van Industria (zwart omlijnd) met de grote- en de kleine sluis (1 en 2), de aan het licht gekomen sluis in de bouwput van 
Industria (a) en de vondslocatie uit 1915 (b) binnen de topografie van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 
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55 Het zuidelijke deel van de oostelijke damsluis dat in 1915 tevoorschijn is gekomen bij de sloop van het Commandantshuis, gezien naar 
het net opgeleverde gebouw van de Bijenkorf (Stadsarchief Amsterdam, afb. 010003004017) 
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4.7  Amsterdam verdedigd, 1300-1350 
 
4.7.1  Stadsgrenzen 
 
De groei van de stad in de veertiende eeuw werd voor een belangrijk deel bepaald door de omvang van 
het stedelijke rechtsgebied, vergelijkbaar met tegenwoordige gemeentegrenzen, en veranderingen die 
hierin optraden. Amsterdam ontving in de eerste helft van de veertiende eeuw tweemaal stadsrechten, 
in 1300 en 1342. Beide keren waren het Amsterdammers zelf die hiertoe het initiatief namen en een do-
cument opstelden dat door de stadsheer werd bekrachtigd.  
 

 
56 Amsterdam, reconstructie van de stad rond 1350 met de archeologische vindplaatsen die hiervoor de belangrijste informatiebronnen 
zijn (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 
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57 Amsterdam met de voor- en achterburgwallen, in paars de stadslimieten van 1342 naar Oldewelt (1933) en in rood die van 1387. Goed 
zichtbaar is dat met de aanleg van de achterburgwallen de limieten van 1342 waren bereikt en met die van 1387 de gehele Lastage stede-
lijk gebied werd (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Stadskeur 1300 
De oudste stadskeur werd in 1300 verleend door Gwijde van Henegouwen, die in datzelfde jaar door zijn 
broer Jan II graaf van Holland was beleend met Amsterdam en Amstelland en in het daaropvolgende jaar 
ook nog eens werd gekozen tot bisschop van Utrecht.391 Dit document was een bekrachtiging van al be-
staande rechtsregels, waarvan enkele artikelen waarschijnlijk al teruggingen tot de periode 1275-1280.392 
Het is niet mogelijk om op basis van de keur van 1300 de grenzen van de vrijheid van de stad te recon-
strueren.  
 
Stadskeur 1342 
Op 9 december 1342 – Amsterdam was inmiddels sinds 1317 geen Utrechtse stad meer maar onderdeel 
van Holland – werd de tweede keur uitgevaardigd door graaf Willem IV. Deze stadsrechtverlening was in 

                                                                    
391 Breen (1902, III) ging uit van een datering van 1300, evenals Dijkhof (2004, 64-65), die daarbij opmerkte dat de uitgifte in ieder geval 
moet hebben plaatsgevonden tussen 21 mei 1300 en 5 augustus 1301, toen Gwijde bisschop van Utrecht werd. Ook Scheltema (1875, 10) 
ging uit van deze wat ruimere datering, al meldde hij dat Gwijde het bisdom verkreeg in juli in plaats van augustus 1301.  
392 Dijkhof 2004, 63-73. 
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hoofdlijnen een geactualiseerde versie van de oude van 1300. De begrenzing van de stad staat hierin 
uitvoerig beschreven, dat wil zeggen voor de veertiende-eeuwse betrokkenen want latere historici heeft 
dit document de nodige hoofdbrekens bezorgd.393 Oldewelt kwam tot de volgende reconstructie van het 
rechtsgebied van 1342 (afb. 57).394 Aan de westzijde lag de grens bij een voormalige waterkering die in 
historische bronnen werd aangeduid als de Zijdewinde. Deze liep – volgens Oldewelt – vanaf de kruising 
van de (doorgetrokken) Heiligeweg en de tegenwoordige Herengracht noordwaarts tot aan de IJ-dijk. Dit 
is het tracé van de later aangelegde Nieuwezijds Achterburgwal. De zuidelijke grens lag bij de stads-
gracht van de Grimburgwal in de Nes, het drassige land dat in de veertiende eeuw veel groter was dan de 
tegenwoordige straat van die naam en zich uitstrekte tot aan de Kloveniersburgwal. Vanaf de Grimburg-
wal liep de oostgrens in een rechte lijn tot aan de Zeedijk achter de Oude Kerk, min of meer het tracé van 
de latere Oudezijds Achterburgwal. In de stadsrechten van 1342 werd niet gesproken van een stadsmuur. 
 
4.7.2  Voorburgwallen 
 
Met de groei van de nederzetting in de eerste helft van de veertiende eeuw en, zoals we zagen, het tot 
tweemaal toe verkrijgen van stadsrechten, ligt het voor de hand te veronderstellen dat ergens in die pe-
riode Amsterdam ook is voorzien van een stadsomwalling. In beide keuren wordt met geen woord gerept 
over verdedigingswerken. Wel is er een vermelding uit 1304 dat de verdedigingswerken van de stad, die 
er op dat moment kennelijk wel waren, op last van de graaf moesten worden geslecht.395 In de periode 
waarin Amsterdam stadsrechten kreeg van graaf Willem IV was de aanleg van een verdedigingsgracht en 
wal, de voorburgwallen, in volle gang. Achter de bebouwing aan de Nieuwendijk werd de Nieuwezijds 
Voorburgwal en achter de Warmoesstraat de Oudezijds Voorburgwal aangelegd (afb. 56). Deze burgwal-
len kwamen aan de noordzijde samen in de Amstel. De oudste vermelding van de Nieuwezijds Voor-
burgwal dateert van 1333396, die van de Oudezijds Voorburgwal van 1352.397 Toen werd alleen nog gesp-
roken over een gracht, pas ná 1380 kwam de term burgwal in gebruik.398 De burgwallen kwamen als volgt 
tot stand. Als eerste werd een gracht gegraven en met de grond die daarbij vrijkwam werd aan de stads-
kant een aarden wal opgeworpen met daarop een palissade. De palissadering werd voor het eerst ver-
meld in een schepenenoorkonde van 22 mei 1377, waarin sprake was van een erf aan de Oudezijds Voor-
burgwal bij de Oude Kerk dat zich uitstrekte tot aan de ‘burchwalle ende sciltraminge’.399 Uit 1417 be-
staat een vergelijkbare omschrijving van ‘der stede sciltraminge’ aan het Spui.400 

Over de noordelijke loop van de Oudezijds Voorburgwal is geopperd dat deze mogelijk in twee 
fasen tot stand kwam. De oorspronkelijke afbuiging naar de Amstel zou ergens tussen de Lange Niezel 
en de Oudezijds Armsteeg hebben gelegen en nadien zijn doorgetrokken via de Nieuwebrugsteeg.401 Bij 
archeologisch onderzoek op verschillende locaties in het gebied tussen het Oudekerksplein en de noord-
zijde van de Oudezijds Armsteeg konden hiervoor geen bewijzen worden gevonden.402 Een ander punt 
dat deze fasering onwaarschijnlijk maakt, is dat deze gekoppeld wordt aan de verlenging van Kerkstraat 
als oostelijke Amsteldijk naar het noorden. Deze werd aanvankelijk geplaatst in het laatste kwart van de 
                                                                    
393 Oldewelt 1933, Van Breen 1953. 
394 Oldewelt 1933, 39-52. 
395 OBA, nr. 8, d.d. 22 mei 1304. In deze oorkonde beveelt Willem, de oudste zoon van de graaf van Holland dat Amsterdam de bruggen 
moet afbreken en de vesten moet slechten aangezien de stad Jan van Amstel, zoon van Gijsbrecht IV had ingehaald.  
396 OBA, nr. 26, d.d. 1 mei 1333. Hierin wordt gesproken over een gracht (‘graft’) tot waar de vier hofsteden die graaf Willem III uitgaf zich 
uitstrekten. De oudste vermelding van de Nieuwezijds Voorburgwal als burgwal dateert pas van 12 februari 1383 (OBA, nr. 398).  
397 Speet 2004b, 83.  
398 Verkerk 1998, 26.  
399 OBA, nr. 339, d.d. 22 mei 1377.  
400 Oldewelt 1942, 194.  
401 Speet 2004b, 83.  
402 MenA vindplaatsen Oudekerksplein (OKP1, 1997), Lange Niezel 16, (LN1, 2012), zie Gawronski en Jayasena 2013d (MenA AAR 77), 
Oudezijds Voorburgwal / Heintje Hoekssteeg (OZV9, 2013-2014, zie Gawronski en Jayasena 2017 (MenA AAR 100), Oudezijds Armsteeg 6-
12 (ARM, 2008), zie Gawronski en Jayasena 2011c (MenA AAR 60) en Oudezijds Armsteeg 9-33 (ARM1, 2012), zie Gawronski en Jayasena 
2016a (MenA AAR 87).  
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veertiende eeuw, maar nieuwe inzichten geven aanleiding om deze verlenging terug te brengen tot het 
midden van die eeuw, rond hetzelfde moment waarop de voorburgwallen werden gerealiseerd. Als de 
verlengde dijk er rond 1350 al was, dan is het goed denkbaar dat de Oudezijds Voorburgwal toen ook al 
via de Nieuwebrugsteeg liep.  
 
4.7.3  Windmolenzijdepoort en stadswal Nieuwezijds Armsteeg 
 
De Windmolenstraat werd in het laatste kwart van de veertiende eeuw verlengd naar het noorden, om 
dan af te buigen langs de oever van het IJ. De oudste vermelding van deze ‘Nieuwendijk’ is te vinden in 
een schepenoorkonde uit 1382.403 Aan deze dijk stond een stadspoort, in historische bronnen veelal aan-
geduid als de Windmolenzijdepoort. In een schepenoorkonde van 23 mei 1383 werd gesproken over een 
huis en erf gelegen ‘opten Nuwendijc bi den poertehuse’.404 Op basis van de overleverde bronnen is geen 
precieze locatie van deze poort aan te wijzen, maar meest aannemelijk is dat deze in ieder geval in het 
midden van de veertiende eeuw te vinden was bij de kruising met de Nieuwezijds Armsteeg.405  
 

 
 
58 Wallichaam in de Nieuwezijds Armsteeg. Op de kruising van deze steeg en de Nieuwendijk stond de Windmolenzijdepoort (WP) (teke-
ning: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
 

                                                                    
403 Oldewelt 1929, 53 en OBA, nr. 391  
404 OBA, nr. 402, d.d. 23 mei 1383. Zie ook Verkerk 2002, 293.  
405 Verkerk 2002, 293. Of de poort daar in de jaren tachtig van de veertiende eeuw nog stond, nadat inmiddels de Nieuwezijds Voorburg-
wal was doorgetrokken en ook de Nieuwezijds Achterburgwal gereed was, is twijfelachtig. Indien de verplaatsing toen al had plaatsge-
vonden, dan moeten we de stadspoort uit de jaren 1380-1390 aan de Oude Haarlemmersluis plaatsen, waar de burgwallen samenvloeiden 
in de Martelaarsgracht.  
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59 Doorsnede door de midden veertiende-eeuwse stadswal ter plaatse van de Nieuwezijds Armsteeg, 1984 (foto: Wiard Krook, MenA) 
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De Nieuwezijds Armsteeg ontstond volgens Oldewelt net zoals de Oudezijds Armsteeg als 
dijkarm van de zeewering langs de zuidelijke IJ oever.406 Het gehele gebied ten noorden van beide Arms-
tegen zou dan midden veertiende eeuw buitendijks land zijn geweest. In de veertiende eeuw werden 
beide stegen omschreven als ‘up ten Arm’, gevolgd door de aanduiding of het ging om de Windmolenzij-
de of de Kerkzijde. De Arm als dijk aan de Nieuwe Zijde is tenminste eenmaal doorgebroken, waarbij het 
kolkgat ontstond dat later de naam Oude Braak kreeg. In 1549 is dit water gedempt, maar een steeg ter 
plaatse draagt nog altijd deze naam. 

Historische bronnen geven aanwijzingen dat de Nieuwezijds Armsteeg mogelijk niet alleen een 
dijk was, maar tegelijkertijd een verdedigingswal die aansloot op het Windmolenzijde Poorthuis.407 In de 
oudste oorkonden waarin de Arm aan de Windmolenzijde werd genoemd – uit 1385 – werd niet over een 
burgwal gesproken, maar dit was wel het geval in een stuk uit 1398 over een huis en erf ‘aan de vesten op 
de Arm’.408 In hoeverre deze ‘vesten’ nog betrekking hadden op een dan nog bestaande en functioneren-
de verdedigingswal valt te betwijfelen; inmiddels waren de burgwallen doorgetrokken naar de Marte-
laarsgracht waar op de doorgetrokken Nieuwendijk de Haarlemmerpoort, de opvolger van de Windpo-
lenzijdepoort, stond. Oorkonden uit de jaren 1388-1396 over percelen aan de Nieuwezijds Armsteeg 
doen vermoeden dat hier eind veertiende eeuw al een dicht stedelijk weefsel was ontstaan.409  

In 1984 is bij archeologisch onderzoek langs de Nieuwezijds Armsteeg een tot op de volledige 
hoogte in de bodem intact gebleven wal van circa 1350 aan het licht gekomen (afb. 58 en 59).410 Het ging 
om een 4 m hoog wallichaam van klei en veenzoden met een 0,95 m hoge borstwering met palissade. 
Deze was samengesteld uit gekantrechte eiken palen met een diameter van 10 cm die op een gemiddel-
de afstand van 1,1 m tot 1,3 m in het wallichaam waren geslagen, met aan de buitenzijde drie liggende 
planken. Het zandige loopvlak direct achter deze borstwering was daar waar het meest gelopen werd – 
en een drassig oppervlak ontstond – extra verhard met puin. In de chronologie van grondwerken in de 
veertiende-eeuwse Windmolenbuurt valt de aanleg van de stadswal aan de Nieuwezijds Armsteeg samen 
met het moment waarop de oude wal aan de Dirk van Hasseltssteeg werd geslecht. In hoeverre de Nieu-
wezijds Voorburgwal op dat moment ook werd doorgetrokken is niet bekend, wel is vastgesteld dat deze 
geen afbuiging langs de Nieuwezijds Armsteeg heeft gehad, aan de veldzijde van de wal bevond zich niet 
meer dan een 3,3 m brede sloot, 25 m ten noorden van de borstwering van de stadswal. De wal is, getuige 
vondsten in de loopvlakken, in gebruik geweest in de periode 1350-1375. 
 

4.8  Landwinning in het Damrak 
 
Het Damrak werd tot in de eerste helft van de vijftiende eeuw vaak aangeduid als IJ en vanaf 1440 als ‘het 
Water’.411 Deze naam, met varianten zoals ‘op het Water’, is ruim anderhalve eeuw de meest gangbare 
benaming geweest voor het Damrak. Pas vanaf het einde van de zestiende eeuw kwam de naam Damrak 
in gebruik, in verschillende spellingsvarianten. Het woord Damrak verwijst naar het rak, een recht water-
vlak, dat naar de Dam leidde. 

Vanaf het begin van de veertiende eeuw werd het bewoningsareaal rondom het Damrak uitge-
breid door landwinning in de Amstel (afb. 60). Dit gebeurde door binnendijkse percelen aan de War-
moesstraat en de Nieuwendijk uit te breiden in het buitendijkse land, landwinningen die worden aange-
duid als voorwerven of overerven.412 Uit geschreven bronnen valt niets op te maken over het feitelijke 
proces van landwinning. Wel kan op basis van de oudste vermeldingen van buitendijkse percelen worden 
vastgesteld dat de landwinning vóór het jaar van de desbetreffende vermeldingen heeft plaatsgevonden. 

                                                                    
406 Oldewelt 1933, 41.  
407 Verkerk 1998 en 2002.  
408 OBA, nr. 431, d.d. 11 januari 1385 en OBA, nr. 496, d.d. 17 maart 1388. 
409 OBA, nr. 497, d.d. 30 juni 1388; OBA, 798, d.d. 18 maart 1398; OBA, nr. 755, d.d. 7 december 1396. 
410 MenA-vindplaats WEY (1984), Nieuwezijds Voorburgwal 7-17, Oude Braak, Nieuwezijds Armsteeg 9-29, 16-30, zie Baart 1985, 337-339.  
411 De Melker 1994, 137. 
412 Meischke et al. 1995, 11-12. 
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Op deze wijze is de vroegste landwinning vanuit de Warmoesstraat – op basis van de oudste vermelding 
van Warmoesstraat 46 – te dateren vóór 1351.413 Binnen een halve eeuw – zo blijkt uit de andere eerste 
vermeldingen van buitendijkse percelen aan de Warmoesstraat – was een groot deel van de oever al uit-
gebreid in het water. Wat al deze documenten niet vermelden is de lengte van deze aangeplempte per-
celen.414 

De oudste historische vermelding van buitendijks – opgehoogd of aangeplempt – land is de al 
genoemde uitgifte van de grafelijke hofsteden uit 1333. Niet duidelijk is of dit land al opgehoogd werd 
opgeleverd, of dat het grondwerk aan de nieuwe gebruikers werd overgelaten. Een ander buitendijks 
terrein dat in de eerste helft van de veertiende eeuw al bestond ligt bij de tegenwoordige Onze Lieve 
Vrouwesteeg. Hier werd al vóór 1345 de Onze Lieve Vrouwekapel gesticht, een godshuis dat primair was 
bedoeld voor het havenkwartier.415 De eerste veertiende-eeuwse aanplempingen in het Damrak lagen 
tussen het IJ en de Zoutsteeg. In het laatste stuk tot aan de Dam stond de bebouwing met de voorgevels 
in het water. 

Tussen de omvang van de landwinning op de oostelijke- en westelijke oever van de Amstel be-
stond een belangrijk verschil. Vanuit de Warmoesstraat werden percelen tot stand gebracht die twee 
panden diep waren zodat ze konden worden ingericht met een huis aan de straat met daarachter een 
pakhuis voor opslag van de handelswaar die via het water werd aangevoerd. Aan de Nieuwendijk was de 
landaanwinning breder en boden de nieuw gecreëerde erven ruimte aan een huis aan de straat, daarach-
ter een spijker en aan de waterkant een achterhuis met pakzolder.416 Tussen deze drie bouweenheden 
lagen binnenplaatsjes. Hier werden al in een vroeg stadium stegen aangelegd en verrees een dichte be-
bouwing.  
 
Drassig oeverland  
Verschillende archeologische onderzoeken aan weerszijden van het Damrak en het Rokin hebben laten 
zien dat het buitendijkse land dat we vanaf het tweede kwart van de veertiende eeuw voor het eerst in 
geschreven bronnen tegenkomen niet was aangeplempt in open water, maar ophogingen betroffen van 
bestaand drassig oeverland. Rond 1300 bevond zich langs de oevers van deze stadsrivier een tientallen 
meters brede zone van buitendijks land dat drassig, maar begaanbaar was.417 Op deze drooggevallen 
waterbodem vond rietgroei plaats en gaandeweg – met de ontwikkeling van bewoning op de oevers van 
de Amstel – werd het buitendijkse land ook gebruikt als plek voor de stort van huishoudelijk afval.418 Aan 
de zuidoostzijde van het Damrak – aan de zuidkant van de Kerkzijde – was in de dertiende eeuw de oe-
verzone geheel drooggevallen en begroeid met riet tot 20 m uit de oever. In deze gehele zone vond in de 
periode 1200-1275 een ophoping plaats van nederzettingsafval.419 Zeker tot ná 1266 moet de rivierbo-
dem hier open hebben gelegen, aangezien de bovenste zone een zilveren Hollandse penning van graaf 
Floris V bevatte die te dateren is in de jaren 1260-1266.420 Meer naar het noorden, ter plaatse van War-
moesstraat 98, is eveneens geconstateerd dat er periodes waren waarin de oever droog lag, wat werken 
aan landwinning mogelijk maakte.421  
 
                                                                    
413 Kam 1968. 
414 Voor de eerste vermeldingen van percelen aan de Warmoesstraat zie Kam 1968.  
415 De Melker 2002, 62. De Onze Lieve Vrouwekapel besloeg de huidige percelen Nieuwendijk 169-171 / Onze Lieve Vrouwesteeg 2, 4, 6 en 
8 en had een lengte van 32 m en een breedte van 8,6 m aan de Nieuwendijk en 7,8 m aan de Damrakzijde, zie Baart 1993, 174-177. 
416 Dudok van Heel 1987, 38.  
417 Archeologische vindplaatsen van noord naar zuid Damrak 49 (DA; Baart et al 1977), Damrak 69-79/ Nieuwendijk 185-201 (CA; Van 
Regteren Altena 1966) en Dam 2-4 (DAM4; Gawronski en Veerkamp 2012 (MenA AAR 65)).  
418 Ter plaatse van Damrak 49 en 69-79 bevatte de baggerbodem – gemiddeld op NAP -3,60 m – concentraties nederzettingsafval uit het 
einde van de dertiende- en eerste helft van de veertiende eeuw (Van Regteren Altena 1966, 71).  
419 Warmoesstraat 180-182 / Dam 5-7, MenA-vindplaats DAM (1989). Vondsten bestaan uit kogelpotaardewerk en proto-steengoed (DAM-
16). 
420 Objectnummer DAM-14-1. In de archeologische kroniek over het jaar 1989 is de munt abusievelijk toegeschreven aan een vloerniveau 
van een huis. Zie Baart 1990, 317-318.  
421 Van Regteren Altena en Zantkuyl 1969, 240.  
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60 Reconstructie van de aanplempingen in het Damrak binnen de topografie van 1832. In lichtrood de oeveruitbreiding van 1300-1400 op 
basis van de opgravingen Damrak 49 (DA), Damrak 70-79 (CA), Dam 2-4 (DAM4), Warmoesstraat 98 (WA13) en Dam (DAM) (kaart: Thijs 
Terhorst, MenA) 

 
Landwinning in het Damrak 
Rond 1300 werd een begin gemaakt met buitendijkse uitbreiding vanuit de Warmoesstraat. De oudste – 
archeologisch getraceerde – landwinningsactiviteiten vonden plaats net benoorden de Dam (afb. 60, 
vindplaats DAM, en 61, onder). Na een eerste ophoging van de oeverzone is hier de bestaande dijk van de 
Warmoesstraat verbreed naar de waterzijde.422 Vanuit deze dijk werd vanaf eind dertiende- en begin 
veertiende eeuw in twee fasen op grote schaal land gewonnen. Als eerste werd de zompige rivierbodem 
– inclusief het met riet begroeide drooggevallen deel – afgedekt met kleizoden en – daar waar extra ste-
vigheid nodig was – rietmatten.423  
 

                                                                    
422 Dit was opgebouwd uit een vrijwel homogeen pakket van kleizoden met op 5,10 m uit de Warmoesstraat een steile afloop van NAP -
1,65 m tot -3,10 m.  
423 Onderin de zodenophoging bevond zich een kan van bijna-steengoed (DAM-26-1, s4-kan-4), die in het laatste kwart van de dertiende 
of eerste kwart van de veertiende eeuw te dateren is. 
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61 Landwinning op Warmoesstraat 98 / Beursstraat 32 (WA13, 1967) en Warmoesstraat 182 (DAM, 1989) WA13: landwinningsfasen: 1a-c 
1300-1350, 2 1350-1500, 3 1500-1550. De bebouwing aan de Warmoesstraat – eind veertiende eeuw – betreft een reconstructie door H.J. 
Zantkuyl; DAM: landwinningsfasen 1 1300-1350, 2 1350-1400. In beide profielen geheel rechts het buitentalud van het dijklichaam van de 
Warmoesstraat (tekening: Ranjith Jayasena, MenA; boven naar Van Regteren Altena en Zantkuyl 1969) 

 
Het gebruik van rietmatten was gangbare praktijk bij de ontwikkeling van de buitendijkse percelen en is 
op verschillende locaties langs het Damrak vastgesteld.424 Vervolgens is in het eerste kwart van de veer-
tiende eeuw met een 1,20 m dikke ophoging van kleizoden en een 1 m dik pakket van afwisselende lagen 
van klei- en turflagen het terrein tot op de hoogte van de dijk gebracht en geëgaliseerd.425 Met dit 
grondwerk werd een 18 m lang kavel gerealiseerd. 

Meer naar het noorden – op Warmoesstraat 98 ter hoogte van de Oude Kerk – werd in de eerste 
helft van de veertiende eeuw in twee fasen een 31 m lang perceel gecreëerd (afb. 60, vindplaats WA12, en 
61, boven).426 In eerste instantie werden kleizoden gestort tot 24 m uit de dijk, waarna een tijdelijke 
grondkering van houten schotten werd geplaatst (fase 1a). Vervolgens werd het terrein verlengd tot 31 
m, waarbij eerst een vergelijkbare houten grondkering werd aangebracht en vervolgens een walmuur op 
een roosterfundering (fase 1b en 1c). De derde – laatste – landaanwinning vond plaats in de vijftiende 
eeuw en eindigde bij de in het water staande achtergevel van het achterhuis van Warmoesstraat 98. Op 
het eerst aangeplempte land werd een huis aan de dijk gebouwd. Met de twee daarop volgende uitbrei-
dingen achter het huis – los ervan – werd een tweede gebouw tot aan het water neergezet. 

Aan de westzijde van het Damrak – vanuit de Nieuwendijk – werd net zoals aan de oostzijde van-
af de eerste helft van de veertiende eeuw grootschalig grondwerk uitgevoerd. Hiervoor werden twee 
technieken toegepast. Allereerst werd de drassige rivierbodem extra draagkracht meegegeven door hier 

                                                                    
424 MenA vindplaatsen DAM, WA26 (Warmoesstraat 64, zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2017 (MenA AAR 94), 30-36), WA12 (War-
moesstraat 98), DA (Damrak 49), CA (Damrak 70) en KA10 (Kalverstraat 147, zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2017, 54-59).  
425 Aardewerk uit de afloop van de dijk is te dateren in de eerste helft van de veertiende eeuw (vondstcomplex DAM-10).  
426 Van Regteren Altena en Zantkuyl 1969, 233-266.  
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rietmatten op te leggen. Daar waar extra draagkracht was vereist houten constructies.427 Dit waren ron-
de houten liggers met daarop planken of een rij houten poeren zonder verbindende elementen. Voor 
deze constructies werd gebruik gemaakt van zowel nieuw als sloophout. Een voorbeeld van het laatste is 
een eiken braadspil.428 Aan de waterzijde, ongeveer 45 m uit de Nieuwendijk, werd – zo is geconstateerd 
op Damrak 49 en Damrak 69-79 – een laag, met kleizoden opgeworpen dijklichaam aangebracht.429 De 
feitelijke ophoging werd uitgevoerd met zware kleizoden vermengd met huishoudelijk afval en mest.430 

Het gebruik van een klein dijklichaam om het terrein tijdens de ophogingswerkzaamheden te be-
schermen tegen hoog water komt voort uit de traditie van de veenontginningen. Ook hier werden kleine 
dijken, zij- of achterkaden genoemd, aangelegd om het ontgonnen terrein droog te houden. Met dit 
grondwerk werden in de veertiende eeuw vanuit de Nieuwendijk buitendijkse erven gerealiseerd met een 
lengte van gemiddeld 45 m.  

In het zuidwestelijke deel van het Damrak hebben de aanplempingen zich gefaseerd en over een 
langere tijd voltrokken. Hier werd de oever kleinschalig uitgebreid, maar deze landwinning was aanmer-
kelijk minder georganiseerd uitgevoerd dan meer naar het noorden. De eerste veertiende-eeuwse aan-
plempingen – waarbij de bewoners van de Nieuwendijk op kleine schaal een samenraapsel van veen, klei 
en afval, soms met gebruikmaking van rietmatten, in de rivier stortten – werden nog in dezelfde eeuw 
weer overspoeld door de Amstel. De opgebrachte lagen werden toen weer bedekt met riviersediment; 
dunne spoellagen van klei, afgewisseld met bij laag water ingestoven zand. In de eerste helft van de vijf-
tiende eeuw werd een nieuwe aanplemping ter hand genomen. 
 

4.9  Landwinning in het Rokin 
 
De Amstel ten zuiden van de Dam – een beschutte binnenhaven van waaruit verbindingen werden on-
derhouden met het binnenland – wordt aangeduid als het Rokin. Deze naam heeft het pas vanaf de 
tweede helft van de zestiende eeuw, voor die tijd – zoals te zien op de kaart van Cornelis Anthonisz uit 
1544 – werd de stadsrivier hier aangeduid als ‘den Aemstel’. Een lange tijd gangbare opvatting over de 
herkomst van de naam Rokin luidde dat dit een verbastering zou zijn van ‘Rak in’, een inwaarts – achter 
de Dam – gelegen rak.431 Een andere verklaring, die taalkundig juister is en ook buitenlandse parallellen 
heeft, is dat de naam niet zozeer betrekking heeft op het water zelf, maar het terugtrekken – inrukken – 
van de bebouwing aan weerszijden ten behoeve van de aanleg van een doorlopende kade, iets wat vanaf 
de jaren 1550 gefaseerd gestalte kreeg. Dit verklaart waarom vanaf 1559 werd gesproken van ‘Ruck-in’, 
‘Rock Inne’ en ‘Rockin’ als het om dit deel van de Amstel ging.432 De oudste buitendijkse bebouwing aan 
het Rokin – in de buurt Bindwijk – bevond zich waarschijnlijk vooral aan de noordzijde, vlak bij de dam. 
Dit kan worden afgeleid uit de vroegste historische vermeldingen – van rond 1400 – van twee stegen die 
waren genoemd naar de Bindwijkers die hier woonden. Het ging om de Vranke Noirtssteeg – tegen-
woordig Kromelleboogsteeg – en de Ruisch Claesznssteeg – tegenwoordig Papenbroeksteeg.433 
 
                                                                    
427 Baart 1977, 49-51 en Van Regteren Altena 1966. Aanvankelijk zijn de constructies geïnterpreteerd als onderdeel van latere funderingen, 
aannemelijk is dat het gaat om grondverbetering. 
428 Een braadspil was een cilindrisch houten blok met aan de zijkanten vier doorboringen voor handspaken of windhevels en aan de boven-
zijde een spilkop. Zie Van Regteren Altena 1965, 76-77. Vergelijkbare exemplaren zijn bekend uit een ophoging in het buitendijkse land bij 
de Sint-Olofspoort uit 1375-1425 en uit een zestiende-eeuwse havenophoging in de Lastage (MenA vindplaatsen Zeedijk (ZDK, 1985) en 
Kromme Waal 35 (KW1, 2016)). 
429 CA, profiel A4-A3. De bovenzijde van deze dijk lag op NAP -4,1 m. 
430 De kleizoden waren gestoken in de nabije omgeving, rondom de Amstelmonding. Voor Damrak 49 (DA) is dit vastgesteld met diato-
meeënonderzoek, zie rapportage van M.J. Jansma (IPP) over de diatomeeënanalyse 1972. 
431 D’Ailly 1949, 76. 
432 Rentenaar 1986, 247-250. Rentenaar verwijst naar paralellen in Noord-Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen waar ook 
bebouwing is teruggetrokken ten behoeve van verkeersmaatregelen: Rückin, Ryk-ind, Røckind, Rockindt, Ryckin, Rykkinn. 
433 De Melker 2002, 23. Vranke Noirtssteeg wordt voor het eerst vermeld in 1422 en is genoemd naar een schepen – genoemd in 1398, 
1405, 1413 en 1416 die woonde op een perceel tussen deze steeg en de Middeldam. De Ruisch Claesznssteeg werd voor het eerst vermeld 
in 1405. De naamgever overleed vóór 1405. 



 

 
 115 

  
62 De archeologische vindplaatsen Hotel Polen (POL, 1980), Rokin (1987), NES (1984) en NE (1962) binnen de topografie van 1350, gepro-
jecteerd op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Ook meer naar het zuiden bestond halverwege de veertiende eeuw al buitendijkse bebouwing. Dit weten 
we doordat in één van deze huizen in 1345 een mirakel plaatsvond. Een zieke man die een hostie toege-
diend had gekregen, braakte deze uit, het braaksel werd in de haard gegooid, maar de hostie werd niet 
door de vlammen verteerd. De hostie werd naar de Oude Kerk gebracht, maar keerde op wonderbaarlijke 
wijze tot tweemaal toe terug naar het huis in de Kalverstraat. Op de plaats waar het mirakel had plaats-
gevonden werd de Kapel ter Heiliger Stede gebouwd, die in 1347 werd gewijd. De haard waar het mirakel 
zich had voltrokken bleef als ‘Heilige Hoek’ het sacrale middelpunt van het godshuis.434 De kapel was in 
de periode voordat in 1405 de Nieuwe Kerk werd gewijd niet alleen een bedevaartsoord, maar ook de 
kerk van de buurt Bindwijk. 

Ook vanuit de Nes werden buitendijkse erven aangelegd. In een oorkonde over een erfeniskwes-
tie uit 1367 lezen we over een ‘voerwerf [voorwerf], die Claes Corstanssoen maeckte in die Aemstel nef-
fens ziere hofstede, daer hi op plach te woenen’.435 De oudste archeologisch getraceerde buitendijkse 
bebouwing aan het Rokin is de al genoemde werkplaats van de leerbewerker uit van het laatste kwart 
van de dertiende eeuw. Rond 1350 werd het water van het Rokin door grootschalige landwinningen vanaf 
de Kalverstraat en de Nes versmald van circa 85 m tot circa 50 m. 

                                                                    
434 De Melker 2002, 59. 
435 OBA, nr. 244, d.d.23 februari 1367. 
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63 Hotel Polen (POL, 1980), west-oost profiel, aanplempingen in de Amstel. Onderin de Amstel bedding de Andenne kan uit de periode 
1175-1200 (boven en linksonder). In 1275-1300 vond de eerste landwinning plaats en vestigde zich hier een leerbewerker. In 1340-1360 
werd het land grootschalig uitgebreid tot aan het Rokin (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
Aan de Kalverstraatzijde werden hiervoor opeenvolgende lagen van kleizoden, turven, mest en klei in de 
rivier gestort en de bovenzijde werd verstevigd met een raamwerk van losse stukken hout (afb. 64).436 
Aan de waterzijde werd de oever verstevigd met trekankers, bestaande uit 5 tot 10 cm dikke ronde lig-
gers van elzenhout met een dwarsverbinding die waren verbonden met de – niet getraceerde – beschoei-
ing.437 Tegelijkertijd werd vanuit de Nes de gehele oeverzone tussen de Nadorststeeg en de Wijde Lom-
bardsteeg – een afstand van 100 meter – integraal uitgebreid (afb. 65). Hierbij werd het drassige buiten-
dijkse land waar nodig eerst verstevigd met rietmatten, vervolgens werd 16 m uit de oude beschoeiing 
een nieuwe oevervoorziening getimmerd en tenslotte het tussenliggende terrein opgehoogd met kleizo-
den, vermengd met stadsafval.438 Het ophogingsmateriaal bestond uit klei vermengd met kleine hoe-
veelheden afval.439 

                                                                    
436 Dit waren deels afgezaagde eiken planken en balken met gaten en inkepingen die duidden op een eerder gebruik als constructiehout. 
Daterend in deze ophoging is steengoed van het type s1-kan-13/15, te dateren 1340-1360 (POL-90).  
437 De bovenzijde van deze ophogingen lag op NAP -2 m. 
438 De palen van de beschoeiing waren bewaard gebleven tot NAP -2 m, de top van de ophoging erachter lag op NAP -2,50 m. De zoden 
waren gestoken rondom de brakke monding van de Amstel, op een wat grotere afstand van de bewoningskern, zie Wieland Los 1966, 101-
106. De vondsten uit deze ophoging zijn typologisch vergelijkbaar met die van de voornoemde veertiende-eeuwse aanplempingen in het 
Damrak, zie Baart 1977, 60.  
439 De vondsten uit deze ophoging zijn typologisch vergelijkbaar met die van de voornoemde veertiende-eeuwse aanplempingen in het 
Damrak, zie Baart 1977, 60. Daterende elementen zijn de fragmenten van een kan van Spaans lusteraardewerk, waarvan vergelijkbare 
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64 Aanplempingen in het Rokin, circa 1340-1360, een gelaagdheid van klei en veen (links) met een wapening van hout (rechts)  
(foto’s Wiard Krook, MenA) 

 

 
 
65 Nes (NES, 1984 en ROK, 1987), west-oost profiel en locatie van aanplempingen in de Amstelbodem vanaf de Nes. Fase 1 loopt tot 
beschoeiing A, fase 2 tot beschoeiing b, beschoeiing c hoort bij een versterking en beschoeiing D bij aanplempingsfase 3. De gearceerd 
aangegeven landwinning kwam rond 1350 tot stand (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 

                                                                                                                                                                                                                   
stukken bekend zijn uit de context van de in 1362 verdronken Sleeswijkse nederzetting Rungholt en steengoedkannen van het type s1-
kan-15, zie Van Regteren Altena 1966, 38 en Baart 1977, 61.en Gawronski 2012, cat. 78. 
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4.10  Aardewerk in Amsterdam 1225-1350 
 
Het aardewerk dat in de periode 1225-1350 in Amsterdam circuleerde bestond uit voorwerpen die deels 
lokaal waren geproduceerd, zoals kogelpotten, en deels waren geïmporteerd uit ver weg gelegen gespe-
cialiseerde pottenbakkerijen in het Maasland en het Duitse Rijnland. Om een beeld te krijgen van de 
soorten aardewerk die in de nederzetting in gebruik waren, wordt in het onderstaande eerst een over-
zicht gegeven van het aardewerkspectrum in westelijk Nederland, om vervolgens de vondsten van één 
vindplaats onder de loep te nemen die een doorsnede geeft van de verscheidenheid aan keramiek in 
dertiende-eeuws Amsterdam. 

Kogelpotten zijn potten van handgevormd grijs aardewerk, opgebouwd uit kleirolletjes met een 
rand die – soms – op de draaischijf was vervaardigd. De productie ervan startte in West- en Midden Ne-
derland aan het begin van de achtste eeuw en deze liep door tot in de eerste helft van de veertiende 
eeuw. Aangenomen wordt dat de productie van kogelpotten hoofdzakelijk in huiselijke omgeving plaats-
vond. Het onderzoek van vingerafdrukken op Amsterdamse kogelpotten heeft aanwijzingen opgeleverd 
dat deze hoofdzakelijk zijn vervaardigd door vrouwen.440 Kogelpotten waren aan de buitenzijde soms 
versierd met – bijvoorbeeld – bezemstreken of vingervegen. Ook waren er varianten met haak-oor of 
zwaluwnest-oren. 

Bezemstreekversiering deed zijn intrede eind twaalfde eeuw en bleef de gehele dertiende eeuw 
in zwang.441 Kogelpotten met bezemstreekversiering komen voor in het gehele Nederlandse kustgebied 
van Walcheren tot de monding van de Eems.442 Een ander veelvoorkomende versiering bestaat uit dia-
gonaal over de pot aangebrachte groeven, die worden aangeduid als vingervegen. Dit motief komt 
hoofdzakelijk voor in de huidige provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht.443 

Kogelpotten met zwaluwnest-oren waren van de achtste tot in de dertiende eeuw wijdverspreid 
in Noordwest Europa.444 Zwaluwnest-oren bestaan uit een gat in de wand van de pot direct onder de 
rand met daar overheen een tuitvormige bescherming. Ze waren bedoeld om een pot boven het haard-
vuur te hangen zonder dat het touw beschadigde. Naar wordt aangenomen lag de oorsprong ervan in 
Noord Duitsland en Jutland.445 In Nederland zijn ze archeologisch bekend ten noorden van de Maas, met 
een dichte concentratie in Friesland. Bekende Friese productieplaatsen ervan zijn IJlst en Ou-
demirdum.446 Uit Diemen is een dertiende-eeuwse kogelpot met zwaluwnest-oren en een vingerveeg 
versiering bekend.447 Kogelpotaardewerk werd in de eerste helft van de veertiende eeuw van de markt 
verdrongen door grijs- en roodbakkend aardewerk. Kogelpotten kwamen in Alkmaar nog voor in de door 
de stadsbrand van 1328 afgedekte ophogingslagen, maar ook – samen met steengoed – in het in 1302 
gestichte dorp Koedijk.448  

Vanuit het Pingsdorf aardewerk ontwikkelde zich rond 1200 in het Duitse Rijnland het zogeheten 
proto-steengoed, een keramieksoort die op een hoge temperatuur werd gebakken waarbij de klei ver-
smolt (sinterde) en hiermee waterdicht werd. Aangezien de pottenbakkers er lange tijd niet in slaagden 
om de klei geheel te laten sinteren, wordt de eerste generatie van deze keramiek aangeduid als proto-
steengoed, dat zich verder ontwikkelde tot bijna-steengoed en uiteindelijk het echte steengoed. Met de 
opkomst van proto-steengoed werd de Zuid-Limburgse productie overvleugeld door die in Langerwehe 

                                                                    
440 Baart 1992, 127. Hierbij is er vanuit gegaan dat de vingerafdrukken van mannen groter zijn dan die van vrouwen. Een vergelijking is 
gemaakt tussen de vingerafdrukken op kogelpotten en die op aardewerk van gespecialiseerde pottenbakkerijen.  
441 Verhoeven 1998, 108.  
442 Verhoeven 1998, 108-109.  
443 Verhoeven 1998, 110-111.  
444 Verhoeven 1998, 163, afb. 65.  
445 Verhoeven 1998, 165.  
446 Verhoeven 1998, 163.  
447 Verhoeven 1998, 165.  
448 Bitter 2009, 95-99. 
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in het Duitse Rijnland, maar aangenomen wordt dat de Zuid-Limburgse productie onverminderd werd 
voortgezet.449 

In de loop van de dertiende eeuw ging Siegburg een centrale rol spelen in de productie van pro-
to-steengoed. Er ontstond een specialisatie waarbij vooral Siegburg leverancier werd van vooral drinkge-
rei, terwijl de pottenbakkers in Langerwehe en Zuid-Limburg zich toelegden op voorraad kannen en krui-
ken.450 Voorwerpen van proto-steengoed kenmerken zich door het grove baksel en een ijzerengobe die 
ze een rood paarse kleur gaven. De eerste kannen waren voorzien van een zware kraagrand, die in de 
loop van de dertiende eeuw evolueerde tot een dakvormige rand, om tenslotte in bijna-steengoed plaats 
te maken voor een rechte rand.451  

De afgelopen decennia is de introductie van het steengoed in de Nederlanden onderwerp van di-
verse studies geweest.452 Sleutelsite voor de introductie van bijna-steengoed is de dendrochronologisch 
rond 1270 gedateerde dam in Rotterdam. De aanwezigheid van grote hoeveelheden proto-steengoed en 
het geheel ontbreken van bijna-steengoed in de oudste bewoningsfase rondom de dam de vormt een 
belangrijke aanwijzing dat de introductie van bijna-steengoed ná 1270 ligt.453 Een goed gedateerde vroe-
ge vondstgroep met zowel proto- als bijna-steengoed komt uit een – in de Noordoostpolder opgegraven 
– kogge die dendrochronologisch is gedateerd 1263-1275 en waarvan de scheepssintels tot een type be-
horen uit de tweede helft van de dertiende eeuw.454 Uit een slootvulling uit Utrecht van vóór 1281 komt 
één fragment van een kan van bijna-steengoed.455  

Het zijn dit soort vondstomstandigheden waardoor tegenwoordig wordt aangenomen dat het 
voor het eerst rond 1275 in Siegburg mogelijk werd – als resultaat van technologische ontwikkelingen in 
het bakproces en kleibereiding – om bijna-steengoed te produceren. Het was een geleidelijke overgang, 
waarbij modellen in het begin nog in beide bakselsoorten voorkwamen en ook het bakproces nog niet 
optimaal was. Uiteindelijk werd dit product rond 1325 verder geperfectioneerd tot het echte steengoed, 
waarin de klei volledig was gesinterd tot een haast glasachtig baksel.456 Tot het vroegste echte steen-
goed dat dusver in Nederland is opgegraven behoren de vondsten uit een ophogingslaag in Alkmaar die 
dateren van vóór 1328.457  

In de dertiende eeuw begon in de noordelijke Nederlanden de productie van roodbakkend aar-
dewerk. In verschillende steden zijn pottenbakkerswerkplaatsen opgegraven, die een goed beeld hebben 
gegeven van de ontwikkeling van deze aardewerksoort en de afzetgebieden van de verschillende produc-
tiecentra. Binnen het roodbakkend aardewerk bestaat de groep van het zogeheten ‘hoogversierd aarde-
werk’. Deze aardewerkgroep bestaat hoofdzakelijk uit kannen – en in mindere mate vetvangers – die 
rijkelijk waren versierd met stempels, mallen, snij- en oplegwerk. Aangenomen wordt dat het hoogver-
sierde aardewerk zich vanaf omstreeks 1200 vanuit Frankrijk verspreidde naar Vlaanderen, om van daar-
uit met Vlaamse pottenbakkers in de dertiende eeuw mee te verhuizen naar de noordelijke Nederlan-
den.458 Vlaamse productie vond plaats in steden zoals Brugge en Kortrijk, in de Nederlanden ging het 

                                                                    
449 Ostkamp 2009b, 491-492. 
450 Ostkamp 2009b, 491-492. 
451 Bitter, Ostkamp en Roedema 2002, 13-14.  
452 Belangrijke informatiebronnen waren vondsten uit – gesloten – contexten gedateerd op basis van muntschatten (terminus post quem), 
historische bronnen (terminus post- en / of ante quem) en dendrochronologie (terminus post- en ante quem). Zie Janssen 1988, 311-333.  
453 Carmiggelt en Guiran 1997, Carmiggelt 1997, 179-198.  
454 Vlierman 2010, 192. Het gaat om kogge A57 ten noorden van Rutten, opgegraven in 1985. 
455 Hoekstra en Janssen 1987, 04/017. Het gaat om een s4-kan-2. Van proto-steengoed vertegenwoordigd zijn s5-kan-1 
(04/016/024/025/027A), s5-kan-3 (04/019/020/021/023/026/027B/029), s5-kan-8 (04/015), s5-bek-1 (04/022). Concordantie CMA / Deventer 
Systeem, zie Ostkamp 2009, 891-899. 
456 Bitter 2009, 93-103. Het onderzoek naar de introductie van het steengoed heeft een lange geschiedenis. Baart ging er in 1994 nog 
vanuit – zonder sluitende bewijsvoering – dat proto-steengoed rond 1160-1170 ontstond, bijna-steengoed zijn intrede deed in 1260 en het 
eerste echte steengoed vanaf 1270-1280 (Baart 1994, 24), gevolgd door Bartels met vergelijkbare dateringen (Bartels 1999, 48).  
457 Bitter 2009, 93-103. Het gaat om ophogingen afgedekt door een brandlaag van de stadsbrand van 1328 op de vindplaatsen Houttil 
(1997) en Waagplein (2003).  
458 Ostkamp 1998, 4. 



 

 
 120 

vanaf halverwege de dertiende eeuw om de steden Haarlem, Leiden, Utrecht en Breda.459 Het hoogver-
sierd aardewerk behoorde tot het topsegment van de keramiekmarkt en was een bijproduct in het veel 
ruimere assortiment van een pottenbakker.460 Hoogversierd aardewerk wordt in archeologische context 
het meest teruggevonden in het kustgebied van Friesland, Holland en Vlaanderen.461 
Naast roodbakkend aardewerk werd in de verschillende pottenbakkerijen grijsbakkend aardewerk ge-
produceerd, een aardewerk van dezelfde klei, maar dan reducerend- in plaats van oxiderend gebakken. 
De vormen waren veelal identiek aan die van het roodbakkend aardewerk. 
 
4.10.1  Aardewerk in dertiende-eeuws Amsterdam 
 
Het vondstcomplex afkomstig uit de waterbodem van de Amstel bij de Dam – vindplaats DAM – geeft 
door de grote omvang, lange doorlooptijd en het feit dat het om een afvalstort gaat een representatief 
beeld van de dertiende-eeuwse keramiek in Amsterdam (afb. 66-68). Bij de beschouwing van de verschil-
lende aardewerksoorten worden tevens – waar relevant – vergelijkbare vondsten van andere vindplaat-
sen betrokken.  
 
DAM-14, 15, 17, 18, 19 randen EVE N breuk  compleetheid 

 344 61,1 4364 71,42 17,76 

 
66 Vondstcomplex DAM: aardewerk naar aantal randen, EVE, aantal scherven, breuk en compleetheid 

 

 
 
67 Waterbodem Amstel (DAM), verhouding tussen baksels, vorm en functie, naar EVE (N=61,1). De keramieksoorten zijn Pingsdorf aar-
dewerk (pi), Maaslands witbakkend aardewerk (wm), kogelpotaardewerk (kp), blauwgrijs aardewerk (bg), grijsbakkend aardewerk (g), 
roodbakkend aardewerk, proto-steengoed (s5), bijna-steengoed (s4) en steengoed met oppervlaktebehandeling (s2) 

                                                                    
459 Kortrijk: Despriet 1998; Haarlem: Poldermans 1990, 131; Breda: Van den Eynde 1990, 100. Hoogversierd aardewerk is onder meer 
opgegraven in een waterput in Alkmaar, zie De Jong-Lambrechts 2007, 167, cat. 29. 
460 Ostkamp 1998, 4. Het pottenbakkersafval van de Potterierei in Brugge bevatten bijvoorbeeld maar 5 tot 10% hoogversierd aardewerk.  
461 Ostkamp 1998, 4. 
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68 DAM: bakselverhoudingen naar aantallen scherven (N=4364) 

 
Pingsdorf en Maaslands aardewerk 
De oudste vondsten bestaan uit Pingsdorf en Maaslands aardewerk. Het geringe aandeel ervan binnen 
het vondstcomplex doet vermoeden dat we hier waarschijnlijk te maken hebben met ouder nederzet-
tingsafval, mogelijk van de in 1214 of 1219 verspoelde eerste nederzetting. Van het Maaslandse schenk-
gerei is er een fragment van een kan van het type wm-kan-2. Een compleet exemplaar van een ander 
type kan (wm-kan-3) is opgegraven aan de noordzijde van de Kalverstraat in de voormalige Amstelbo-
dem.462 Dit type – een bol model met een cilindrische hals, een verdikte rand en een lensbodem met 
lobvoeten – behoort tot de eerste generatie Andenne-kannen uit de periode 1175-1200. Op de schouder 
bevindt zich een spaarzaam loodglazuur. Dergelijke kannen zijn buiten Amsterdam bekend van een ver-
scheidenheid aan archeologische vindplaatsen; van Limburg en Zeeland tot Noord-Holland.463 Naast 
schenkgerei bestaat de groep van Andenne aardewerk uit de rivierbodem bij de Dam uit een klein frag-
ment van – zo leert vergelijking met een complete vondst uit Dordrecht – een ridderfiguur.464  
 
Kogelpotten 
De grootste aardewerkcategorie in beide vondstgroepen is kogelpotaardewerk (gemiddeld 80 %, afb. 68 
en 69). Gedurende de gehele dertiende eeuw en eerste helft van de veertiende eeuw werden in Amster-
dam kogelpotten gebruikt. De meest gangbare kogelpotten – zoals het archeologische beeld thans laat 
zien – behoren tot een model met een S-vormig uitgebogen rand en rechte zijkant (kp-kog-6) en één met 
een kleine kraagrand en dekselgeul (kp-kog-5).465 Eén fragment van het type kp-kog-6 is voorzien van 
een zwaluwnest-oor.466 Zwaluwnest-oren zijn zeldzaam en in Amsterdam maar op twee andere locaties 
opgegraven.467 De Amsterdamse kogelpotten zijn in de grotere context te plaatsen van de productie van 
kogelpotten in het westelijke en noordelijke kustgebied in de dertiende en eerste helft van de veertiende 
eeuw. Zo zijn kogelpotten met een sterke steengruis magering vergelijkbaar met exemplaren uit West 
Friesland en omstreken.  

 

                                                                    
462 MenA vindplaats Kalverstraat 11-17/ Rokin 6-16 (Hotel Polen, POL, 1980), Andenne kan: POL-63-1, type wm-kan-3, datering 1175-1200, 
zie Gawronski 2012, 119, cat. 63. 
463 Zie bijvoorbeeld Verhoeven 1998, 69; Dijkstra, Ostkamp en Williams 2006, 281-282, cat. 16-19; Ostkamp 2013, 81 en Borremans en 
Warginaire 1966, 32-33.  
464 Object DAM-14#123. 
465 In de DAM vondstgroep maakte de kp-kog-6 bijna 60% uit van de kogelpotten, gevolgd door de kp-kog-5 (19%), kp-kog-1 (6%), kp-
kog-2 (4%) en de kp-kog-4, 8, 12, 13 (alle 0-1,5%). 
466 Object DAM-18-2.  
467 Overige vondsten uit een aanplemping in het Damrak (MenA vindplaats CA (1964), zie Van Regteren Altena 1966) en uit een vloerni-
veau van een dertiende-eeuws huis aan de Warmoesstraat Warmoesstraat: MenA vindplaats WA27 (2018). 
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69 Dam, kogelpotten 

 
Een exemplaar met haak-oor en spatel en vingerveeg versiering (DAM-29-3) vertoont overeenkomsten 
met vondsten uit Assendelft. Daarnaast komen kogelpotten voor waar deze steengruismagering ont-
breekt en een verwantschap lijkt te bestaan met producten uit het Friese IJlst. Een voorbeeld hiervan is 
een kogelpot van het type kp-kog-6 met een combinatie van vingerveeg en borstelstreek versiering 
(DAM-15-2). De kogelpotten van de Dam zijn typologisch vergelijkbaar met die uit Alkmaar.468  

Belangrijke informatie over de aardewerkimporten in Amsterdam vanaf de dertiende eeuw is be-
schikbaar gekomen met het bakselonderzoek van R. van Wageningen in 1988.469 Hieruit komt naar voren 
dat een groot deel van de kogelpotten afkomstig was uit de regio.470 Met de opkomst van rood- en grijs-
bakkend gedraaid aardewerk verdwenen kogelpotten in Amsterdam – net zoals in de omringende regio – 
                                                                    
468 De typen de typen kp-kog-2, kp-kog-5 en kp-kog-6 komen onder meer voor in een context die vόόr 1328 gedateerd kan worden, zie 
Bitter 2009, 97. 
469 Van Wageningen 1988. 
470 Van Wageningen 1988, 88-89. Eén bakselsoort werd toegeschreven aan de Eifel, maar ten aanzien hiervan bestaat twijfel, zie Verhoe-
ven 1998, 105-106. 
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in het tweede kwart van de veertiende eeuw.471 Een vondstcomplex dat dit onderbouwt is afkomstig uit 
een ophoging van het dijklichaam van de Warmoesstraat nabij de Dam, dit bevat zowel kogelpotaarde-
werk (kp-kog-6) als echt steengoed (s1-kan-3, s1-kan-4, s1-kan-8, s1-kan-14).472 Een vergelijkbaar beeld 
geeft de keramiek uit de vulling van een perceelsloot uit 1325-1350 die na sloop van de versterking aan de 
Nieuwezijds Kolk werd gegraven tegen de fundering van de noordmuur. Hierin bevindt zich een combi-
natie van kogelpotaardewerk (kp-kog-6), grijsbakkend aardewerk (g-pot-6) en steengoed (s1).473 In de 
vulling van een daaropvolgende fase van deze sloot ontbreekt kogelpotaardewerk geheel. 

Onder het roodbakkend aardewerk uit de Damrak waterbodem bevinden zich fragmenten van 
hoogversierd aardewerk uit Brugge en Utrecht. Door het bakselonderzoek van Van Wageningen is be-
kend geworden dat in dertiende-eeuwse Amsterdam aardewerk werd aangevoerd uit Utrecht, Haarlem, 
Leiden en Vlaanderen (afb. 70). Twee kannen van hoogversierd aardewerk van de vindplaats Suisse aan 
de Kalverstraat uit de periode 1250-1300 zijn op basis van bakselanalyse te herleiden naar Leiden en 
Brugge (afb. 71).474 Ook na de hoogtijdagen van het hoogversierde aardewerk vond Vlaams roodbakkend 
aardewerk nog zijn weg naar Amsterdam. Dit wordt geïllustreerd door een twee-orige kruik uit de perio-
de 1275-1325 (afb. 71, geheel rechts).475 Dit voorwerp vertoont grote overeenkomsten met het potten-
bakkersafval dat is opgegraven aan de Potterierei in Brugge en ook het baksel is vergelijkbaar.476  
 

 
 
70 Aardewerk in dertiende-eeuws Amsterdam op basis van het archeologisch onderzoek op de vindplaats Nieuwendijk (NDK, 1979), 
uitgesplitst naar herkomstgebieden (naar van Wageningen 1988). BOZ staat voor de omgeving van Bergen op Zoom 

 

                                                                    
471 Van kogelpotten werd lange tijd aangenomen dat deze ná 1300 niet meer voorkwamen in Amsterdam, hetgeen opmerkelijk was aan-
gezien zij in omliggende nederzettingen en steden nog tot halverwege de veertiende eeuw voorkwamen. Tegenwoordig is duidelijk dat 
deze datering samenhing met een te vroege datering van steengoed, zie Baart 1994, 24. 
472 Vondstcomplexen DAM-8 en DAM-10. 
473 Vondstcomplex NZK7-29. 
474 Type r-kan-60, SUI-3-3 en SUI-3-4, zie Gawronski 2012, 117, cat. 54 en 55. Een kan van een hetzelfde type is opgegraven in een waterput 
in Alkmaar, zie De Jong-Lambrechts 2007, 167, cat. 29. 
475 NZK10-3-1, r-kru-1, zie Gawronski en Jayasena 2009d, cat. 1 (MenA AAR 37); Gawronski 2012, cat. 92 en Jayasena 2017, 129. 
476 Griffioen 2007, 34-35 en De Witte 1983. Bakselanalyse A.C. Lagerweij. 
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71 Hoogversierd aardewerk, links een kan uit Leiden (SUI-3-4), rechts een kan uit Brugge (SUI3-3). Rechts een kruik van roodbakkend 
aardewerk uit Vlaanderen, mogelijk Brugge (NZK10-3-1), 1275-1325 

 

 
 
72 DAM: proto-steengoed (s5) 
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Ook uit Breda zijn vergelijkbare twee-orige kruiken bekend uit pottenbakkersafval uit de periode 1275-
1325 (r-kru-2).477 Tot het alledaagse roodbakkende gebruiksgoed uit de terpsloot behoort een randfrag-
ment van een bakpan met een doorgestoken holle steel, die op basis van bakselanalyse te interpreteren 
is als aan product uit Haarlem.478 Een ander – niet naar functie te duiden – fragment uit deze context is te 
herleiden tot Utrecht.479  
 
Proto- en bijna-steengoed 
In het vondstcomplex van de Dam zijn proto- en bijna-steengoed vertegenwoordigd met 5 tot 15 % (afb. 
72). Het gaat hierbij met name om kannen van het type s5-kan-1 en s5-kan-3. Daarnaast is er een kleine 
groep bijna-steengoed (s4). Het proto-steengoed is zonder uitzondering ná 1200 te dateren.  
 
4.10.2 De introductie van steengoed in Amsterdam 
 
Bijna-steengoed 
De tegenwoordig algemeen aangenomen datering van de opkomst van bijna-steengoed in het laatste 
kwart van de dertiende eeuw wordt in Amsterdam onderbouwd door voorbeelden ervan uit sporen gere-
lateerd aan de smederij aan de Nieuwendijk. Het oudste loopvlak van de terp van de smederij is op basis 
van 14C analyse van een vlechtwerkwand op het achterterrein van de terp te dateren in de periode 1260-
1285.480 De tweede fase van de oven is op basis van een dendrochronologische datering van een funde-
ringsplank te dateren ná 1262.481 Een daarbij behorend loopniveau – nummer 8 gerekend vanaf de eerste 
van fase 1 – bevat fragmenten van zowel proto- als bijna-steengoed. Van de laatste bakselsoort zijn een 
kan van het type s4-kan-3 /4 (NDK-268) en beker van het type s4-bek-1 te onderscheiden (NDK-1454). 
Uitgaande van gemiddeld 5 jaar per ophoging ligt de datering van het achtste loopvlak al snel rond 1300. 
Een typologisch overgangsmodel is een bijna-steengoed kan uit een andere terpophoging aan de Nieu-
wendijk. Het model – met een dakvormige rand – is kenmerkend voor proto-steengoed, maar dit exem-
plaar is van bijna-steengoed (NDK2-86-1). Een stratigrafisch hoger gelegen ophogingslaag is op basis van 
een muntvondst te dateren ná 1270.482  
 
Steengoed 
Het vroegste echte steengoed in Amsterdam met een dendrochronologische terminus post quem date-
ring is afkomstig uit de bedding van de Amstel op het Rokin.483 Het gaat om kannen van de typen s1-kan-
8, s1-kan-23 en s1-kan-15. Deze vondsten bevonden zich in een rivierdepositie die tot stand kwam na een 
hevige storm waarbij het water – opgestuwd vanuit het achterland – complete boomstammen meevoer-
de die op het Rokin in de slibbodem wegzonken. Uit dendrochronologische analyse kwamen twee date-
ringen met wankant van 1319 en twee van kort na 1316 en 1317.  

                                                                    
477 Deze hebben een verdikte- in plaats van een kraagrand, typen r-kru-2 en r-kru-3. De Kievith 2014, 156-157, cat. 63-65.  
478 NDK2-105#010. 
479 NDK2-105#016. 
480 Datering Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen, oktober 2017, monster GrM 10987, datering 1260-1285 calAD 
met 95,41% probability. 
481 Analyse, Dr. K-U. Heuβner, DAI, Berlijn, labnr C 89519, 29.09.2017.  
482 NDK2-101-1, munt uit westprofiel 6, een tournois van Philips II (1180-1223) of Philips III (1270-1285), waarvan de laatste het meest 
waarschijnlijk is. Deze munt bevindt zich in een afvalpakket in een ophogingslaag uit waarschijnlijk het laatste kwart van de dertiende 
eeuw, gelet op een ophogingslaag met afval uit het oost-westprofiel (NDK2-86) die stratigrafisch lager ligt dan de laag waar de munt uit 
komt. 
483 De in het verleden aangehaalde datering van de aanplempingslagen op Damrak 49 van vóór 1333, gebaseerd op de reconstructie door 
Oldewelt van de ligging van de in dat jaar uitgegeven grafelijke erven, moet door nader historisch onderzoek van Dudok van Heel worden 
genuanceerd. Zo blijkt Damrak 49 niet binnen de grafelijke erven te liggen, maar er aan grenzend. De datering van het vondstcomplex 
verandert hiermee niet wezenlijk, binnen de chronologie van landwinning aan de westelijke oever van het Damrak – zoals in voorgaande 
uitvoerig aan bod is geweest – is een datering in de eerste helft van de veertiende eeuw het meest aannemelijk.  
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73 De ontwikkeling van proto-steengoed (s5) via bijna-steengoed (s4) naar echt steengoed (s1) 
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74 De eerste generatie steengoed (s1) uit Amsterdamse vondstcomplexen waarbij goed de variatie binnen een type te zien is. Op de 
onderste rij kannen van het type s1-kan-15 uit de landwinning bij Hotel Polen (POL), uit de waterbodem van het Rokin (NZR2) en aan-
plempingen in de Nes (NE) 

 
Hiermee heeft het bovenliggende sediment met daarin de steengoedvondsten een datering ná 1319.484 
Hoezeer deze waterbodemvondsten een directe afspiegeling zijn van de activiteiten op de oevers wordt 
geïllustreerd door de slanke bekervormige s1-kan-15, die het meest voorkomende type steengoed was in 
de grootschalige aanplempingen aan beide zijden van de stadsrivier in de jaren 1340-1360.  

Een indirecte aanwijzing voor een steengoeddatering vóór 1333 betreft fragmenten uit de dem-
pingslagen van de uitwatering van de Boerenwetering bij de Dirk van Hasseltssteeg. Aannemelijk is dat 
deze demping plaatsvond voorafgaand aan de uitgifte van vier grafelijke hofsteden in 1333, anders zou 
de waterloop in de oorkonde zijn vermeld.485 De in zoden bovenop de gedempte waterloop opgeworpen 
                                                                    
484 Kranendonk, Kluiving en Troelstra 2015, 6-11. Voorbeelden van de modellen zijn NZR2.00009CER023 (s1-kan-8), NZR2.00225CER001 
(s1-kan-23) en NZR2.00011CER001 (s1-kan-15). 
485 Vondstcomplex NZK5-80 en NZK5-90. 
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(stads)wal zou dan van ná 1333 dateren, evenals de daaropvolgende ophogingen. De ophogingen van na 
de gebruiksfase van de wal bevatten onder meer steengoed van het type s1-kan-23.  

De demping van de afbuiging van de Boerenwetering naar de Kolksteeg is op basis van een 
muntvondst – een zilveren munt van Philips de Stoute uit 1363-1404 – te dateren in of ná 1363.486 Opval-
lend in dit licht is dat het steengoed uit de bedding van deze waterloop – van vóór de demping – verge-
lijkbaar is met dat uit kasteel De Voorst, dat in 1363 is gesloopt. 487 Ruim genomen kunnen de vondsten 
uit de waterloop worden gedateerd tussen 1340 en 1370. De dempingslagen bevatten een overgangstype 
tussen de s1-kan-15 en de s1-kan-1 en daarnaast de s1-kan-74 en dateren uit 1375-1400.488 Het aard-
lichaam van de stadswal langs de Nieuwezijds Armsteeg bevatte steengoed van de typen s1-kan-8, s1-
kan-15 en s1-dri-3 en grapen van het model r-gra-38. Dit model kwam ook voor in het genoemde kasteel 
De Voorst. Deze datering is van belang omdat hiermee de aanleg van de stadswal is te dateren rond het 
midden van de veertiende eeuw. Vondsten uit de ophogingen die de stadswal afdekken – en waarop de 
eerste bebouwing verrees – vallen binnen de Sint-Olofspoort horizont van 1375-1425, die verderop aan de 
orde komt.  
  

                                                                    
486 NZK5-374-60. 
487 Vondstcomplex NZK5-214. Voor kasteel De Voorst zie Janssen 1988, 311-333. 
488 Vondstcomplex NZK5-381. 
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5  De middeleeuwse stad 1350-1578 
 
In de tweede helft van de veertiende eeuw werd het stedelijke areaal binnen de voorburgwallen in een 
snel tempo volgebouwd en onderging de infrastructuur een aantal belangrijke veranderingen (afb. 75). 
De beide dijkstraten werden naar het noorden doorgetrokken en aan de IJ-zijde verrezen de (eerste) 
Haarlemmerpoort en de Sint-Olofspoort. Als zuidelijke toegang tot de omwalde stad verrees bij het Spui 
de Bindwijkerpoort.  
 

 
75 Amsterdam in de jaren 1380 met archeologische vindplaatsen en in rood de aarden stadswal. De achterburgwallen zijn voltooid, maar 
het gebied tussen voor- en achterburgwallen is nog niet ontwikkeld. De stad had toen drie poort: 1. de Haarlemmerpoort, 2. de Sint-
Olofspoort en 3. de Bindwijkerpoort (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 
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In de jaren 1380 kwamen de achterburgwallen tot stand en hiermee waren de ruimtelijke grenzen van de 
stedelijke jurisdictie bereikt. Toen deze in 1387 werd uitgebreid, lag de weg open voor nieuwe vergrotin-
gen en kwam het havenfront tot ontwikkeling. In 1425 breidde de stad zich uit tot de omvang die het zou 
houden tot de Alteratie van 1578. Deze datum houden we aan als eindpunt van de middeleeuwse stad. 
 

5.1  De stad verdedigd, 1350-1578 
 
In de tweede helft van de veertiende eeuw was de stad – zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien 
– omsloten door gepalissadeerde verdedigingswerken in het tracé van de Oudezijds- en Nieuwezijds 
Voorburgwal.  

 
76 Verdediging aan de noordzijde van de stad: de twee elkaar opvolgende poorten aan de Windmolenzijde, de Windmolenzijdepoort (1) 
en de in de jaren 1380 in gebruik genomen Haarlemmerpoort (2) en aan de Kerkzijde de Sint-Olofspoort (3) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
5.1.1  Achterburgwallen 
 
Rond 1380 kwam een nieuwe gracht tot stand buiten de voorburgwallen, de achterburgwallen. De oudste 
historische bron waarin er zowel een voorburg- als een achterburgwal bestond, dateert van 1388, er 
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wordt dan gesproken over terreinen tussen de twee grachten.489 De achterburgwallen werden aanvanke-
lijk niet als burgwal aangeduid, deze benaming bleef gereserveerd voor de voorburgwallen. Dit had er 
mee te maken dat de achterburgwallen waarschijnlijk niet zijn aangelegd als een nieuwe verdedigings-
ring, maar eerder als afwateringskanalen.490 Deze waren nodig aangezien door de versmalling van de 
Amstel, door aanplempingen op beide oevers, de waterafvoer naar het IJ steeds meer werd gehinderd, 
met wateroverlast tot gevolg. De Nieuwezijds Voor- en Achterburgwal kwamen samen bij de Marte-
laarsgracht. Het gebied tussen de Nieuwezijds Voor- en Achterburgwal werd in het laatste kwart van de 
veertiende- en eerste kwart van de vijftiende eeuw kleinschalig opgehoogd – mogelijk met grond die 
vrijkwam bij de aanleg van de achterburgwallen – maar verder niet bebouwd. Dit gebeurde pas vanaf het 
tweede kwart van de zestiende eeuw.491 Vergelijkbaar is de ontwikkeling tussen de Oudezijds Voor- en 
Achterburgwal. Ook hier werd vanaf het einde van de veertiende eeuw opgehoogd, maar verrees de 
eerste bebouwing pas in de vijftiende eeuw.492 
 
5.1.2  Sint-Olofspoort 
 
In het laatste kwart van de veertiende eeuw verrees aan de noordzijde van de Warmoesstraat een nieuwe 
stadspoort: de Sint-Olofspoort (afb. 76-3 en 77).493 Deze stadspoort markeerde niet alleen het einde van 
de stad aan de Kerkzijde, maar diende tegelijkertijd als toegang tot de haven buiten de stadsmuur, waar 
op dat moment al volop bedrijvigheid was.494 De oudste historische vermelding van dit ‘poirthuyse up ’t 
eynde van de kerckstrate’ stamt uit 1401.495 Het is echter aannemelijk dat deze poort tegelijk met zijn 
tegenhanger aan de kop van de Nieuwendijk is gebouwd. Deze Haarlemmerpoort, het ‘poertehuse opten 
Nuwendijc’ bestond al in 1383.496 Uit archeologisch onderzoek, in 1969 uitgevoerd door het IPP, bleek dat 
de Sint-Olofspoort was opgebouwd op een dijk van opeengestapelde veen- en kleizoden op een onder-
liggende rietmat.497 Deze dijk werd aangelegd rond het midden van de veertiende eeuw. De grachtzijde 
was beschoeid met elzenhouten palen.498 Ter hoogte van de poort strekte de voet van de dijk zich uit tot 
8,4 m uit de oostelijke rooilijn van de tegenwoordige straat Sint-Olofspoort. Het dijklichaam buiten de 
poort had aan de voet een breedte van 22 m.499 

De Sint-Olofspoort bestond uit een hoofd- en een voorpoort. De hoofdpoort was een rechthoe-
kig gebouw van 17 x 9 m, geheel opgetrokken in meer dan 1 m dikke bakstenen muren. De buitenzijde 
was rood geschilderd, waarmee het verdedigingswerk een opvallende verschijning moet zijn geweest in 
de nog geheel uit houtbouw bestaande stad.500 Aan de oostzijde sloot de Sint-Olofspoort aan op een wal 
van veen en kleizoden met daarop een palissade van gekantrechte eikenhouten palen. Deze wal langs de 
Nieuwebrugsteeg werd in 1386 in een oorkonde vermeld als de ‘burchwalle van der Warmoesstrate’.501 
Door deze palissade bevond zich de houten goot die in 1390 was aangelegd als afwatering in de 
                                                                    
489 Verkerk 1998, 27.  
490 Verkerk 1998, 27.  
491 Bij het archeologisch onderzoek op Nieuwezijds Voorburgwal 16 / Spuistraat 3A (MenA-vindplaats SP7, 2008) werd vastgesteld dat de 
eerste bebouwing dateerde van ná 1525, zie Gawronski en Veerkamp 2013, 18 (MenA AAR 73). 
492 MenA vindplaats Oudezijds Achterburgwal 107-121 (OZA, 1988), zie Baart 1989, 297. Vondsten uit de ophogingen (OZA-7) zijn destijds 
gedateerd in periode 7, hetzelfde tijdvak als de afvalstort bij de Sint-Olofspoort: 1375-1425.  
493 MenA vindplaats OL, zie Van Regteren Altena 1972.  
494 MenA vindplaats Zeedijk 9-13, Prins Hendrikkade 59-65 en Oudezijds Kolk 26 (ZDK), 1985.  
495 Breen 1902, 16. Keurboek A, XVII, Fol. 8v, 1 maart 1401.  
496 Van Regteren Altena 1972, 8.  
497 De Sint-Olofspoort is te dateren in het laatste kwart van de veertiende eeuw op basis van vondsten uit de latrines in de gracht naast de 
poort ter hoogte van de Nieuwbrugsteeg en de historische vermelding dat deze stadsgracht met palissade zeker in 1390 bestond, toen er 
een goot, die is opgegraven, door de burgwal werd aangelegd. Zie Van Regteren Altena 1972, 8.  
498 Van Regteren Altena 1972, 4.  
499 De breedte van de dijk is vastgesteld op de archeologische vindplaatsen Zeedijk (ZDK) en de Sint-Olofskapel (OL2): buitendijks – aan 
de noordzijde – tot 10 m uit de huidige rooilijn, aan de zuidzijde tot aan de stadsgracht onder de huidige Sint-Olofskapel.  
500 Rode baksteen van de formaten 32/30 x 16 x 8 cm en 23 x 11 x 5,5 cm. Op de bakstenen en voegen was een rode kleurstof zichtbaar (Van 
Regteren Altena 1972, 4).  
501 OBA, nr. 451, d.d. 25 maart 1386. Van Regteren Altena (1972, 8) en Zantkuijl (1972, 42) gebruikten abusievelijk het jaartal 1383.  
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gracht.502 Aan de buitenzijde van de burgwal lag een 19 m brede en 3 m diepe gracht.503 De poort stond 
met de oostelijke zijgevel in de gracht. Om te voorkomen dat het water de bakstenen en voegen van het 
poorthuis zou uitslijten was het deel onder de waterlijn bekleed met blokken Gobertanger kalksteen. Net 
boven de waterlijn kwamen twee latrines uit, de afvoer van de secreten van de poortwachters, waardoor 
zowel fecaliën als afval in de gracht werden geloosd. 

 

  
 
77 Sint-Olofspoort, in zwart het in 1969-1970 opgegraven muurwerk. Langs de gracht (onder) bevindt zich de palissade met de daar door-
heen gelegde goot (tekening: Ranjith Jayasena, MenA naar Van Regteren Altena 1972) 

 
De in de grachtbodem onder de latrine verzonken vondsten – een gesloten vondstcomplex uit de periode 
1375-1425 – geven een gedetailleerd beeld van de materiële cultuur in de stad en in het bijzonder de ge-
bruikers van het verdedigingswerk. Aan de voorzijde van de hoofdpoort bevond zich – op een afstand van 
9 m – een vooruitgeschoven poort, de voorpoort, bestaande uit twee achthoekige torens met een tussen-
liggende doorgang. De torens waren door een muur verbonden met de hoofdpoort. Het metselwerk van 
de voorpoort was in dezelfde baksteensoort uitgevoerd en ook hier was het in het water staande deel 
bekleed met Gobertanger kalksteen. 
  

                                                                    
502 Van Regteren Altena 1972, 8 en Kam 1968, 203 en 210. De vermelding van de goot (sijl) is te vinden in OBA, nr. 548, 11 maart 1390.  
503 De onderzijde van de gracht lag op NAP -3 m; de bovenzijde van de latrine, die bij hoog water onder water stond op NAP -0,20 m; 
waaruit een waterdiepte van circa 3 m is te herleiden.  



 

 
 133 

5.1.3  Stadsuitbreiding en nieuwe verdedigingswerken 
 
Met de aanleg van de achterburgwallen in de jaren 1380 had Amsterdam de grenzen van de eigen juris-
dictie bereikt. Om verdere groei mogelijk te maken richtte het stadsbestuur zich tot landsheer Albrecht 
van Beieren met het verzoek tot uitbreiding van de stadsvrijheid. Albrecht ging hiermee akkoord en 
vaardigde op 7 januari 1387 een handvest uit waarin de stadsvrijheid werd uitgebreid tot honderd gaar-
den (circa 376 m) buiten de achterburgwallen (afb. 57).  
 

 
78 Amsterdam rond 1560 met de Sint-Anthoniespoort (1), de Regulierspoort (2), de Haarlemmerpoort (3), het rondeel uit 1536 (a), het 
walstuk dat in 1545 werd vernieuwd door Alessandro Pasqualini (b) en de vervangen muur bij de Haarlemmerpoort (c) (kaart: Thijs Ter-
horst, MenA) 

 
Dit gehele gebied, zo werd specifiek vermeld, zou mogen worden bewoond en bebouwd.504 Aan de oost-
zijde lag de grens nu bij de huidige Oudeschans en hiermee was het gehele gebied binnen de stedelijke 
jurisdictie gebracht dat zich vanaf de vijftiende eeuw zou ontwikkelen als haven; de Lastage. De vrijheid 

                                                                    
504 Ter Gouw 1880, 75-77. 
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in het IJ werd in 1387 niet uitgebreid, dit bleef voorlopig ‘ten halven stroome’, een situatie die in 1409 
alsnog werd aangepast.505 

Omstreeks 1425 vond een stadsuitbreiding plaats waarbij een nieuwe gracht werd gegraven in 
het tracé van de tegenwoordige Geldersekade, Kloveniersburgwal en het Singel. Over de aard van de 
verdedigingswerken bestaat onduidelijkheid. Het is aannemelijk dat – net zoals bij de burgwallen – met 
de uitgegraven grond een aarden wal werd opgeworpen.506 Daarnaast bestaan ook aanwijzingen dat een 
deel in steen was uitgevoerd – gelet op vermeldingen van de ‘stede muere’ – en ook stenen torens be-
stonden.507 De oudste historische vermeldingen van poorten in de nieuwe omwalling stammen pas uit 
het midden van de vijftiende eeuw; de Regulierspoort aan de Kalverstraat in 1452, de Nieuwe Haarlem-
merpoort aan de Nieuwendijk in 1462 of 1464 en de Sint-Anthoniespoort aan de Sint-Anthoniesdijk in 
1466.508 Amsterdam beschikte vanaf 1425 niet over een moderne stadsmuur waarmee mogelijke aanval-
len uit Utrecht en Gelre – waarvan de dreiging almaar toenam – zouden kunnen worden afgeslagen. Deze 
zorgelijke situatie werd ook vastgesteld door de landsheer, Maximiliaan van Oostenrijk, toen deze in 
1481 de stad bezocht. Hij verordonneerde dat Amsterdam moest worden voorzien van een stenen om-
muring (afb. 78). De uitvoering van dit voor de stad kostbare project ging van start in 1482 en zou uitein-
delijk ruim 20 jaar in beslag nemen. 

Van de stadspoorten weten we dat de bestaande Sint-Anthoniespoort in de jaren rond 1488 ge-
heel opnieuw werd opgetrokken (afb. 78-1).509 Bij de bouw van de nieuwe verdedigingswerken werd de 
eerste prioriteit gelegd bij het gesloten krijgen van de ommuring. Om tijd uit te sparen werden de torens 
en poorten daarom in eerste instantie alleen tot op de hoogte van de stadsmuur gebouwd en pas in een 
later stadium afgebouwd. Zo werd de Schreierstoren uiteindelijk pas rond 1500 voltooid en werd de Sint-
Anthoniespoort al kort ná 1503 verbouwd en uitgebreid.510 De stad was toen omgeven door een circa vijf 
tot zes meter hoge muur met aan de achterzijde weergangsbogen. Al kort na de oplevering vonden de 
eerste aanpassingen plaats. Zo werd bij de afbouw van de Sint-Anthoniespoort de aansluiting van de 
muur op de poort aan de Kloveniersburgwalzijde gewijzigd.511 De grootste aanpassingen aan de stads-
muren kwamen vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw en hielden verband met de snelle ontwik-
kelingen in de oorlogvoering, de introductie van geschut en nieuwe ontwikkelingen in de vestingbouw. In 
Amsterdam ging de eerste modernisering van de stadsommuring van start in 1536 met de bouw van een 
rondeel – een halfronde geschutstoren – in de Amstelbocht (afb. 78-a).512 In 1545 werd de stadsmuur 
tussen de Sint-Anthoniespoort en de Schreierstoren aangepast naar ontwerp van de door de stad aange-
trokken Italiaanse vestingbouwkundige Alessandro Pasqualini en stadsmetselaar Willem Dircxz.513 De 
oude muur werd hierbij geheel vervangen, waarbij een moeilijk verdedigbare knik bij de stadspoort werd 
rechtgetrokken en in plaats van drie muurtorens één rondeel werd gebouwd halverwege de Gelderseka-

                                                                    
505 Ter Gouw 1880, 77. 
506 De enige historische aanwijzingen hieromtrent dateren uit de jaren 1480: op 4 mei 1481 vaardigde de stad een keur uit om een einde te 
maken aan het afgraven van de vestingwal ten behoeve van het ophogen van tuinen, zie Oldewelt 1942, 194 en Breen 1902, 157 (keur 
CCLXX 4 mei 1481). 
507 De Graauw 2011, 119. De stenen torens van vóór 1481 betreffen de Korstjestoren, de Andries Pijlentoren en de Leeuwenburg. 
508 Regulierspoort: De Roon en Van Tussenbroek 2008, 5; Haarlemmerpoort: Oldewelt 1942, 192; Sint-Anthoniespoort: De Graauw 2011, 
119. 
509 Vastgesteld bij archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek in 2013-2014, zie Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017 
(MenA AAR 95). 
510 Bouwhistorisch onderzoek van de Schreierstoren heeft uitgewezen dat de toren eerst is opgemetseld tot aan de hoogte van de stads-
muur en pas is voltooid nadat de ommuring geheel gesloten was, zie Van Tussenbroek 2007, 206-207. Bij de Sint-Anthoniespoort werden 
kort ná 1503 de torens van de hoofdpoort en de voorpoort verhoogd, zie Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017, 65. 
511 Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017, 73. 
512 De eikenhouten roosterfundering van dit rondeel werd in 1911 gedocumenteerd door architect Van Arkel op Nieuwe Doelenstraat 4. 
Aan de hand van de ronding van de fundering kan worden geconcludeerd dat het rondeel een doorsnede had van circa 24 m. Zie Van Arkel 
1911, 23-30.  
513 Van Iterson en Van der Laan 1986, 73 (Fo. 28v, 1545). 
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de (afb. 78-b).514 Rond dezelfde tijd werd ook de stadsmuur aan de Kloveniersburgwalzijde van de Sint-
Anthoniespoort versterkt.515 Oorlogsdreiging in de jaren 1560 vormde de aanleiding voor een vernieu-
wing van de stadsmuur aan de zuidzijde van de Haarlemmerpoort bij het Kattegat (afb. 78-c).516 
 

5.2  Ophogingen burgwallen 1350-1425 
 

5.2.1  Stegen, ophogingen en verkaveling 
 
In de veertiende eeuw nam met de verstedelijking het aantal straten en stegen toe (afb. 79). Ze gaven 
vanaf de inmiddels dicht bebouwde Warmoesstraat, Nes, Nieuwendijk en Kalverstraat toegang tot de 
achterterreinen, die tot aan de voorburgwallen werden opgehoogd en verkaveld. De verkaveling van het 
terrein en de bebouwing van de erven is terug te zien aan de toename van oorkonden waarin straten en 
stegen worden genoemd. Veertiende-eeuwse stegen in Amsterdam ontleenden hun naam aan topogra-
fie of personen.517 Bij de eerste groep – waarbij de topografie leidend was bij de naamgeving – was de 
locatie vaak bepaald door al bestaande ontginningssloten, al dan niet met een naastgelegen pad. Deze 
zones waren bij de bebouwing aan de hoofdassen onbebouwd gelaten en zodoende gemakkelijk om te 
vormen tot stegen. Topografische benamingen zijn hier de Oudezijds Armsteeg, de Liesdel of de Kerk-
steeg. De oudste vermelding van de Oudezijds Armsteeg (afb. 79-1) dateert van 1373, toen een erf werd 
uitgegeven in erfpacht.518 In 1379 werd gesproken over een erf ‘opten Aerm optie Kerczide’.519 De Lange 
Niezel (afb. 79-2) komt voort uit de ‘liesdel’, een verwijzing naar een laaggelegen gebied met een water-
plantvegetatie van lisdodden, zoals ook dit veenmoeras.520 De oudste vermelding van een huis en erf 
‘geleghen in der Liesdellen’ dateert uit 1383.521 Ook konden heiligenbeelden of uithangborden gevelste-
nen in een hoekhuis de naamgever worden van een steeg. Hieraan ontleenden waarschijnlijk de Sint 
Janssteeg (afb. 79-4) en de Sint-Katharinasteeg (afb. 79-3) hun naam. De oudste vermeldingen van een 
op dat moment al bebouwd erf aan de Sint Katharinasteeg – al wordt de steeg zelf niet genoemd – zijn te 
vinden in twee oorkonden uit 1387.522 Uit 1397 dateert de oudste vermelding van de steeg.523. De Sint-
Katharinasteeg werd later de – nog steeds bestaande – Heintje Hoekssteeg. Een andere naamgeving was 
die naar personen. Deze stegen zijn ontstaan na een splitsing in de breedte van een erf, waarbij de eige-
naar die een stuk van zijn bezit afstond – in feite recht van overpad gaf aan de bewoners en gebruikers 
van de achterliggende percelen – naamgever werd van de nieuwe steeg. Een voorbeeld hiervan is de 
Coppe Lanensteeg tussen de Nieuwendijk en het Damrak (afb. 79-8). Het is mogelijk gebleken om deze 
steeg op basis van historische bronnen in verband te brengen met Coppe Laen als eigenaar van het erf 
waarover de naar hem genoemde steeg is aangelegd. Coppe Laen overleed in 1361 en de steeg is op basis 
van historische aanwijzingen waarschijnlijk in het derde kwart van de veertiende eeuw te dateren. De 
oudste vermelding onder die naam is uit 1416.524 
 
 

                                                                    
514 De nieuwe schuine aansluiting van de stadsmuur op de Sint-Anthoniespoort is archeologisch gedocumenteerd in 2007 en 2013-2014 
(MenA vindplaatsen WAAG1 en WAAG3, zie Gawronski en Jayasena 2010b, 16-19 en Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 
2017). 
515 Met de aanleg van een walgang achter de schildmuur, waarvoor een bakstenen gewelf werd gebouwd, zie Gawronski, Van Tussen-
broek, Derksen en Jayasena 2017, 46-47. 
516 MenA vindplaats Singel (SIN19, 2017), zie Gawronski en Veerkamp 2019 (MenA AAR107).  
517 De Melker 1994, 129-139. 
518 OBA, nr. 306, d.d. 19 mei 1373.  
519 OBA, nr. 359, d.d. 8 november 1379.  
520 De Melker 2002, 22.  
521 OBA, nr. 394, d.d. 12 januari 1383.  
522 OBA, nrs. 478 en 479, beide d.d. 17 april 1387. 
523 Speet 2004, 86 en OBA, nr. 763, d.d. 4 april 1397. 
524 De Melker 1994, 129-139.  



 

 
 136 

 
79 Stegen in de middeleeuwse stad (detail van afb. 75) die worden besproken: 1. Oudezijds Armsteeg, 2. Heintje Hoekssteeg (voorheen 
Sint Katharinasteeg), 3. Lange Niezel, 4. Sint Janssteeg, 5. Pieter Jacobszstraat, 6. Nieuwezijds Armsteeg, 7. Dirk van Hasseltssteeg en 8. 
Baafjessteeg (Coppe Lanensteeg) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Op basis van deze historische gegevens is de landwinning op dit deel van het Damrak te dateren vóór 
circa 1350-1375. Stegen die zijn genoemd naar de eigenaren van de percelen waarover ze waren aange-
legd veranderden wel eens van naam, zo kwam het voor dat bij een wisseling van eigenaren ook steeg-
namen werden aangepast. Op den duur maakten in veel gevallen de persoonsnamen plaats voor een 
andersoortige naam, zoals de voornoemde Coppe Lanensteeg, die uiteindelijk Baafjessteeg werd en bij 
de nieuwbouw van C&A in de jaren 1960 uiteindelijk uit het straatbeeld verdween. Persoonsnaamstegen 
zijn belangrijke informatiebronnen om inzicht te krijgen in de bevolkingsdruk in de veertiende-eeuwse 
stad en – hiermee samenhangend – de periodisering van de splitsing van percelen en bebouwing op de 
achter terreinen.525 Een ander voorbeeld van een steeg die is genoemd naar een persoon is de Pieter 
Jacobszstraat – in eerste instantie bekend als de Pieter Jacobszoenssteghe – die verwees naar Pieter 
Jacobsz, een grondbezitter uit Gansoord in het einde van de veertiende- en begin van de vijftiende eeuw 
(afb. 79-5). De oudste vermelding van de steeg dateert van 1386, toen een 20 voet breed erf in erfpacht 

                                                                    
525 De Melker 1994, 131.  
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werd uitgegeven door Pieter Jacobsz.526 Aan weerzijden bestonden op dat moment ook al erven en in 
1399 bestond er al zeker bebouwing.527 

De eerste vermelding van straten en stegen geeft aan dat de ophoging en verkaveling van deze 
terreinen vóór deze vermelding ligt. Overigens duidt een eerste vermelding van – bebouwing langs – een 
steeg niet noodzakelijkerwijs op een kort tevoren uitgevoerd grondverzet. Zo zagen we in het voorgaan-
de dat op basis van archeologisch onderzoek was gebleken dat de eerste bebouwing langs de Dirk van 
Hasseltssteeg (afb. 79-7) dateert van circa 1350, terwijl de steeg onder die naam pas voor het eerst werd 
opgetekend in 1400. Ook gebeurde het dat een terrein weliswaar grootschalig werd opgehoogd, maar 
dat het nog lange tijd duurde voordat de eerste bebouwing verrees. Dit was het geval tussen de Lange 
Niezel en het Oudekerksplein. 

 
5.2.2  Grondwerk binnen de burgwallen 
 
Historische bronnen ten aanzien van grondwerk – in het bijzonder ophogen – in de veertiende- en vijf-
tiende-eeuwse stad zijn bijzonder schaars. Uit 1413 dateert het oudste keurboek, dat werd samengesteld 
uit deels al bestaande keuren. In dit kader is de keur van 22 april 1391 van belang. Hierin werden de rooi-
lijnen in de stad en de maximale hoogtes van ophogingen voorgeschreven.528 Rooilijnen werden uitgezet 
door langs de grachten en straten palen te slaan, ‘raepalen’ genaamd, die als grens van de bebouwing 
dienden. Tevens werd op de palen aangegeven hoe ver percelen mochten worden opgehoogd.  

Op verschillende locaties in het burgwallengebied heeft archeologisch onderzoek de praktische 
uitvoering en periodisering van het grondwerk – de ophogingen – inzichtelijk gemaakt. Over het alge-
meen startte het bouwrijp maken van terreinen met het dempen van de oude perceelssloten, waarna de 
terreinen grootschalig werden opgehoogd. We kunnen dit proces achter de Warmoesstraat en Nes vol-
gen aan de hand van een aantal archeologische vindplaatsen.529 In Gansoord – achter de Nes – werd in de 
tweede helft van de veertiende eeuw een sloot parallel aan de Pieter Jacobszstraat gedempt. Vervolgens 
is het terrein in twee fasen opgehoogd. Als eerste is een vrijwel homogene ophoging van klei en veen 
aangebracht. Vervolgens zijn de afzonderlijke kavels verder opgehoogd met een verscheidenheid aan 
ophogingsmaterialen. Zo werd op Pieter Jacobszstraat 44 een dek van veenzoden opgebracht, terwijl op 
het naastgelegen perceel 40 een laag stadsafval werd gestort.530 Hierop verrezen op slieten gefundeerde 
houten huizen. Deze aanpak lijkt een praktijk te weerspiegelen van een integrale ophoging van een reeks 
kavels – mogelijk door de stad of door de oorspronkelijke eigenaar Pieter Jacobsz – waarna de individuele 
eigenaren van de kavels hun bezit verder op peil moesten brengen. De periodisering van de ophogingen 
en bebouwing aan de Sint Jansstraat – we zijn nu iets noordelijker, aan de zuidzijde van de Kerkbuurt – is 
vergelijkbaar met die aan de Pieter Jacobszstraat. Hier vond de eerste grootschalige ophoging plaats in 
de veertiende eeuw.531  

Aan de noordzijde van het Oudekerksplein werd rond 1350 de kerkhofsloot gedempt, afgedekt 
met een rietmat, waarna een nieuwe ophoging van de kerkterp plaatsvond.532 In de tweede helft van de 

                                                                    
526 OBA, nr. 462, d.d. 12 december 1386.  
527 Er werd toen gesproken over een erf dat ‘in allen scijn alst betymmert staet, mit zinen vryen oysendrop doer en buten’. OBA, nr. 823, 
d.d. 15 januari 1399.  
528 Breen 1902, 15. Keur XVII (Fol. 8). Van huyse te setten na den raepalen van der rae van den Ye, van den Aemstel, ende van den graften. 
Van steghen ende straten te maken. Zie ook Meischke et al 1995, 13-14 
529 Op basis van archeologisch onderzoek aan – van zuid naar noord – de Pieter Jacobszstraat (vindplaats OZV9, 2005, zie Gawronski en 
Jayasena 2010d, Sint Jansstraat 2-8 / 12-14 / Warmoesstraat 167-173 (MenA vindplaats JA (1959 en 1966), zie Baart 1977, 59-60), Oude-
kerksplein, Lange Niezel (MenA vindplaats LN1, 2012, zie Gawronski en Jayasena 2013d (MenA AAR 77)), Oudezijds Voorburgwal / Heintje 
Hoekssteeg (MenA vindplaats OZV9, 2013-2014, zie Gawronski en Jayasena 2017b (MenA AAR 100) en de Oudezijds Armsteeg 6-12 (Me-
nA vindplaats ARM, 2008, zie Gawronski en Jayasena 2011c (MenA AAR 60). De veenbodem bevond zich op deze locaties tussen NAP -
2,75 m en NAP -3,20 m.  
530 Gawronski en Jayasena 2010d, 13.  
531 Zantkuyl 1959, 59-60.  
532 Baart 1997, 279.  
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veertiende eeuw is het terrein verder opgehoogd met kleizoden met plaatselijk mest en turf. De ontwik-
keling aan de zuidzijde van de Lange Niezel is vergelijkbaar. Vanaf de tweede helft van de veertiende 
eeuw hebben hier ophogingen plaatsgevonden met kleizoden en planken ter versteviging. 
  

  
 
80 Ontginningssloot (linksonder, ingekrast) en veertiende-eeuwse ophogingen, gezien richting Heintje Hoekssteeg, 2014  
(foto: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
Een tweede ophogingsfase vond plaats aan het einde van de veertiende- en in de eerste helft van de vijf-
tiende eeuw. Hiervoor werden zware kleizoden gebruikt met hierin sporadisch afval. Bij de Heintje 
Hoekssteeg werd – wederom in de periode 1350-1400 – een sloot gedempt, waarna het terrein is opge-
hoogd met klei en veenzoden (afb. 80). Aan de noordelijke gelegen Oudezijds Armsteeg was een verge-
lijkbare ophogingsmethodiek zichtbaar. De onderste midden-veertiende-eeuwse ophogingslagen waren 
vondstloze pakketten van veen en klei. De daaropvolgende klei- en veenophogingen waren vermengd 
met mest en concentraties met afval. Dit afval van aardewerken keukengerei, houten lepels en schoenen 
op het latere perceel 20 was waarschijnlijk afkomstig van de bewoners van de erven aan de naastgelegen 
Warmoesstraat.533   

                                                                    
533 Een aanwijzing hiervoor was dat de voorwerpen in grote mate compleet waren, iets wat niet het geval zou zijn geweest wanneer het 
vaatwerk als stadsafval uit alle delen van de stad zou zijn aangevoerd.  
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5.2.3  Landwinning Uterste Nesse, de Amstelbocht bij het Binnengasthuisterrein 
 
In de binnenbocht van de Amstel en aan de zuidzijde van het watertje de Grim – ter plaatse van het te-
genwoordige Binnengasthuisterrein – lag in de veertiende eeuw de ‘uterste Nesse’ (afb. 81). Dit gebied 
bevond zich buiten de bewoning van de Grimmenes, maar nog wel binnen de stedelijke vrijheid.534 We 
horen er voor het eerst over in 1389, toen het nonnenklooster klooster Mariënweerd – later Oude Non-
nenklooster geheten – werd gesticht. In 1402 werd het vrouwenklooster Sint-Dionisius, ter Lelie of Nieu-
we Nonnenklooster gesticht.535  

De ‘uterste Nesse’ heeft voordat het in de veertiende eeuw tot ontwikkeling werd gebracht sterk 
onder invloed gestaan van de rivier.536 De oorspronkelijke bodem van bosveen werd erdoor overspoeld 
en afgedekt met kleisediment, in het ondiepe water ontwikkelde zich rietgroei, het terrein viel droog en 
er ontstond een vegetatielaag en tenslotte trad opnieuw vernatting op en vormde zich rietveen. Ook dit 
had weer te lijden onder overstromingen.537 Halverwege de veertiende eeuw werd dit land in ontwikke-
ling gebracht door in het verlengde van de Oudezijds Voorburgwal een sloot te graven met een afbuiging 
naar het oosten ter hoogte van de Vendelstraat.538 Deze sloot is gebruikt tot in het derde kwart van de 
veertiende eeuw.539 Na demping werd het gehele terrein opgehoogd met klei- en veenzoden.540 Deze 
ophoging is in verband te brengen met het bouwrijp maken van het terrein aan de Amstel oever ten be-
hoeve van de bouw van het Nieuwe Nonnenklooster. In deze ophoging is een nieuwe 2 m brede sloot 
gegraven op dezelfde plek en met dezelfde oriëntatie als de oude.541 De sloot is in de periode 1375-1425 
gedempt met veen- en kleizoden, vermengd met afval. Deze demping hield verband met een nieuwe 
ophoging van het terrein met kleizoden in de vijftiende eeuw. Het dempen van de sloot heeft mogelijk 
samengehangen met de aanleg van de Oudezijds Achterburgwal en de Oude Nonnensloot. Net zoals de 
oude sloot in het verlengde van de Oudezijds Voorburgwal lag, zo was de nieuwe sloot een verlenging 
van de Oudezijds Achterburgwal. De Oude Nonnensloot zou dan een verlegging zijn geweest van de 
oude sloot naar het oosten.542  

Het Nieuwe Nonnenklooster volgde de gebogen oeverlijn van de Amstel. In 1425 kwam dit com-
plex binnen de stad te liggen. De aansluiting tussen de wal van het Singel en die van de Kloveniersburg-
wal was toen nog de brede – moeilijk verdedigbare – binnenbocht van de rivier. Bij de grote stadsbrand 
van 1452 werd het Nieuwe Nonnenklooster in de as gelegd. De noodzakelijke herbouw werd aangegre-
pen om het kloosterterrein uit te breiden door landaanwinning in de Amstel.543 Dit ging in zijn werk door 
op het drassige oeverland een dikke laag gesneden riet te leggen, gevolgd door een pakket van veen- en 
kleizoden, vermengd met afval.544 Op het terrein verrees tenslotte – de kromming van de Amsteloever 
volgend – een nieuwe kloostervleugel.545  

                                                                    
534 MenA vindplaatsen Oude Turfmarkt (OTM), 2005. Zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2009 (AAR 31) en Binnengasthuisstraat 30 t/m 
44 (hoek Binnengasthuisstraat / Turfdraagsterpad, BG), 1983.  
535 Naamgeving, zie Van Eeghen 1941, 244. 
536 MenA vindplaats Binnengasthuis (BG), 1983.  
537 De natuurlijke bodem bestond uit bosveen tot NAP -3,20 m, afgedekt door een overstromingslaag tot NAP -2,80 m. De bovenzijde van 
het rietveen lag op NAP -2,60 m. 
538 Bovenzijde sloot fase 1 op NAP -2,40 m; onderzijde op NAP -3,30 m. De afbuiging is als een ingraving zichtbaar in het oostprofiel 4. Bij 
de demping is niet eerst de sloot gedempt, maar tegelijk met de ophoging.  
539 Aardewerk uit de periode V (circa 1330-1360). 
540 Aardewerk gedateerd in de periode VI (1360-1390). Ophoging tot NAP -1,60 m.  
541 Bovenzijde sloot fase 2 op NAP -1,95 m; onderzijde op -2,60 m. Deze sloot kon in noord-zuidrichting worden getraceerd over een 
afstand van 9,25 m. Op de bodem van de noordelijke tak van de sloot lag een 5 cm dikke laag van zand en puin, de bodem van de afbui-
ging was afgedekt met een laag mest.  
542 Zowel de nieuwe burgwal en sloot werden aan op het einde van de veertiende- en begin van de vijftiende eeuw aangeduid als de ‘nuwe 
grafte’, zie De Melker 2002, 140.  
543 MenA vindplaats Oude Turfmarkt (OTM), 2004-2005. Zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2010 (MenA AAR 31). 
544 De rivierbodem liep af van NAP -1,85 m tot NAP -1,95 m. De bovenzijde van de ophoging lag op NAP -1,10 m. 
545 Complete plavuizen werden hergebruikt in een vloer van de nieuwe kloostervleugel, zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2010, 14.  
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Een volgend landwinningsproject vond plaats aan het einde van de vijftiende eeuw en kan – 
hoewel niet expliciet vermeld in historische bronnen – in verband worden gebracht met de het project 
waarbij de aarden stadswal werd vervangen door een stenen muur (afb. 81). Voor de bouw van een rech-
te muur tussen de verdedigingstoren Swych Utrecht – ter hoogte van het Doelenhotel aan het einde van 
de Kloveniersburgwal– en de toren Leeuwenburg op de westelijke Amsteloever naast de Regulierspoort 
– ter plaatse van het Muntplein – werd vanuit de gebogen oeverlijn langs het Nieuwe Nonnenklooster 
een driehoekig stuk land – met een oppervlak van 5000 m2 – aangeplempt. Hiermee werd de breedte van 
de rivier teruggebracht van 160 m tot 50 m, ongeveer de breedte die het tegenwoordig nog heeft. Voor 
dit project hoefde niet alleen een watervlak te worden opgehoogd, een deel van de oeverzone was in de 
loop van de vijftiende eeuw al droog komen te liggen en verworden tot een moerassig rietland, waar de 
invloed van de rivier zich beperkte tot incidentele afzettingen van slib. Op de rivierbodem werden zandi-
ge en kleiige grondpakketten gestort afgewisseld met rietmatten en – dit was rond 1500 een nieuwigheid 
– een grote diversiteit aan stadsafval. Deze verharding bestond uit scherven van keramiek, metaal, dier-
lijk bot, schelpen en bouwpuin. Het afval strekte zich uit over de gehele landwinning, van de Oude Turf-
markt tot onder de huidige Nieuwe Doelenstraat.546 In hoeverre het afval afkomstig was van een stedelij-
ke vuilophaal en van alle delen van de stad afkomstig of dat het een lokale herkomst had is niet bekend. 
Wel duidde een aantal objecten op een lokale herkomst, mogelijk het kloostercomplex, zoals het frag-
ment van een pijpaarden reliëf met daarop het gelaat van Christus.547 De ophogingen werden afgedekt 
met rietmatten en hierop kwam direct de fundering van de bebouwing langs het water te liggen.  
 

 
81 Landwinning in de ‘Uterste Nesse’. Links de situatie rond 1380, rechts de situatie van circa 1540 met de sterk versmalde Amstel voor de 
bouw van de stadsmuur (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Halverwege de zestiende eeuw nam de druk op het beschikbare bebouwingsareaal in de stad toe. De 
stadstimmertuin of ‘Scafferij’ – vanaf 1530 gevestigd op het eiland tussen het Nieuwe Nonnenklooster en 
de Grimburgwal – werd in 1545 verplaatst naar het terrein achter het rondeel. Op het naastgelegen ter-
rein achter de stadsmuur werden de schutters van de doelen gehuisvest. Op de vrijgekomen grond langs 
de Grimburgwal werden pakhuizen opgetrokken. De brug over de Grimburgwal – die naar de Nes leidde – 
werd in 1548-1549 vervangen door een schutsluis, de Grimnessesluis.548 Tussen de Grimnessesluis en het 
rondeel werd vervolgens een kade aangelegd. Hiervoor moest door de stad een smalle strook grond 

                                                                    
546 MenA vindplaatsen OTM en NDO (Nieuwe Doelenstraat, 2011, zie Gawronski en Veerkamp 2013b (MenA AAR 74)).  
547 Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2010, 16.  
548 Van de Waal 1954, 115. In 1860 werd een nieuwe brug aangelegd bij de Oude Turfmarkt en in 1868 volgde sloop van de Grimnessesluis. 
Wat thans nog resteert is het doodlopende bruggenhoofd aan de zuidzijde van de Nes.  
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langs het klooster worden aangeplempt. Deze kade werd vanaf 1564 gebruikt als turfmarkt, de tegen-
woordige Oude Turfmarkt.  
 
5.2.4  Bouwen op een opgehoogde ondergrond 
 
Bouwen op grond die was gewonnen in het oeverland van de Amstel vroeg om de nodige voorzorgs-
maatregelen. Kleine – lichtere – structuren konden op fundering op staal worden gebouwd, maar voor de 
meeste gebouwen werd vaak zekerheidshalve gekozen voor een roosterfundering, die op vaste opge-
hoogde grond normaliter was voorbehouden aan grote gebouwen zoals kerken, kloosters of stadspoor-
ten.549 
 

  
 
82 Roosterfundering van de eerste bouwfase van Warmoesstraat 180-182, daterend van vóór 1396. Aan de achter (water) zijde zijn resten 
van het houten raamwerk bewaard gebleven, van de overige wanden is het raamwerk gereconstrueerd in rood. In blauw de op elkaar 
aansluitende profielen (zie afb. 61) (kaart: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
Op de opgehoogde buitendijkse percelen aan weerszijden van het Damrak verrees in de tweede helft van 
de veertiende eeuw de eerste bebouwing. Op Damrak 49 ging dit om een huis van 14 x 6 m met een roos-
terfundering en aan de waterzijde poeren van opeengestapelde stukken hout. 550 De voorgevel lag ter 
hoogte van het dijklichaam dat bij de ophoging was aangelegd. Meer naar het noorden, op Damrak 44 en 
Nieuwendijk 111 kwam de eerste buitendijkse bebouwing tot stand vanaf het laatste kwart van de veer-

                                                                    
549 Voor funderingstypen in Amsterdam zie Gawronski en Veerkamp 2003, 10-23. 
550 Gedateerd met 14C analyse. GrN-7035 (DA monster XII), in 1974 gedateerd circa 1330 (615 +/- 30), in 2013 gekalibreerd met het pro-
gramma OxCal 4.2 (University of Oxford, Oxford Radiocarbon Accelerator Unit), 1295-1401. Een stuk geweven wollen stof tussen de 
funderingspalen van de oudste bebouwing (DA-167, GrN-7038) is gedateerd AD 1250, gekalibreerd met OxCal 4.2 tot 1261-1388.  
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tiende eeuw.551 In de vijftiende eeuw werden de overerven door verdere landaanwinning uitgebreid tot 
aan de lijn van huidige voorgevels van het Damrak. Warmoesstraat 182 werd in de tweede helft van de 
veertiende eeuw werd het kavel verder uitgebreid tot 24 m uit de straat. De waterzijde werd beschoeid 
met palen met aan de achterzijde liggende planken. De oudste bebouwing verrees vόόr 1396 – de oudste 
vermelding – en bestond uit een huis van 19 x 8 m, opgedeeld in een 11 m lang voor- en 8 m lang achter-
vertrek (afb. 82).552 Dit bouwwerk rustte op een roosterfundering van eikenhouten vakken die waren 
volgeheid met elzen- en berkenpalen.553 In de zuidwesthoek van het huis bevond zich een bakstenen 
structuur die mogelijk als (trap)toren kan worden geïnterpreteerd, van 2 x 2 m.554 In de Grimmenes werd 
in de vijftiende eeuw – na de tweede landwinning – het Sint-Pietersgasthuis gebouwd met een rooster-
fundering.555 Ook in de Uterste Nesse werden roosterfunderingen gebruikt voor de bebouwing op voor-
malige rivierbodem, dit gold voor de herbouw van het Nieuwe Nonnenklooster na de stadsbrand van 
1452 en de bebouwing die begin zestiende eeuw verrees aan de Oude Turfmarkt.556 

Op het nieuwe land aan de zuidzijde van Bindwijk – aan de Kalverstraat ter hoogte van de te-
genwoordige Kalvertoren – verrezen de eerste huizen tegen het einde van de vijftiende eeuw, na de 
tweede ophoging. Deze huizen waren gefundeerd op staal en waren 5 tot 6 m breed en 11 tot 15 m lang. 
Hetzelfde gold voor een deel van het klooster dat in de eerste helft van de zestiende eeuw het achterlig-
gende terrein tot aan de stadsmuur in beslag nam. Alleen de kapel was gebouwd op een roosterfunde-
ring. 
 

5.3  Havenfront  
 
In de jaren 1380 stond Amsterdam aan de vooravond van een grootschalige ontwikkeling van het haven-
front. Binnen een halve eeuw breidde de stad zich uit in het IJ door landwinning en werden de Kerkzijde 
en Windmolenzijde aan de Amstelmonding met elkaar verbonden door de Nieuwe Brug (afb. 83).557 Aan 
de Windmolenzijde vond deze uitbreiding plaats vanuit de Nieuwendijk, die kort tevoren was doorge-
trokken vanaf de Nieuwezijds Armsteeg naar het noorden en zich langs de IJ-oever naar het westen uit-
strekte. Aan de oostzijde vond landwinning plaats in het drassige land aan de kop van de Kerkzijde, waar 
de Kerstraat in de Warmoesstraat een vervolg had gekregen en als Zeedijk oostwaarts afboog.  
  

                                                                    
551 MenA vindplaatsen Damrak 44 (DA9, 2018-2019) en Nieuwendijk 111 (NDK14, 2018). Op Damrak 44 bevond zich een beerput, beho-
rend tot de eerste fase van bebouwing, die is te dateren in 1375-1425. De buitendijkse ophoging dateert uit de veertiende eeuw, gelet op 
de 14C datering van een houtfragment uit de onderste ophogingslagen (monster NDK14-6; GrM 15226; datering 1298-1400 calAD). Van de 
bekisting van een aantal loopniveaus is een plank door middel van dendrochronologie gedateerd 1372 +/- 10 (NDK14-2, lab. nr. 93759) en 
twee duigen van een ton uit een (iets) latere bouwfase 1397 +/-10 en circa 1407 (respectievelijk NDK14-3, lab. nr. 93760 en NDK14-4, lab. 
nr. 93761). Dateringen Deutsches Archäologisches Institut Dr. K-U. Heuβner,01.08.2018.  
552 De oudste vermelding van Warmoesstraat 182 is van 9 februari 1396. In deze schepenen oorkonde wordt gesproken over de rente op 
een huis en erf in de Kerkstraat. Zie Kam 1968, 182-183 en OBA, nr. 733.  
553 De lengte is gebaseerd op de afstand tot de rooilijn van de Warmoesstraat, die zeker bestond vanaf 1391. Opgegraven is een lengte van 
16,5 m. Roosterfundering op NAP -1 m. Het raamwerk was bij de achtergevel bewaard gebleven, ter hoogte van de zijgevels en tussen-
wand resteerden alleen de palenclusters.  
554 Zie Gawronski en Veerkamp 2004, 20-21. Deze was op houten balken gefundeerd en uitgevoerd in rode baksteen van 24,5 x 10,5 x 5,5 
cm. Op basis van de gebruikte baksteen zou het gebouw in de veertiende- of vijftiende eeuw te dateren zijn. Het huis is door Baart (1990, 
317-318) in de tweede helft van de veertiende eeuw gedateerd.  
555 Dit gebouw was opgetrokken in bakstenen van 24 x 12,5 x 6 cm en 20,5 x 11 x 4 cm en rustte op een roosterfundering. 
556 Klooster: dendrochronologische datering van het funderingshout OTM-57 / RING AOt00020, datering 1449 +/- 6 jaar. Oude Turfmarkt, 
zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2010, 15-18. 
557 Ten aanzien van de landwinning in het IJ beschikken we over twee archeologische onderzoeken aan de Nieuwe Zijde, twee aan de Oude 
Zijde en één er tussenin. Dit zijn de locaties Martelaarsgracht (MART, 2003), Prins Hendrikkade 34-37 (PH), 1988), Prins Hendrikkade 52-53 
(PH19, 2018), Zeedijk (ZDK, 1985), Noord /Zuidlijn locatie Damrak (NZD1, 2005).  
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5.3.1  Nieuwe Brug 
 
De Nieuwe Brug was de meest noordelijke oeververbinding aan de monding van de Amstel (afb. 83). De 
oudste historische vermelding ervan dateert van 1421.558 In dat jaar werd door de stad een erf verkocht 
gelegen ‘bider uterste brugge bi den Ye optie Wintmolenzide’.559 De brug lag toen waarschijnlijk op twee 
in het IJ uitstekende hoofden (afb. 85). De Nieuwe Brug was voor stedelingen een plek van ontmoeting, 
voor kooplieden een plaats aan de kop van de haven waar handel te drijven viel. Het houten bouwwerk 
was daarnaast onderdeel van de noordelijke verdedigingswerken van de stad. Aan de IJ-zijde waren voor 
beide bruggenhoofden een verdedigingstoren gebouwd. Deze blokhuizen stonden op palen in het wa-
ter.560 In 1529 werd een begin gemaakt met het verstenen van de houten brug.561 Deze werkzaamheden 
beperkten zich in eerste instantie tot de westelijke helft, zoals te zien is op de houtsnedekaart uit 1544 
van Cornelis Anthonisz (afb. 84). De westelijke helft van de brug werd door Anthonisz weergegeven als 
een stenen overwelfde constructie, terwijl de oostzijde op het eveneens overwelfde bruggenhoofd na 
nog geheel van hout was.  

  
83 De archeologische vindplaatsen Prins Hendrikkade (PH, 1988), Prins Hendrikkade 52-53 (PH19, 2018), Sint-Olofspoort (OL, 1969), Sint-
Olofskapel (OL2, 1991) en Zeedijk (ZDK, 1985) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

                                                                    
558 Ter Gouw (1880, 335) wijst erop dat de oudste vermelding van de Oude Brug uit 1390 niet duidt op de aanwezigheid van de Nieuwe 
Brug in dat jaar, maar dat deze naam al werd gevoerd vanaf de aanleg van de Inrebrugge, de latere Papenbrug, reeds voor 1365. 
559 Ter Gouw 1880, 298 en transcriptie in Oldewelt 1929, 55, nr. 13.  
560 Gawronski en Kranendonk 2018, 19. 
561 Ter Gouw 1889, Aanteekeningen op het vijfde deel. 
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84 De Nieuwe Brug op de stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz. uit 1544 (Stadsarchief Amsterdam) 

 
In 1550 werd het blokhuis op de westhoek van de Nieuwe Brug afgebroken voor de bouw van een nieuwe 
steiger.562 In 1556 werd geconstateerd dat het houtwerk van de Nieuwe Brug in een slechte staat ver-
keerde en dringend herstel behoefde.563 De uitvoering liet nog enkele jaren op zich wachten, in 1557 gaf 
de stad voorrang aan het herstel van de Oude Brug, die nog in een veel slechtere staat verkeerde dan de 
Nieuwe Brug en geheel moest worden vernieuwd.564 Op 20 november 1559 besloot de vroedschap om de 
Nieuwe Brug te vernieuwen in hout en steen.565 Gesproken wordt van ‘de voors. brugge vant steenwerck 
off te vernyeuwen mit hout ende te maicken nae zekere partroen daeraff op papier bewurpen.’ Op 22 
december 1559 werd het voorstel besproken om ‘tot conservatie van den plancken ende brugge’ boven-
op de planken een plaveisel van klinkers aan te laten brengen om te voorkomen dat anders de houten 
vloer om de drie of vier jaar opnieuw zou moeten worden geteerd af anderszins hersteld.566 Op 28 febru-
ari 1560 werd het besluit genomen de brug toch te maken met ‘houten decxsele sonder clinckert’.567  

De stenen Nieuwe Brug was in het wegdek voorzien van oorgaten, openingen die normaal met 
een luik waren afgedekt maar bij het passeren van schepen werden geopend zodat deze met mast en al 
konden doorvaren. Aan weerszijden van de westelijke opgang kwam een gebouw te staan; aan de IJ-zijde 
het paalhuis en aan de Damrak zijde de schippersbeurs, ook Platjesbeurs genoemd. Aan de oostelijke 
opgang van de brug werd recht gesproken in een gebouwtje met de naam ‘Zeerecht’.568 In 1681 werd de 
Nieuwe Brug geheel gesloopt en vervangen door een sluis met zware houten vloeddeuren, als onderdeel 
van de herziening van de hoogwaterkeringen van de stad op last van burgemeester Hudde.  

Archeologisch onderzoek onder het Noord/ Zuidlijncaisson Damrak heeft – binnen de kamers 
van deze betonnen bak – resten in het zicht gebracht van een zestiende-eeuws landhoofd van de Nieuwe 
Brug en de fundering van de waterkering van Hudde uit 1681.569 Het oudste houten element van de brug 
betrof een paal met een kapdatum van 1494 +/-4. Vier andere palen dateerden van 1552 +/- 6, 1556 +/- 10, 
1562 +/- 10 en 1554 (wankant) en zijn in verband te brengen met de vernieuwing van de brug in 1561 en 
duiden erop dat voor die werkzaamheden door de stad was geïnvesteerd in nieuwe eikenhouten palen.570 
 

                                                                    
562 Van Iterson en Van der Laan 1986, 93; resolutie vroedschap d.d. 2 januari 1550 [Fol. 48v-49]. 
563 Van der Laan en Bessem 2008, 107; resolutie vroedschap d.d. 6 mei 1556 [Fol. 143v]. 
564 Van der Laan en Bessem 2008, 158; resolutie vroedschap d.d. 24 november 1557 [Fol. 186v]. 
565 Van der Laan en Bessem 2008, 196; resolutie vroedschap d.d. 22 november 1559 [Fol.215v].  
566 Van der Laan en Bessem 2008, 198, resolutie vroedschap d.d. 22 december 1559 [Fol. 217v]. 
567 Van der Laan en Bessem 2008, 198, resolutie vroedschap d.d. 28 februari 1560 [Fol. 217v]. 
568 D’Ailly 1949, 58.  
569 Gawronski en Kranendonk 2018, 23.  
570 NZD1.00217HT001: eik, 1494 +/- 4; NZD1.00316HT001: eik, 1552 +/- 6; NZD1.00491HT003: eik, 1554 met Wk; NZD1.00491HT004: eik, 
1556 +/-10; NZD1.00492HT001: eik, 1562 +/- 10.  
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5.3.2  Landwinning 
 
De aanleg van een palenrij in het IJ – als gesloten palissade met afsluitbare doorgangen de stadsverdedi-
ging aan de waterzijde – ging waarschijnlijk gepaard met de ontwikkeling van een havenfront, met bijbe-
horende landwinningen en oevervoorzieningen. Het eerste plan van stadswege voor de aanleg van een 
dergelijke palenrij dateert uit 1389.571  
 

 
 
85. De ontwikkeling van het havenfront, reconstructie op basis van archeologische- en historische informatie. In 1400 bevond zich aan de 
westzijde van het havenfront een houten hoofd (a), stond aan het uiteinde van de Warmoesstraat de Sint-Olofspoort en was de meest 
noordelijke verbinding tussen de beide oevers van de Amstel de Oude Brug. Vóór 1421 werd de Nieuwe Brug gerealiseerd en in 1424 
werden aan weerszijden hiervan ‘percelen’ water uitgegeven om aan te plempen, waarna een rechte oeverlijn ontstaat. In de zestiende 
eeuw wordt langs de westzijde van het Damrak een kade aangelegd en vond aan de oostzijde nog landwinning plaats in het IJ (kaarten: 
Thijs Terhorst, MenA) 

 
Een andere bron uit hetzelfde jaar geeft mogelijk aanwijzingen dat er reeds mee was gestart, maar vol-
tooid was de palenrij op dat moment zeker niet.572 Wel weten we dat er in 1413 in ieder geval een volledig 

                                                                    
571 Ter Gouw 1880, 83.  
572 De Fremery 1925, 28. Verwezen wordt naar het Groot Memoriaal I fo. 246.  
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gesloten palenrij bestond, want in dat jaar werd het verbod uitgevaardigd om zeeschepen af te meren 
aan de palen.573 De oudste historische aanwijzing voor landwinning in het IJ dateert van 1402.574  

De eerste systematische aanplempingen in het IJ gingen van start vanaf 1424 (afb. 85). In dat jaar 
verkocht de stad kavels water in het IJ aan particulieren, met als voorwaarde dat de kopers ze moesten 
aanplempen tot aan de rooilijn van het hoofd van de Nieuwe Brug.575 Hierbij werd tevens bepaald dat aan 
de waterzijde een 20 voet (6 m) brede strook onbebouwd diende te blijven voor de aanleg van een weg. 
Dit werd later de Texelse Kaaij, tegenwoordig de Prins Hendrikkade tussen Damrak en Martelaars-
gracht.576 Aan de waterzijde bij de Nieuwendijk lag een ‘Hoofd’ waaraan schepen konden aanleggen, 
maar historische bronnen – de laatste dateert van 1411 – geven geen uitsluitsel over de ligging hiervan.577 
Ook aan de Kerkzijde gaf de stad percelen water uit om aan te plempen. Zo vond in 1424 de verkoop 
plaats van ’te demmen ende werven, ’t water van de Ye gelegen bij der Nyerbrugge an dat oisteynde’.578 
De koper, Jan Lemszoon, werd verplicht om op eigen kosten een straat aan te leggen. Waarschijnlijk 
moeten we hierin de aanleg van de Nieuwebrugsteeg zien, de verbinding tussen de Warmoesstraat en de 
Nieuwe Brug. De oudste historische vermelding van deze straat dateert van 1450.579 Het meest noord-
oostelijke deel van de stad dat aan het IJ grensde werd in de oorkonde van de stadsrechtverlening uit 
1342 aangeduid als het Godshuisland, een gebied dat in het bezit was van de Oude Kerk. Over de precie-
ze grootte en ligging is de oorkonde onduidelijk. Eind veertiende eeuw was er – door de groei van de stad 
– van het buitendijkse land alleen het gebied ten noorden van de Sint-Olofspoort over. Dit was een dras-
sig terrein waar het water van het IJ, opgestuwd door de overwegend noordwestelijke wind, vrij spel had. 
Om die reden waren golfbrekers, aangeduid als ‘bolwerken’, aangelegd.580 Ten oosten hiervan, meer in 
de luwte, bevond zich de grote watervlakte van de Oude Waal. 

Uit archeologische informatie blijkt dat zich in de jaren 1380 aan de waterzijde van de Nieuwen-
dijk een houten beschoeiing bevond met, bij de kruising van de Nieuwendijk met de Nieuwezijds Arm-
steeg, een afgerond hoofd (afb. 86 en 87).581 Het hoofd was beschoeid met gekantrechte palen die op 
0,40 tot 0,60 m afstand van elkaar in de IJ-bodem waren geslagen en aan de binnenzijde waren beschot 
met 3 cm dikke liggende planken.582 Voor de planken waren stukken scheepshout verzaagd, sommige 
waren nog bedekt met breeuwsel. Rond 1387 werd de beschoeiing langs de Nieuwendijk 2,5 m naar de 
waterzijde verplaatst.583 De nieuwe beschoeiing was samengesteld uit gekantrechte eiken palen op ge-
middeld 30 cm afstand met aan de achterzijde liggende planken.584 Bovenop de palen was een eikenhou-
ten ligger van 18 x 20 cm aangebracht. Deze rustte via inkepingen aan de onderzijde op de paalkoppen 
en was op één plaats nog eens extra vastgezet met een ijzeren pen.585 De oeverzone was begroeid met 

                                                                    
573 Breen 1902, 26, Keurboek A, XLIII, artikel 1 en Ter Gouw 1880, 83.  
574 Ter Gouw 1880, 298. Verwezen wordt naar een brief van de Weeskamer van 11 januari 1402.  
575 Ter Gouw 1880, 298-299 en Van Breen 1953, 37.  
576 Ter Gouw 1880, 299 en Van Breen 1953, 37.  
577 Volgens Ter Gouw (1880, 300) lag het Hoofd bij de Oude Haarlemmersluis, volgens Verkerk (1998, 25) buiten de poort bij de Nieuwe-
zijds Armsteeg. 
578 Ter Gouw 1880, 299. Aan de westzijde van de Nieuwe Brug werd in 1424 een terrein verkocht en aangeplempt waarbij ook ruimte 
moest overblijven voor een weg.  
579 Kam 1968, 30/4. De steeg wordt bij de verkoop van een perceel aangeduid als de straat die met gaat tot de ‘uterste brugge over den 
Ye’.  
580 Ter Gouw 1880, 301. Hij verwijst hier naar Keurboek A (uit 1413), fo 8vo, zie hiervoor Breen 1902, 16. 
581 MenA vindplaats Prins Hendrikkade (PH, 1988). Deze constructie is in eerste instantie geïnterpreteerd als vroeg veertiende-eeuws 
bolwerk, zie Baart 1988, 102. Voor de aanwezigheid van verdedigingswerken aan het IJ in die periode bestaan evenwel geen aanwijzingen.  
582 De palen hadden een omvang van 12 x 10 cm en 20 x 14 cm, de planken hadden van onder naar boven breedtes van 42, 68 en 36 cm. De 
beschoeiing was bewaard gebleven tot een hoogte van NAP -0,94 m.  
583 Van de kade zijn twee elementen dendrochronologisch gedateerd; een paal met een kapdatum tussen 1376 en 1385 en een bovenligger 
uit 1381+/-6Monster PH-164 en 165, datering RING, maart 1999.  
584 Hiervan is archeologisch 1,6 m in kaart gebracht. In hoeverre dit een kade of aanlegsteiger was is moeilijk te bepalen. In het geval van 
een aanlegsteiger zou het latere aanplempingsmateriaal zich aan zowel de binnen- als de buitenzijde moeten bevinden. Het profiel aan de 
binnenzijde kon echter niet worden gedocumenteerd. Daarnaast doet de aanwezigheid van planken aan de achterzijde vermoeden dat 
deze een grondkerende functie hadden. Planken tot een hoogte van NAP -1,90 m. 
585 De ligger, die plaatselijk was verzakt, reikte van NAP -0,62 m tot NAP -0,98 m. 
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riet.586 Langs de IJ-oever werd in de eerste helft van de vijftiende eeuw in twee fasen grootschalig land 
gewonnen. Dit proces begon ergens tussen 1387 en 1424, waarbij de oever bijna 27 m noordelijker kwam 
te liggen. Hierbij werd de drassige oeverzone verstevigd met rietmatten en hierop vervolgens een pakket 
van kleizoden gestort.587 Deze ophoging was een mooie gelegenheid om af te komen van afval. Zo werd 
hier, vlak achter de nieuw te maken beschoeiing, een grote hoeveelheid pottenbakkersafval in het water 
gestort. Aan de waterzijde van het nieuwe land werd een beschoeiing getimmerd. Hiervoor werden ze-
ven meter lange en 30 cm dikke gekantrechte eiken palen – op een onderlinge afstand van 20 cm – in de 
IJ-bodem geslagen. Aan de achterzijde werden hier tussenliggende planken aangebracht. Dit waren her-
gebruikte stukken scheepshout. De beschoeiingspalen werden afgedekt door een ligger.588 Een tweede 
landwinningsproject strekte zich uit tot voorbij de huidige rooilijn van de Prins Hendrikkade. Hier zien we 
het fysieke aanplempingsproces dat volgde op de genoemde uitgifte van de reeks op te hogen waterka-
vels in het IJ in 1424. Het grondwerk begon ook hier weer met het verstevigen van de zompige bagger-
bodem van het IJ. Hiervoor werd eerst een laag van houten stammetjes op de bodem gelegd en hierop 
nog een rietmat. De feitelijke ophoging toont het individuele karakter van de landaanwinning; de eigena-
ren moesten gebruik maken van datgene wat hen ter beschikking stond. Zo is te zien dat het ene perceel 
is opgehoogd met een regelmatige opeenstapeling van klei- en veenzoden, terwijl het andere uit zowel 
kleizoden als de inhoud van geleegde beerputten (beer) bestond.589  
 

 
 
86 Prins Hendrikkade (PH, 1988), aanplempingen in het IJ, 1. landaanwinning voor de beschoeiing van circa 1387, 2 en 3. Landaanwinning 
na uitgifte percelen 1424 (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

                                                                    
586 De IJ-bodem aan de voet van de Nieuwendijk lag op NAP -2 m, om over een afstand van ruim 60 m geleidelijk af te lopen tot NAP -6 m 
bij de tegenwoordige Prins Hendrikkade.  
587 Dit pakket had een dikte van 2,5 m. 
588 Uit deze kadeconstructies zijn geen houtmonsters genomen, waardoor we alleen over een terminus post quem van circa 1387 beschik-
ken. Bovenzijde ligger op NAP -1,25 m. 
589 Gestapelde veen- en kleizoden, vindplaats MART, kleizoden en beer, vindplaats PH.  
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87 Prins Hendrikkade (PH, 1988) a. afgerond hoofd (links) en beschoeiing (rechts, b. overzicht richting zuidwesten, c. overzicht richting 
zuidoosten, detail beschoeiing van circa 1387 met op de achtergrond het westprofiel, e. westprofiel met links de beschoeiing van circa 
1387 (foto’s: Wiard Krook, MenA) 

 
Aan de oostzijde van de Sint-Olofspoort bevond zich geen gepalissadeerde wal met stadsgracht, 

maar waarschijnlijk alleen een drassig, onbegaanbaar en onverdedigd oeverland.590 De eerste stedelijke 
ontwikkeling vond hier waarschijnlijk plaats na de bouw van de Nieuwe Brug en houdt waarschijnlijk ver-
band met de genoemde uitgifte van kavels water om te worden aangeplempt. Het grondwerk – zo weten 
we uit archeologisch onderzoek op Prins Hendrikkade 52-53 – vond plaats met gebruikmaking van riet-
matten, zand, klei en veenzoden en kleine hoeveelheden stedelijk afval.591 Na de eerste uitgifte en daar-
opvolgende systematische landwinning kregen de verdere landwinningspraktijken een individueel, per-
ceelsgebonden verloop. Ter plaatse van het latere Prins Hendrikkade 53 werd in het derde kwart van de 
                                                                    
590 Bij archeologisch onderzoek op de locatie Prins Hendrikkade 52-53 (MenA vindplaats PH19, 2018) is langs de Nieuwebrugsteeg geen 
wallichaam getraceerd, maar alleen vijftiende-eeuwse ophogingen.  
591 MenA vindplaats PH19, 2018. 
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vijftiende eeuw een zware beschoeiingsconstructie getimmerd.592 Deze was samengesteld uit gekant-
rechte eikenhouten palen met een doorsnede van 35 cm op een onderlinge afstand van 0,9 m met plan-
ken aan de achterzijde (afb. 88).593 De palen waren aan de bovenzijde voorzien van een pen, waarop de 
jukbalk rustte. In het laatste kwart van de vijftiende eeuw werd het perceel verder IJ-waarts uitgebreid.594 
Op het naastgelegen perceel aan de oostzijde kwam ergens ná 1517 een beschoeiing tot stand.595 In het 
tweede kwart van de zestiende eeuw is de geblokte IJ-oever met een verdere landwinning rechtgetrok-
ken. Het resultaat hiervan is te zien op het vogelvluchtschilderij van Cornelis Anthonisz uit 1538. De be-
schoeiing lag toen langs de achterzijde van de rij huizen aan de Nieuwebrugsteeg. Tussen 1538 en 1544 – 
afgaande op de houtsnedekaart van Anthonisz uit laatstgenoemd jaar – is een groot voorland tot stand 
gebracht door verdere landwinning in het IJ. Tussen 1544 en 1560 verrees hierop een tweede parallelle rij 
huizen en kwam de tegenwoordige rooilijn van de Prins Hendrikkade tot stand.596  
 

  
 
88 Eikenhouten beschoeiing van een landwinning uit de periode 1450-1475 ter plaatse van Prins Hendrikkade 53, 2018 (foto: Ranjith 
Jayasena, MenA) 

 
De oudste archeologische sporen van landgebruik in op de drassige landtong buiten de Sint-Olofspoort 
zijn twee van de historisch bekende golfbrekers. Dit waren aardlichamen loodrecht op de Zeedijk, één 
langs de huidige Prins Hendrikkade en één langs de Oudezijds Kolk. De aanleg hiervan in de periode 1375-
1425 ging gepaard met het grootschalig ophogen van het tussenliggende terrein.597 Dit proces startte 

                                                                    
592 Dendrochronologische dateringen circa 1456 (paal, PH19-14, lab. nr. 94454), circa 1456 (paal, PH19-15, lab. nr. 94455) en circa 1469 
(plank, PH19-17, lab. nr. 94457). Dateringen Deutsches Archäologisches Institut, Dr. K-U. Heuβner,08.11.2018. 
593 De kade bevond zich 5 m uit de voorgevel langs de Prins Hendrikkade en de bovenzijde lag op gemiddeld NAP -1,20 m.  
594 Bevat steengoed van circa 1475-1500 (PH19-13).  
595 Dendrochronologische datering 1517 +/1 wankant (paal, PH19-10, lab. nr. 94453). Datering Deutsches Archäologisches Institut, Dr. K-U. 
Heuβner,08.11.2018. 
596 Op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1558-1561 is de nieuwe rooilijn zichtbaar.  
597 De natuurlijke bodem had een glooiend tussen NAP -2 m en -3 m. De baggerlaag bevatte scherven (ZDK-120, profiel XI, oorspronkelijk 
V) van de steengoed typen s1-kan-3, s2-kan en roodbakkend aardewerk type r-pot-5, uit de periode 1375-1425. Vondsten uit de dijk langs 



 

 
 150 

met het aanbrengen van rietmatten, als basis voor een ophoging van klei- en veenzoden.598 Daarop werd 
– dit is het oudst bekende voorbeeld van dit materiaalgebruik – een pakket zand aangebracht.599 Op het 
nieuwe land werd in de eerste helft van de vijftiende eeuw de thans oudst bekende scheepswerf van Am-
sterdam ingericht, met vier houten werkplaatsen van 12,5 m x 4 m loodrecht op de oever en een 32 m 
lang lijnbaangebouw. De vloerniveaus van de werkplaatsen bestonden uit turf, dat door de werkzaamhe-
den geheel doordrenkt raakte met pek en breeuwsel.600  

 
89 Ontwikkeling aan het havenfront op de vindplaats Prins Hendrikkade met langs de Hasselaersteeg de Sint-Jacobskapel en bij de be-
bouwing het ‘gotische huis’ nummer 35. In blauw de eerste vijftiende-eeuwse fase en in rood de tweede zestiende-eeuwse fase (kaart: 
Thijs Terhorst, MenA) 

 
5.3.3  Inrichting havenfront: woonhuizen, Sint-Jacobskapel en scheepswerven 
 
Woonhuizen IJ-front 
Aan de Windmolenzijde werd op het aangeplempte land een zone tot 46 m uit de Nieuwendijk bestemd 
voor huisbouw, de rest tot aan het water – een strook van ongeveer 15 m – bleef onbebouwd. Hoe de 
oudste huizen op dit terrein eruit zagen kan het beste worden gereconstrueerd aan de hand van de eer-
ste bouwfase op het latere perceel Prins Hendrikkade 35.601 Uit de opgraving bleek dat dit huis werd ge-
bouwd in het tweede kwart van de vijftiende eeuw. Het had een omvang van 13,10 x 5,90 m. Het was 
opgetrokken in houtskeletbouwwijze, rustend op een eensteens bakstenen onderbouw.602 De bewoners 
                                                                                                                                                                                                                   
de Oudezijds Kolk (ZDK-105) bestaan uit proto-steengoed (s5), bijna-steengoed (s4-kan-3) een kogelpot fragment (kp-kog) en steengoed 
(s1-kan-15, s1-bek-5/6), een combinatie van dertiende-eeuws materiaal met dat uit de periode1350-1375.  
598 Bovenzijde op NAP -1 m. 
599 Bovenzijde op NAP -0,5 m. 
600 Baart 1986, 292-294.  
601 Huisnummering van 1988.  
602 Baksteenformaat 22/22,5 x 11/11,5 x 5 cm. De binnen indeling bestond uit een 1,3 m brede gang over de gehele lengte van het huis met 
daaraan drie vertrekken. Dit waren, gezien vanaf de waterzijde, een ruimte van 6 x 3,6 m met een plavuizenvloer, een binnenkeuken van 
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hebben diverse malen te maken gehad met vernatting doordat de aangeplempte ondergrond begon in te 
klinken. Dit probleem losten ze op door de vloeren op te hogen. Een eeuw later – in de periode 1525-1550 
– is het huis net zoals de twee naastgelegen panden, geheel vervangen door nieuwbouw. Deze kwam 
verder naar de Nieuwendijk te liggen. Hierdoor ontstond aan de waterzijde meer ruimte voor houttuinen. 
Het nieuwe pand op nummer 35 had een omvang van 14,50 m x 5,40 m. De bakstenen onderbouw van de 
driesteens zijgevels en de tweeënhalf steens kopse gevels werd gefundeerd op scheepsroeren, het 
sloophout van schepen dat ruimschoots voorhanden was in het havengebied.603 Het opgaande werk 
bestond uit een houtskelet. Dit bleek ten tijde van de sloop van het huis in 1988 nog grotendeels intact en 
om die reden werd het toen overgebracht naar het Zuiderzeemuseum. Aanvankelijk werd aangenomen 
dat het huis van circa 1425 dateerde, maar uit later uitgevoerd dendrochronologisch onderzoek bleek dat 
het houtskelet – en hiermee het huis – aanzienlijk jonger was en dateerde van ná 1530.604 Deze datering 
sluit aan op de ouderdom van het huishoudelijk afval – voornamelijk aardewerken vaatwerk – van de 
eerste bewoners van de huizen, dat ze wegwierpen in de beerputten achter de huizen.605 Langs de IJ-
oever werden houttuinen ingericht en werkplaatsen voor het onderhoud van schepen.606  
 
Sint-Jacobskapel  
Op de hoek van de Nieuwendijk en de Hasselaersteeg werd in 1435 de Sint-Jacobskapel gebouwd op één 
van de kavels water die in 1424 waren uitgegeven om te worden aangeplempt. De kapel werd gesticht 
door de broederschap van Sint Jacob, die bestond uit leden van het stadspatriciaat dat woonachtig was 
in het havengebied rondom de Nieuwendijk. De broeders waren al ver gevorderd met de bouw van de 
kapel toen ze hier in oktober 1435 officieel toestemming voor kregen van het kapittel van St Marie in Den 
Haag. In deze oorkonde wordt expliciet gesproken van het ‘volmaken’ van de kapel.607 Opvallend is dat 
onder de leden van het broederschap, Clement Klaasz, behoorde tot de kopers van aan te plempen ka-
vels in het IJ in 1424.608 Het is dan ook goed denkbaar dit niet onbemiddelde lid van de broederschap – hij 
had zijn sporen verdiend als brouwer, vlootadmiraal en burgemeester – deze uitbreidingsmogelijkheid 
gebruikte om bouwareaal te creëren voor de kapel. Hoe de eerste Sint-Jacobskapel eruit heeft gezien is 
niet bekend, wel dat deze er nauwelijks 20 jaar heeft gestaan, toen grondig is gesloopt en vervangen 
door een nieuw godshuis. De nieuwe kapel, met een lengte van 32 m en een breedte van 7 m, was gefun-
deerd op een roosterfundering die dendrochronologisch is gedateerd 1453 +/- 5 en 1454 +/- 5.609 Dit 
plaatst de nieuwbouw ergens in de tweede helft van de jaren vijftig van de vijftiende eeuw. Voor de reden 
van de nieuwbouw – waarover geen enkele geschreven bron bestaat – zijn twee mogelijkheden; de eer-
ste is dat de kapel bij de stadsbrand van 1452 in de as is gelegd – al zijn hier geen historische vermeldin-
gen van – en vervolgens herbouwd. Een andere reden zou kunnen zijn geweest dat de broederschap de 
grote bouwgolf in de stad na de brand van 1452 aangreep om ook hun godshuis te moderniseren, waar-
mee het in feite vooral een prestigekwestie was.  

                                                                                                                                                                                                                   
2,6 x 3,6 m met een plavuizenvloer en een aan de binnenplaats grenzende ruimte van 9,5 x 9 m met een vloer van turf. In totaal bevonden 
zich in het huis vier plavuizenvloeren met bij ieder fase een ingegraven aspot. Achter het huis (Nieuwendijk zijde) lag een met bakstenen 
bestrate binnenplaats met als sanitaire voorziening een vierkante houten beerput. Deze put lag direct tegen de kade van de eerste aan-
plempingsfase. Vondsten uit deze beerput dateerden uit de periode vanaf het tweede kwart van de vijftiende eeuw.  
603 Baksteenformaat 19/19,5 x 9/9,5 x 4,5/5 cm. Van de kopse gevels waren de onderste tien steenlagen tweeënhalf steens, daarop lag 
tweesteens muurwerk (0,39 m breed).  
604 Van der Horst 1989, 3-5; dendrochronologie: Van Tussenbroek 2010, 150-154. 
605 De beerputten zijn archeologisch te dateringen vanaf 1525, hetgeen overeenstemt met de dendrochronologische datering van huis 
nummer 35. De vierkante beerput achter 35 (beerput 2) had hetzelfde baksteenformaat als het huis. Beerput 2, vondstnummer PH12-1. De 
ronde bakstenen beerput achter nr 36 (beerput 4) had een rijke vulling daterend vanaf 1525 tot in de zeventiende eeuw: PH-21. 
606 De zone van de houttuinen zijn op de vindplaats PH archeologisch gelokaliseerd als onbebouwd terrein. Constructies die te maken 
hebben met houtstapels zijn tot op heden nergens opgegraven. Een vloerniveau van een werkplaats voor het onderhoud van schepen 
kwam tevoorschijn op de vindplaats MART. 
607 De Melker 2002, 268.  
608 De Melker 2002, 268 en Ter Gouw 1880, 298-299.  
609 Monsters PH-160 (1453 +/-5) en PH-159 (1454 +/-5), datering RING, maart 1999. Stichting kapel: De Melker 2002, 266-269. 
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5.4  Lastage 
 
In de eerste helft van de vijftiende eeuw ontwikkelde zich aan de oostzijde van de stad de Lastage, een 
maritiem kwartier waar schepen werden gebouwd en onderhouden.610 De oudste historische vermelding 
van het gebruik van de Lastage dateert van 1404, toen de stad Ysebrant Pietersz toestemming gaf om 
zich met zijn gezin in de Lastage vestigen en hier een huis met een lijnbaan op te richten.611 In 1425 werd 
– met de stedelijke uitbreidingen waarbij de Geldersekade werd gegraven en hierachter een wal opge-
worpen – het westelijke deel van het havenkwartier afgescheiden van het oostelijke. De landtong die nu 
binnen de omwalling van de stad lag verloor zijn maritieme functie niet geheel, langs de IJ-oever – de 
tegenwoordige Prins Hendrikkade – werden teertuinen ingericht.  
 

 
90 Ligging van de Lastage buiten de ommuurde stad met rechts de rond 1515 gegraven Oudeschans met aan de IJ-oever de Montelbaan-
storen (rood) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

                                                                    
610 De naam Lastage is waarschijnlijk afgeleid van ‘lastaedzen’, het overladen van goederen uit de inkomende zeeschepen (koggen) op 
kleinere schuiten voor verdere distributie in de stad, zie Van der Vliet 2006, 23. 
611 Van Nierop 1955, 36 en Van der Vliet 2006. 
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91 De Lastage op de houtsnedekaart van Cornelis Anthonisz uit 1544 met op de voorgrond de door de palenrij beschutte Oude Waal (d), 
parallelle lijnbanen (1, vindplaats Nieuwe Jonkerstraat) van de stadsgracht aan de Geldersekade (a) tot aan de Oudeschans (b) met Mon-
telbaanstoren (c), de Cornelis Boomensloot (e) en meer naar het zuiden verspreide bebouwing en geheel aan de zuidzijde een drassig land 
aan de voet van de Sint-Anthoniesdijk (2, vindplaats Dijkstraat) (Stadsarchief Amsterdam, bewerking MenA) 

 
Het deel ten oosten van de Geldersekade werd gedurende de vijftiende- en zestiende eeuw ingericht met 
werven, lijnbanen en werkplaatsen. Het zuidelijke deel van de Lastage was een moerasgebied dat zich 
uitstrekte tot aan de Dijkstraat. De zuidelijke begrenzing van de bebouwde Lastage lag bij de latere Ko-
ningsstraat. Bij de staduitbreiding van 1425, en de bouw van de stenen stadsmuur in de jaren 1480, werd 
de Lastage buiten de stadsomwalling gehouden. De ligging in het schootsveld van de stad heeft er in de 
zestiende eeuw driemaal toe geleid dat het gebied gedeeltelijk of geheel werd verwoest. In 1508 werd de 
Lastage op last van het stadsbestuur preventief platgebrand om een vrij schootsveld te hebben vanwege 
naderende Gelderse troepen. Hun opmars werd echter voortijdig tot stilstand gebracht, waardoor daad-
werkelijke oorlogshandelingen voor de muren van Amsterdam uitbleven. Dit gebeurde wel in 1512, toen 
de Lastage inclusief de schepen in de Oude Waal door het leger van de Hertog van Gelre werden ver-
woest. Tot een belegering van de stad kwam het ook ditmaal niet, aangezien de hertog zijn troepen ver-
volgens terugtrok. De noodzaak tot verdediging van de Lastage was inmiddels aangetoond. Kort ná 1512 
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werd langs de oostzijde van de Lastage een verdedigingsgracht aangelegd; de Oudeschans.612 Hierbij is 
waarschijnlijk een bestaande ontginningssloot verbreed en uitgediept. Aan de IJ zijde kreeg deze ‘Nieu-
we Gracht’ een verdedigingswerk, de Montelbaanstoren.613 Op de Sint-Anthoniesdijk – bij de kruising 
met de Zwanenburgwal en de Oudeschans – verrees in dezelfde periode een blokhuis, als voorpost van 
de Sint-Anthoniespoort.614 Tussen de Oudeschans en de stadsgracht langs de Geldersekade werd in 1537 
de Cornelis Boomensloot gegraven, dit is de tegenwoordige Recht Boomssloot.615  

In 1543 werd Amsterdam opnieuw bedreigd door het oprukkende Gelderse leger, ditmaal aange-
voerd door de succesvolle veldheer Maarten van Rossum. Toen deze Amersfoort innam en het gevaar 
voor een aanval op Amsterdam reëel leek, besloot het stadsbestuur tot het verruimen van het schoots-
veld, wat ten koste ging van bebouwing op de Lastage. Ook in 1543 bleef Amsterdam gespaard voor een 
Gelderse belegering.616 Gedurende de zestiende eeuw hebben de Lastagiërs diverse malen getracht om 
hun gebied binnen de stadsomwalling te krijgen. Toen het stadsbestuur in 1545 met het plan kwam om 
de stadsmuur tussen de Sint Anthoniespoort en de Schreierstoren te laten moderniseren door de Itali-
aanse militaire ingenieur Alessandro Pasqualini richtten de Lastagiërs zich, buiten het stadsbestuur om, 
tot landvoogdes Maria van Hongarije in Brussel. Zij verzochten haar om het stadsbestuur aan te sporen 
om de Lastage nu binnen de stadsmuur te brengen. De landvoogdes, beïnvloed door de Amsterdamse 
bestuurders, wees het verzoek af en stelde in plaats daarvan een aantal maatregelen vast ten aanzien 
van het gebruik van de Lastage, waaronder het al eerder besproken ophoogverbod.617  
 

 
 
92 Dijkstraat (DIJ, 1975). Links: noordprofiel met ophogingen uit het eerste kwart (rechts) en tweede kwart (links) van de zestiende eeuw 
met in groen pakketten met stadsafval. Rechts: linksvoor de houten beschoeiing met trekanker als begrenzing van een ophogingsfase van 
de zuidelijke Lastage (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
 
 

                                                                    
612 Aanvankelijk werd dit water aangeduid als de Nieuwe Gracht, om via Montelbaansvest over te gaan in de huidige benaming Ou-
deschans. 
613 De bouw van de Montelbaanstoren vond plaats ná 1512, meest waarschijnlijk in 1516 of 1517, zie Van Tussenbroek 2012, 156.  
614 De Fremery 1925, 36-37.  
615 De Fremery 1925, 38.  
616 Speet 2004b, 98. 
617 De Fremery 1925, 48-49. 
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5.4.1  Ophogingen Lastage  
 
De volgens de zestiende-eeuwse Lastagiërs voortdurend noodzakelijke ophogingen om het land niet 
verder te laten zinken is terug te zien in de bodemopbouw in de Lastage, bijvoorbeeld op de archeolo-
gische vindplaatsen Nieuwe Jonkerstraat en de Dijkstraat (afb. 90, NJ en DIJ).618 In de Nieuwe Jonker-
straat bevonden zich opeenvolgende ophogingen van veen en klei met daarin loopniveaus, bestaande uit 
schelplaagjes. Dit waren waarschijnlijk tevens de werkniveaus van de werkplaatsen die hier stonden. 
Vondsten uit een van de onderste lagen duidden erop dat de ophoging vanaf het einde van de vijftiende 
eeuw moet hebben plaatsgevonden. Van prestedelijke bewoning of nijverheid resteerde een aantal pla-
vuizenvloeren.619 Halverwege de zestiende eeuw ontstond door een sterke bevolkingstoename in het 
havenkwartier de noodzaak om ook het meest zuidelijke moerassige deel aan de voet van de Sint-
Anthoniesdijk te ontwikkelen. Dit zien we terug in de bodemopbouw bij de Dijkstraat.620  
 

  
 
93 Dijkstraat, beschoeiing met achterliggende trekankers, gezien naar de Nieuwmarkt (links) en richting Dijkstraat (rechts) (foto’s: Wiard 
Krook, MenA) 

 
De natuurlijke ondergrond bestond hier uit veen met hierop opeenvolgende veen- en kleilagen.621 De 
bovenzijde was het oudste – met puin verhardde – loopniveau. Bij een eerste ophoging is een kleipakket 
aangebracht, waarna het terrein werd verkaveld door een 4 m brede sloot te graven.622 In het eerste 
kwart van de zestiende eeuw werd de sloot gedempt en het terrein grootschalig opgehoogd.623 Hiervoor 
werd een zware houten beschoeiing ter plekke van de huidige rooilijn getimmerd (afb. 92 en 93). Deze 
constructie – die diende als keerwand voor de aan te brengen grondpakketten – was samengesteld uit 

                                                                    
618 Archeologisch onderzoek Nieuwe Jonkerstraat 4 (NJ, 2007). Zie Gawronski, Vanoverbeke en Jayasena 2010 (MenA AAR 44).  
619 Gawronski, Vanoverbeke en Jayasena 2010, 14-15. Vloer op NAP -0,07 m. 
620 MenA vindplaats DIJ, 1975. Hier zijn twee profielen aangelegd, een 16 m lang west-oostprofiel loodrecht op de straat en een 2,40 m 
lang noord-zuidprofiel loodrecht hierop.  
621 Het oppervlak van het natuurlijke veen liep over een afstand van 9 m in oostelijk richting af van NAP -3,80 m ter hoogte van de huidige 
rooilijn tot -4,20 m op het achter terrein.  
622 Kleipakket tot NAP -2 m. 
623 De sloot werd gedempt door op de bodem lag 10 cm dikke rietmat te leggen met daarop een (0,5 m dikke) laag van zand, puin en 
huisvuil en ter afsluiting weer een rietmat. 
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gekantrechte houten palen met liggende planken en vlechtwerk van wilgentenen.624 Om te voorkomen 
dat deze houten wand door de gronddruk naar buiten zou worden gedrukt, werd aan de achterzijde een 
versteviging aangebracht van twee rijen van in de lengterichting van de beschoeiing gelegde stukken 
hout en trekankers.625 Achter deze houtconstructie werden afwisselende lagen van veen en schelplagen 
en – een nieuwigheid in de zestiende eeuw – een grote hoeveelheid afval gestort.626 Het terrein buiten de 
beschoeiing werd rond 1550 opgehoogd met opeenvolgende dunne lagen van klei met puin aangevuld 
met eveneens een grote partij aardewerk.627  
 

 
 
94 Amsterdam in vogelvlucht, geschilderd door Cornelis Anthonisz, 1538. De stad is hier te zien binnen de rond 1500 voltooide stadsmuur 
met daarbuiten (links) het havengebied de Lastage (Amsterdam Museum) 

 

5.5  Verdichting 1500-1575 
 
Na een ongebreidelde groei van de stad in de late veertiende- en begin van de vijftiende eeuw was het na 
de uitleg van 1425 voorlopig even gedaan met de stedelijke expansie. Dat wil niet zeggen dat de nieuwe 
stad niet volgebouwd raakte en al evenmin dat er buiten de stadsmuur niets gebeurde. De bevolking nam 
in de zestiende eeuw toe van 10.000 tot 30.000 en dit zorgde voor een druk op de beschikbare ruimte in 
de stad om te kunnen bouwen.628 De toenemende bebouwingsdichtheid laat zich goed afmeten aan het 
aantal huizen dat op verschillende momenten in de zestiende eeuw in belastingkohieren en andere bron-

                                                                    
624 Palen van 18 x 18 cm. 
625 Deze lagen tussen NAP -2,80 m en NAP-3,35 m. Onder het hout bevonden zich hergebruikte delen van schepen. De bovenkant van de 
beschoeiing lag op NAP -0,90 m.  
626 De schelpniveaus bevonden zich op NAP -2,50 m en NAP -2,70 m. 
627 Het veen was hier tot plaatselijk NAP -4,35 m uitgesleten De ophoging reikte tot gemiddeld NAP -2 m, waarna de rest is aangevuld met 
schoon geel zand en puinlaagjes tot NAP -1 m.  
628 Gawronski 2012, 48. 
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nen werd geteld en dat terwijl het bewoningsareaal niet groter werd, dat wil zeggen, binnen de omwal-
ling. Met een toename van 2935 naar 5728 verdubbelde het huizenbestand zich in de jaren 1543-1562 
nagenoeg.629  
 
5.5.1  Inbreiding  
 
De druk op bouwgrond leidde tot inbreiding, waarbij elk stukje onbebouwd terrein werd bebouwd, nieu-
we straten en stegen werden gerooid en het bestaande huizenbestand in al dan niet grondige vorm werd 
vernieuwd. Na de stadsbrand van 1452, waarbij een groot deel van de vooral nog in hout opgetrokken 
huizen in vlammen opging, werd een begin gemaakt met structureel verstenen van de stad. Recent 
bouwhistorisch en dendrochronologisch onderzoek heeft, in tegenstelling tot wat lang is aangenomen, 
uitgewezen dat ondanks keuren vanaf de jaren 1450, de daadwerkelijke verstening pas echt goed op 
gang kwam nadat keizer Karel V in 1521 had verordonneerd dat de bouw van huizen met houten wanden 
niet meer was toegestaan en dat de bestaande bouw die hieraan niet voldeed moest worden vervangen 
door steenbouw. Tien jaar later, in 1531, volgde het stadsbestuur met een bouwverordening, waarbij 
bouwen in de stad voortaan aan strikte regels, het ging al richting bouwvergunningen, was gebonden.630 
Het stedelijke Stadsfabrieksambt, het bouwbedrijf van de stad, kwam in die periode tot stand en had als 
een van haar taken het zo goed mogelijk begeleiden van het bouwproces, onder andere door het aanstel-
len van rooimeesters die moesten toezien op naleving van de stedelijke bouwregelgeving. 

Deze bouwactiviteiten hebben, op funderingen en bouwmuren na, weinig sporen nagelaten in de 
bodem; de meeste bouwprojecten vonden plaats op locaties die na de eerste veertiende- of vijftiende-
eeuwse ophogingen nog maar weinig ophoging behoefden. Grondwerk in de vorm van landwinning en 
ophoging zien we in die periode voornamelijk op kleinere perceelsgebonden bouwprojecten waarvoor 
grondverbetering vereist was. Binnen de stadswal zien we dat terreinen die soms al in de vijftiende eeuw 
waren opgehoogd, bijvoorbeeld tussen het Oudekerksplein en de Lange Niezel, pas in de eerste helft van 
de zestiende eeuw werden bebouwd.631  

De stad ging zich in de eerste helft van de zestiende eeuw toeleggen op het optimaliseren van de 
openbare ruimte door straten te rooien en waar die nog niet waren de aanleg van doorgaande straten.632 
Op 6 maart 1526 bepaalde de vroedschap langs het Damrak een doorgaande weg met aan de waterzijde 
een walmuur moest komen. De kosten kwamen voor rekening van de bewoners. In augustus van datzelf-
de jaar was de aanplemping en beschoeiing gereed en bestond er een vrije doorgang vanaf de Dam naar 
het IJ.633 Het nieuw aangeplempte deel aan de zuidwestzijde van de Dam werd al snel aangeduid als de 
Vijgendam, naar verluid omdat als ophogingsmateriaal gebruikt was gemaakt van bedorven vijgen.634 Na 
de kadeaanleg van 1526 werd in 1530 bepaald dat de huizen tussen de Zoutsteeg en de Oudebrugsteeg 
mochten worden uitgebreid tot aan de rooilijn die al bestond voor het deel benoorden de Zoutsteeg. 
Voor huizen die te ver naar voren werden geplaatst gold dat deze tot aan de rooilijn zouden worden ge-
sloopt, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurde aan de zijde van de Dam.635 De aaneengesloten bebouwing 
langs de rooilijn, die tot op de dag van vandaag is gehandhaafd, moet vóór 1538 zijn ontstaan, toen Cor-
nelis Anthonisz zijn stadsplattegrond schilderde. Met deze infrastructurele werken was het halverwege 
de zestiende eeuw voor het eerst mogelijk om langs het Damrak vanaf de IJ-oever in één stuk door te 

                                                                    
629 Van Tussenbroek 2016, 143.  
630 Van Tussenbroek 2015, 6-7. 
631 Het funderingshout van de tussenmuur van de panden Oudekerksplein 12 en 14 is dendrochronologisch gedateerd in voorjaar / zomer 
1538 en de vierkante houten beerput die bij dit pand hoorde in zomer 1538 / winter 1539. Dendrochronologische datering RING, maart 
1999. Dendrochronologische dateringen archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek Lange Niezel 16, zie Van Tussenbroek 2012, 121-
122. Op de fundering van ná 1530 is rond 1550 het huidige pand gebouwd. 
632 Voor nieuwe straten zie Van Tussenbroek 2015, 1-23 en Van Tussenbroek 2018, 1-24. 
633 Van Iterson en Van der Laan 1986, Fo 287. 
634 Deze naam werd vanaf de zeventiende eeuw gebruikt voor het oostelijke deel van de Dam, ter hoogte van de Damstraat. Zie Breen 
1934, 30 en Wagenaar 1760, 1-2.  
635 Van Iterson en Van der Laan 1986, Fol. 291v. 
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lopen tot aan de Dam, hier over te steken en dan de weg te vervolgen over het Rokin langs de Nieuwe-
zijds Kapel tot aan de Regulierspoort. Hiertoe had de stad huizen naar achteren moeten laten zetten en 
landwinning in de Amstel te realiseren om doorlopende kades mogelijk te maken.  
 

 
95 Amsterdam rond 1560 met de bewoonde zones buiten de stadsmuur aan de westzijde van de ommuurde stad (c), het Karthuizerkloos-
ter (a), het in 1532 verlaten Regulierenklooster (b), de weren in de Amstelbocht (e) aan de Sint-Anthoniesdijk, de Lastage(d) en de buiten-
polder aan het IJ (e) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 
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5.6  Buitentimmeren 1500-1575 
 
Aan de westzijde van de stad lag de Stads- en Godshuispolder, een uitgestrekt laaggelegen veenweide-
gebied met langgerekte kavels tot aan de Kostverlorenvaart, die onderling waren gescheiden door slo-
ten. Deze weren waren in het bezit van welgestelde families, kloosters en stedelijke instellingen. Halver-
wege de zestiende eeuw onderging de vooral voor landbouw en veeteelt gebruikte polder een ingrijpen-
de verandering; in enkele decennia tijd werden de weren opgehoogd en verrezen langs de paden en de 
sloten in een snel tempo ambachtelijke werkplaatsen en huizen. Dit ‘buitentimmeren’, het illegaal buiten 
de stadsmuur bouwen, was het stadsbestuur een doorn in het oog, maar ondanks alle verordeningen 
ontstond hier in enkele decennia een voorstad van, zo wees een telling uit 1609 uit, meer dan 3.300 hui-
zen, schuren en werkplaatsen.636  
 

5.6.1  Topografie van het prestedelijke veenweidegebied 
 
In het zestiende-eeuwse veenweidegebied tussen Kostverlorenvaart in het westen, de afbuiging hiervan 
via de Kattensloot en de Palmgracht in het noorden, het Singel in het oosten en de Overtoomsevaart in 
het zuiden bevonden zich in de zestiende eeuw – minimaal – 27 weren of velden. De navolgende recon-
structie van dit prestedelijke landschap is gebaseerd op archeologische- en historische informatie (afb. 
96). Als uitgangspunt dienden ijkpunten in de vorm van archeologisch getraceerde kavelsloten en struc-
turen van verkaveling en bebouwing. Vervolgens zijn binnen de huidige topografie van de Jordaan de 
prestedelijke sloten en paden uitgezet zoals die naar voren kwamen uit de historische studies van J.Z. 
Kannegieter en L. Jansen.637 Het verloop van deze structuren naar het Singel is gereconstrueerd met 
behulp van de gegeorefereerde kaart van Jacob van Deventer. Voor het vervolg van de weren richting de 
Kostverlorenvaart boden twee kaarten gedetailleerde informatie: een opmeting van stadslandmeter 
Cornelis Danckertsz de Rij uit 1641-1643 van het gehele landelijke gebied aan de westzijde van de stad 
tussen de Heiligeweg/ Overtoom en Blekerssloot en het kadastrale minuutplan van 1832.638 Een rond-
gang door het veenweidegebied van circa 1575 laat van noord naar zuid de volgende verkaveling zien. 
Direct achter de Haarlemmerdijk – waar tegenwoordig de Palmgracht is – bevond zich in de zestiende 
eeuw een poel, genaamd De Braak. Deze was ontstaan bij een dijkdoorbraak. Op deze plek bevond zicht 
tot 1432 de uitwatering van de Kostverlorenvaart. Deze waterloop aan de westzijde van de stad was in 
1413 gegraven of vergraven uit een bestaande waterloop en boog aan de noordzijde af om via de latere 
Kattensloot en Palmgracht uit te wateren in een sluis, Cost Verloren geheten, in de Haarlemmerdijk. De 
locatie van de sluis moet worden gezocht ter plaatse van de kruising Palmgracht-Brouwersgracht. In 1432 
werd de sluis buiten gebruik gesteld en ergens in de eeuw erna is bij een dijkdoorbraak de braak ontstaan 
die we afgebeeld zien op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer. In 1613 werd de braak vergraven 
tot Palmgracht, maar nog tot in de negentiende eeuw werd in documenten nog vaak gesproken over de 
Braak of Nieuwe Braak.639 

Tussen de Palmstraat en de Goudsbloemgracht (de tegenwoordige Willemsstraat) lag het Ouwe 
(of Oude) Franssenpadt. Aan de noordzijde lag een 17 voet brede sloot, de zuidelijke sloot had een breed-
te van 20 voet. Langs de zuidersloot – aan de noordzijde van de Willemsstraat – bevond zich een voet-
pad.640  
 

                                                                    
636 Abrahamse 2010, 51, 71-72, 75-77. 
637 Kannegieter 1968, 28-454 en Jansen 1960. Het werk van J.Z. Kannegieter (1892-1979) betreft een manuscript dat hij in 1968 bij het 
stadsarchief deponeerde met de titel ‘De Amsterdamse Jordaan’. Hiervan is een transcriptie uitgegeven door het Jordaanmuseum. Voor 
het manuscript zie Stadsarchief Amsterdam, toegang 5059, inv. 197. In het navolgende wordt dit aangehaald als Kannegieter 1968 met 
verwijzing naar de paginanummering van het manuscript.  
638 Kaart van De Rij: SAA, KABA00013000001. Kaart 1 van Kaartboek A, archief Thesaurieren Ordinaris (toegangsnummer 5039/531). 
639 Kannegieter 1968, 28-31.  
640 Kannegieter 1968, 31-35. Voor demping van de Goudsbloemgracht betrof het de noordelijke kade.  



 

 
 160 

  
96 De westzijde van Amsterdam rond 1560 met archeologische vindplaatsen waar het prestedelijke landschap is gedocumenteerd: Kart-
huizerstraat (KAR), Lindengracht (LIND), Westerstraat (WET1), Herengracht 74-78 (HE10), Rozenstraat (RO21, Konijnenstraat (KON) en 
Elandsstraat 101 (ELS) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Ten zuiden hiervan, tot halverwege de Willemsstraat en de Goudsbloemstraat, lag het Vrijdoms- of 
Heerepadt, een veld met langs de noordelijke sloot een voetpad.641 Ten zuiden hiervan strekte zich een 
groot veld uit tot aan de Westerstraat dat bekend stond als de Weeslanden. Dit gebied omvatte het 
                                                                    
641 Kannegieter 1968, 35-38. Wanneer omwille van de leesbaarheid wordt gesproken over – bijvoorbeeld – halverwege de Willemsstraat-
Goudsbloemstraat, dan wordt feitelijk bedoeld de grens tussen de percelen langs de zuidzijde van de Willemsstraat en die langs de noord-
zijde van de Goudsbloemstraat, tenzij anders vermeld.  
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Karthuizerklooster en de daarbij behorende landerijen.642 Hier werd het veenlandschap al in de dertiende 
eeuw in gebruik genomen door er één of meerdere terpen op te werpen. Hiervan zijn bij archeologisch 
onderzoek aan de Karthuizerstraat en de Lindengracht ophogingslagen getraceerd van klei- en veenzo-
den, afgewisseld met mest. Waar de bebouwing heeft gestaan, kon niet worden achterhaald.643 Eind 
veertiende eeuw is het terrein grootschalig opgehoogd voor de bouw van het Karthuizerklooster, in de 
jaren 1394-1398.644 Het complex inclusief de grachten er omheen had, blijkens een opmeting uit 1591, 
een omvang van 289 x 180 m.645 Het is goed denkbaar dat de locatie voor het klooster is gekozen vanwe-
ge de al hogere ligging en dat het terrein vervolgens verder bouwrijp is gemaakt voor de bouw van het 
complex.646 In 1578 ging het kloosterbezit over naar de stad en het jaar daarna op het Burgerweeshuis, de 
naamgever van het veld in de late zestiende eeuw.647 
Tussen de Westerstraat en de Tuinstraat lag het Spaensche Legerpadt.648 Ter plaatse van de Tuinstraat 
lag de noordelijke sloot van het Tuinpad, dat zich naar het zuiden uitstrekte tot een sloot ter plaatse van 
de Egelantiersstraat.649 In het derde kwart van de zestiende eeuw liep over dit veld een 12 voet breed 
geplaveid voetpad, dat we moeten situeren langs de noordelijke sloot.650 Ten zuiden van het Tuinpadt lag 
het Cruyspadt, waarvan de 15 voet brede zuidelijke sloot later de noordelijke kade werd van de Egelan-
tiersgracht.651 Vanaf de Egelantiersgracht tot circa 27 tot 30 voet uit de zuidelijke rooilijn van dezelfde 
gracht bevond zich het Laeckenpadt en het Lys Armenlandt.652  

Aan weerszijden van de Nieuwe Leliestraat lag het Lynbaenspadt, dat bestond uit twee velden 
waarvan de middelste sloot later de Nieuwe Leliestraat werd.653 Op ditzelfde pad, maar dan dichterbij de 
stad zijn ter plaatse van het huidige Herengracht 74-78 de resten opgegraven van houten bouwsels (afb. 
97).654 Het ging hier om eenvoudige wandconstructies in noordoost-zuidwestrichting en in noordwest-
zuidoostrichting uit omstreeks 1565.655 Ze waren gebouwd op ophogingslagen met afval dat gezien de 
hoge mate van compleetheid afkomstig moet zijn geweest van de werkplaatsen of woningen in de direc-
te omgeving.656 Naast huishoudelijke keramiek is er ook afval van productie, zoals aan elkaar gebakken 
daktegels en een grape met bakscheur, en een lederen want van het type dat werd gebruikt als werk-
handschoen (afb. 98).657  

Ten zuiden van het Lynbaenspadt lag een veld dat bekend stond als ‘der stede landt’. De zuidelij-
ke sloot hiervan lag ter plaatse van de latere Bloemgracht.658 Tussen de Bloemgracht en halverwege de 

                                                                    
642 Voor de positionering van het complex van het Karthuizerklooster binnen de huidige topografie is gebruik gemaakt van een opme-
tingstekening van stadslandmeter Adriaen Ockersz uit 1591 (Stadsarchief Amsterdam, Archief van het Burgerweeshuis: oud archief, kaart 
1 van kaartboek B van het Burgerweeshuis, kaart onderdeel van inv.nr. 367.A/116, afb. 00367A000009). Deze is uitvoerig beschreven in 
Oldewelt 1953, 99-102.  
643 MenA vindplaats KAR (Karthuizerstraat), 2001, zie Gawronski 2002. De oudste vondsten bestaan uit kogelpotaardewerk (KAR-21) en 
proto-steengoed (KAR-18). De bovenzijde van de terpophogingen lag op NAP -2 m.  
644 Oldewelt 1953, 98. 
645 Oldewelt 1953, 102. 
646 Deze ophogingen, die bij later grondverzet en bouwfasen grotendeels weer waren vergraven, moeten zijn uitgevoerd tot minimaal 
NAP -0,4 m; het niveau van de balkgaten van de begane grond vloer in de kloosterfundering. 
647 Kannegieter 1968, 33, 42.  
648 Jansen 1960, 74. 
649 Kannegieter 1968, 100. 
650 Kannegieter 1968, 101. Jansen (1960) situeerde het ter plaatse van de latere Tuinstraat, maar uit verkoopakten van na 1613 blijkt dat 
het pad hier parallel aan lag.  
651 Kannegieter 1968, 112-119. 
652 Kannegieter 1968, 132-139. 
653 Kannegieter 1968, 132-139. 
654 MenA vindplaats Herengracht 74-78 (HE10), 2011. Nieuwe inzichten hebben duidelijk gemaakt dat deze structuren niet, zoals aanvan-
kelijk gedacht op het (Nieuwe) Laken Pad lagen, maar het ten zuiden hiervan gelegen Lynbaenspadt.  
655 Dendrochronologische datering van een paal, analyse Dr. K.-U. Heuβner, Deutsches Archäologisches Institut te Berlijn, 19-05-2011. 
656 De scherven vertegenwoordigen gemiddeld 26,7% van de oorspronkelijke voorwerpen. Zie Gawronski en Jayasena 2013 (MenA AAR 
70).  
657 Handschoen: HE10-10. Vergelijkbare handschoenen uit het zestiende-eeuwse buitengebied: DIJ-14, WLO-155-89, uit het Damrak en 
Rokin (MenA vindplaatsen NZD1 en NZR2), zie Gawronski en Kranendonk 2018, 531-532. 
658 Kannegieter 1968, 139-150.  
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Bloemgracht-Bloemstraat bevond zich het Corsgenspadt. Dit land lag in het verlengde van de 
Corsgenspoort en de nog bestaande – daaraan herinnerende – Korsjespoortsteeg. Op dit veld bevond 
zich in 1565 al een opgehoogd en verhard voetpad met daaraan gelegen bebouwing.659 Ten zuiden van 
het Corsgenspadt, tot halverwege de Bloemstraat-Rozengracht, lag het Pannebackerspadt en het Lepro-
zenlandt.660 Beide lagen op hetzelfde weer en werden van elkaar gescheiden door een noord-zuid geori-
enteerde dwarssloot ter plaatse van de latere Prinsengracht. Het oostelijke deel – tot aan het Singel – 
heette het Pannebackerspadt, het westelijke deel het Leprozenland.661 De eerste bewoning en ambacht 
op het Pannebackerspadt dateerde van kort na het midden van de zestiende eeuw.662 Ten zuiden van dit 
veld bevond zich nog een Pannebackerspadt, waarvan de zuidelijke begrenzing, de 10 voet brede Plem-
pensloot later de Rozengracht werd.663  
 

  
 
97 Herengracht 74-78, houten bouwsels (zwart gestippeld) en het vermoedelijke tracé van een doorgaand pad (groen gestippeld) op het 
Lynbaenspadt, geprojecteerd op de zeventiende-eeuwse grachtenhuizen. Onder een detail van de stadsplattegrond van Jacob van De-
venter uit 1560 geprojecteerd op de huidige topografie. De houten structuren onder Herengracht 74-78 lopen parallel aan en staan lood-
recht op de prestedelijke landelijke verkaveling (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

                                                                    
659 Kannegieter 1968, 151-163. 
660 Kannegieter 1968, 163-192.Het begin van dit pad lag bij het Singel ter hoogte van de Blauwburgwal. 
661 Kannegieter 1962, 82-83. De naam Leprozenland dateerde pas van na de Alteratie van 1578, toen het oorspronkelijke land van het 
klooster Sint Maria Magdalena in de Nes overging op de stad, die het overdroeg aan het Leprozenhuis (Kannegieter 1962, 84). 
662 Kannegieter 1962, 84. 
663 Kannegieter 1968, 297. 
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98 Werken in het zestiende-eeuwse buitengebied: v.l.n.r. want van het Lynbaenspadt (HE10-10), de Lastage (DIJ-14) en de Amsteloever 
(WLO-155-89) (foto’s: Ron Tousain en Wiard Krook, MenA) 

 
Tussen de Plempensloot en halverwege de Rozengracht-Rozenstraat lag het Plempenpadt, met langs de 
zuidelijke sloot een 7 voet breed voetpad.664  

Ten zuiden van het Plempenpadt lag het Pottebackerspadt, dat zich uitstrekte tot aan de Pot-
tenbakkersloot bij de Rozenstraat.665 Aan de noordzijde van deze sloot bevond zich een 7 voet brede weg 
die werd onderhouden door de bewoners van de aangelegen percelen. De komst van pottenbakkers naar 
het buitengebied was het directe gevolg van een stedelijke keur uit 1536 die pottenbakkerijen binnen de 
muren verbood.666 De oudste vermelding van een pottenbakker op het Pottebackerspadt – een zekere 
Jan Jansz – dateert van 1570.667  

Tussen de Pottenbakkerssloot en de 12 voet brede Lynbaenssloot – die later opging in de Lau-
rierstraat – lag het Weespadt. Over het midden van het veld lag een 14 voet brede straat.668 Het volgende 
veld ten zuiden hiervan was het Schouten- of Lijnbaenspadt, dat zich uitstrekte van de Lynbaenssloot tot 
een 10 voet brede sloot halverwege de Laurierstraat-Lauriergracht. Deze sloot stond bekend als de sloot 
van Jan Bout of de Jan Hanssensloot.669 Het Weespad was vanaf de zestiende eeuw al ver tot in het ach-
terland bebouwd en werd door Kannegieter beschouwd als ‘het centrum [...] van de in de Stadspolder 
gegroeide tweede voorstad die in het Noorden begrensd werd door de huidige Rozengracht, in het Zui-
den door de Elandsgracht’.670 Het was er dichtbebouwd met vele werkplaatsen van ambachtslieden.  

Ten zuiden van het Weespad bevond zich het Jan Hanssenpadt. Aan de noordzijde liep de ge-
noemde Jan Hanssensloot met een daarlangs gelegen voetpad en aan de zuidzijde werd het veld be-
grensd door de 10 voet brede Caetsbaenssloot, de latere Lauriergracht.671 Het voetpad bestaat tegen-
woordig nog steeds als de Jan Hansenstraat aan de uiterste westzijde van dit voormalige veld in de Bel-
lamybuurt. Het volgende veld naar het zuiden was het Caetsbaenpadt, met als noordelijke begrenzing de 
Caetsbaenssloot met hierlangs een 7 voet breed voetpad en aan de zuidzijde de Pieters- of Gasthuissloot 
halverwege de Lauriergracht-Elandsstraat.672  

                                                                    
664 Kannegieter 1968, 200-215. Het begin van dit pad bij het singel lag ter plaatse van de Bergstraat en de bouw ontwikkeling hier begon 
vanaf de jaren 1590. 
665 Kannegieter 1968, 215-223. 
666 Van Dillen 1929, 118, nr 223, keur d.d. 18 november 1536.  
667 Kannegieter 1968, 215. 
668 Kannegieter 1968, 235. 
669 Kannegieter 1968, 259-282. Het begin van het pad lag voor 1586 bij de kruising Singel / Oude Leliestraat, zie Kannegieter 1968, 235.  
670 Kannegieter 1968, 236. 
671 Kannegieter 1968, 282-283. 
672 Kannegieter 1968, 297. De oudste vermelding van de Gasthuissloot is van 1564. 
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Ten zuiden van het Caetsbaenpadt lag het Margrietenpad, dat werd begrensd door de Pieters- of 
Gasthuissloot aan de noordzijde en aan de zuidzijde de Margrietensloot, halverwege de Elandsstraat-
Elandsgracht. Het Margrietenpad bestond uit twee evenwijdige velden met daartussen – waar nu de 
Elandsstraat ligt – een sloot. Het Margrietenpad was eigendom van het St. Margarethaklooster in de 
Nes. Voor het klooster waren de bezittingen in het landelijke gebied buiten de stadsmuur een belangrijke 
bron van inkomsten doordat ze werden verpacht. Vanaf 1556 kwam hierin verandering en werden steeds 
meer delen van het weer verkocht aan particulieren.673 Vooral in de jaren 1563-1576 deed het klooster 
goede zaken met grondtransacties. Interessant ten aanzien van de inrichting en bodemgesteldheid van 
het weer zijn de bepalingen die bij verkoop werden opgenomen in de kwijtscheldingsaktes. Zo werd her-
haaldelijk gesproken over de verplichting van de nieuwe eigenaar om – een voorbeeld uit 1571 – ‘tpadt, 
soo verre zyn voosz. erve streckt, te maeken ende houden hooch ende drooch ende seven voeten 
breet…’674 Het gaat hier dus om het onderhoud en periodieke ophoging om vernatting ten gevolge van 
bodemdaling tegen te gaan.675  
 

 
 
99 Profiel door de Sint Pieterssloot, noordelijke scheisloot van het Margrietenpad (vindplaats Konijnenstraat) (tekening: Ranjith Jayasena, 
MenA) 

 
Het begin van het Margrietenpad lag bij het Singel tussen de huidige Raadhuisstraat en de Gast-

huismolensteeg. De Sint Pietersloot is archeologisch getraceerd in de Konijnenstraat (afb. 96).676 Deze 
had een breedte van 5 m en was aan beide zijden voorzien van een eenvoudige beschoeiing van palen en 
liggende planken. Langs de beschoeiing en op de bodem van de sloot bevond zich het afval van ambach-
telijke activiteiten: horenpitten van geiten, een complete stierenschedel met slachtsporen en – tegen één 
van de beschoeiingen – een pakket van dunne fragmenten kalfsleer die in verband zijn te brengen met 

                                                                    
673 Kannegieter 1963, 78. 
674 Kannegieter 1963, 79. 
675 In 1601 werd in vergelijkbare bewoordingen een eigenaar verplicht gesteld om zorg te dragen voor het onderhoud van het pad, maar 
ook dat de vele zeemleerbereiders de sloten niet mochten vervuilen met hun werkzaamheden. Ook hier gold de verplichting ’t voorsz padt 
te laten acht voeten breedt ende tselve zoo hooch ende drooch tharen costen te houden’. Zie Kannegieter 1963, 86.  
676 Aan de westzijde – bij de Kostverlorenvaart – ligt direct te zuiden van deze sloot de Bellamystraat, voorheen het Tuinpad, dat in tegen-
stelling tot wat tot dusver werd aangenomen niet in het midden van een weer lag, maar langs de noordelijke scheisloot van het Margrie-
tenpad. Voor de Bellamystraat zie Wagenaar 2012, 15.  
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zeemleerbewerking.677 Het bijbehorende, midden- tot laatzestiende-eeuwse, loopvlak bestond uit een 
verharding van zand en gruis.678 Op basis van het opgegraven sloottracé was het mogelijk om de uit his-
torische bronnen gereconstrueerde breedte van het oorspronkelijke weer nader te preciseren.679 In com-
binatie met de historische informatie, dat de middelste scheisloot ter plaatse lag van de in 1613 gerooide 
Elandsstraat, kan de breedte van het Margrietenpad worden gereconstrueerd op ongeveer 76 m.680 Van 
de ambachtelijke activiteiten op het Margrietenpad getuigen de resten van een werkplaats met plavui-
zen vloeren en een bakstenen oven die in de Elandsstraat is opgegraven.681  

Tussen de Margrietensloot en de 21 voet brede sloot van Pompeus Occo – de latere Elandsgracht 
– lag het Appelmanspadt. Langs de noordelijke sloot bevond zich een 13 voet brede weg.682 Tussen de 
tegenwoordige Elandsgracht en halverwege de Elandsgracht-Oude Looiersstraat lag het Pompeuspadt. 
Dit veld had een 7 voet breed voetpad langs noordelijke sloot. Op de stadsplattegrond van Pontanus is 
dit veld aangeduid met de naam Tobiaspad.683 Aan weerszijden van de Oude Looiersstraat bevond zich 
het ‘lant der Gasthuysen’.684 Ten zuiden daarvan lag het ‘land van de Huysarmen der nieuwe zijde’, waar-
van de zuidersloot in 1613 werd verbreed tot de Looiersgracht. Of er op dit veld een voetpad was, is niet 
bekend.685 Tussen de Looiersgracht en halverwege de Looiersgracht-Passeerdersstraat bevond zich een 
veld dat bekend stond als het Schellingwouwerweer en het Nieuwe Raempadt. De noordelijke sloot werd 
in 1613 verbreed tot de Looiersgracht, de 20 voet brede zuidersloot werd gedempt.686 Ten zuiden hier-
van, aan weerszijden van de Passeerdersstraat, lag het Brabantsch padt.687 Ten zuiden hiervan bevond 
zich een veld dat bekend stond als ‘deser stede landt, genaemt de blaeuwe sock’. De zuidersloot werd in 
1613 verbreed tot de Passeerdersgracht.688 Het meest zuidelijke veld in de latere Jordaan was ‘der Gast-
huysen laechlant’, dat lag tussen de Passeerdersgracht en een sloot halverwege de Passeerdersgracht-
Raamstraat.689 

Naast scheisloten werden over de weren dwarssloten en paden aangelegd om ze onder te verde-
len in kleinere kampen. Aan de zuidzijde van de Amstelbocht, buiten de Regulierspoort heeft archeolo-
gisch onderzoek in 2018 een dwarssloot in het zicht gebracht. Vanaf deze stadspoort liep een dwarspad – 
de voorganger van de huidige Reguliersbreestraat – over de weren met aan weerszijden een sloot. De 
zuidelijke sloot is in 2018 archeologisch getraceerd aan de zuidzijde van de Reguliersbreestraat. Het ging 
om een 3 m brede sloot die bij de stadsuitbreiding van 1585 was gedempt en vervolgens verdwenen on-
der een ophogingspakket.690 Het oorspronkelijke loopniveau lag net zoals in de Konijnenstraat op ge-
middeld NAP -2 m.691  
  
                                                                    
677 In 1613 is de sloot gedempt met lagen van zand, biezen en rijshout, vermengd met een verscheidenheid aan huishoudelijke keramiek. 
Het terrein er omheen is vervolgens opgehoogd met klei en veen. Oppervlak op NAP -1,35 m.  
678 Op NAP -2 m. 
679 MenA vindplaats Konijnenstraat (KON, 2003), zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2007 (MenA AAR 6).  
680 Breedte uitgaande van de opgegraven Sint Pieterssloot en de ligging van de Elandsstraat als scheisloot in het midden. Zie ook Kanne-
gieter 1963, 77.  
681 MenA vindplaats Elandsstraat 101 (ELS, 2010), zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2012 (MenA 67), 19-22. De vloerniveaus lagen op 
gemiddeld NAP -1 m.  
682 Kannegieter 1968, 361-371. Deze weg begon bij de Gasthuismolensteeg. 
683 Kannegieter 1968, 372-383. 
684 Kannegieter 1968, 383-398. 
685 Kannegieter 1968, 398. 
686 Kannegieter 1968, 405-431. 
687 Kannegieter 1968, 431-440. 
688 Kannegieter 1968, 440-447.  
689 Kannegieter 1968, 447-454. Er bestaan geen historische vermeldingen van een voetpad op dit veld. Het begin van dit land lag voor 1586 
bij de kruising Singel / Wijde Heisteeg. 
690 MenA vindplaats Reguliersbreestraat 30-32 (REG, 2018), voor historische achtergrond zie Oldewelt 1958, 27. 
691 In hetzelfde bouwblok, 40 m zuidelijker, is in 1998 een vergelijkbare en mogelijk parallelle sloot opgegraven. Deze had een breedte van 
circa 3 m en een diepte van 0,5 m. Het bijbehorende loopniveau lag net zoals in de Reguliersbreestraat op circa NAP -2 m. Bij het bouwrijp 
maken van dit terrein werd de sloot gedempt met een mengsel van zand en klei en een grote depressie parallel aan de Vijzelstraat opge-
vuld met zand vermengd met stadsafval (vondstnummers VIJZ-36 en VIJZ-54).MenA vindplaats Vijzelstraat 7-17 / Pieterssteeg 3-7 (VIJZ, 
1998), westprofiel. Zie Wognum z.j. 
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5.6.2  Amstelbocht 
 
Langs de Sint-Anthoniesdijk – buiten de stadspoort – ontwikkelde zich gedurende de zestiende eeuw 
dichte bebouwing tot aan het Leprozenhuis, ter plaatse van het tegenwoordige Mr. Visserplein. De oud-
ste afbeeldingen van het land in de binnenbocht van de Amstel zijn het geschilderde vogelvluchtaanzicht 
en de houtsnede van de stad door Cornelis Anthonisz uit 1538 en 1544 (afb. 100, links).  
 

  
 
100 De Sint-Anthoniesdijk en de rafelige oeverlijn van de Amstel op de houtsnedekaart van Amsterdam van Cornelis Anthonisz, 1544. 
Langs de dijk staan huizen en schuren afgebeeld. Het kaartnoorden ligt rechtsonder. Rechts dezelfde locatie op de stadsplattegrond van 
Jacob van Deventer uit circa 1560. Voor de vergelijkbaarheid is de kaart gedraaid (kaartnoorden onder)  
 

  
 
101 Het gebied aan de Sint-Anthoniesdijk buiten de Sint-Anthoniespoort met daarop geprojecteerd de nieuwe vestingwal van de Tweede 
Uitleg. Aan de waterzijde (rechts) is onder het laatste bolwerk de bebouwing van het leprozenhuis zichtbaar met daaronder een vierkant 
en rechthoekig blok. Hier werd in 1595 Vlooienburg aangeplempt (Stadsarchief Amsterdam)  
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Aan de zuidzijde van de Sint-Anthoniesdijk bevond zich op dat moment een aaneengesloten bebouwing 
tussen het blokhuis bij de Oudeschans en het Leprozenhuis. Aan de achterzijde van deze bebouwing 
strekte zich een aantal kavels uit met ongelijke breedte en onderling gescheiden door sloten. Tussen 
1544 en circa 1560 moet er een aanplemping hebben plaatsgevonden. Dit blijkt uit het rechte verloop van 
de oever op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit circa 1560, die bovendien minder ver naar 
binnen lag ten opzichte van het land aan de overzijde van de Zwanenburgwal (afb. 100, rechts). Het aan-
tal paden tussen de Zwanenburgwal en het Leprozenhuis is de kaarten van Anthonisz en Van Deventer 
gelijk gebleven: vier. Wel toont de kaart van Van Deventer een schuin lopend pad dwars over een weer en 
is de bebouwing inmiddels opgerukt tot aan de waterlijn. De laatste topografische momentopname van 
vóór de stadsuitbreiding van 1592 is een kaart uit 1591 waarop het stadsbestuur de percelen aan de Sint-
Anthoniesdijk buiten de Sint-Anthoniespoort heeft laten vastleggen met daar overheen geprojecteerd 
een nieuwe vestingwal (afb. 101). Het land aan de Amstel is weergegeven als rechthoekige blokken van 
verschillende afmetingen. De kaart is geannoteerd met afmetingen en eigenaren. Dit zou suggereren dat 
op dat moment de smalle weren waren samengevoegd of dat deze samenvoeging alleen betrekking had 
op de eigenaren. Ter hoogte van de vier kavels met verspringende oevers aan de Amstel zou in 1595-1597 
het eiland Vlooienburg worden aangelegd.  
 

 
102 Waterlooplein, gereconstrueerde percelen (v.l.n.r. I t/m VII) aan de zestiende-eeuwse Amsteloever en het Leprozenhuis (L) binnen de 
topografie van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 
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103 Bebouwing en landwinning op de percelen (v.l.n.r.) V en VI met de locatie van de profielen (blauw) (kaart: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
Zeven oeverpercelen gereconstrueerd 
Archeologisch onderzoek rondom het Waterlooplein in de jaren 1960-1982 heeft een gedetailleerd beeld 
opgeleverd van de landinrichting en bebouwing in het drassige oeverland in de Amstelbocht.692 Zo zijn er 

                                                                    
692 In 1964 werden door het IPP in een bouwput op de hoek van de Jodenbreestraat en de Houtkopersdwarsstraat sporen van bebouwing 
langs de Sint-Anthoniesdijk gedocumenteerd. In 1968 werd bij de aanleg van de verkeersweg tussen de Weesperstraat en de IJ-tunnel ter 
hoogte van het Mr Visserplein een volledige doorsnede van de Sint-Anthoniesdijk gedocumenteerd. Bij de aanleg van de Metro-Oostlijn 
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tussen de Verversgracht en het Leprozenhuis – tegenwoordig de Zwanenburgwal en het Mr. Visserplein – 
minimaal zeven percelen te reconstrueren, in het navolgende van west naar oost genummerd I t/m VII 
(afb. 102). Deze 20 tot 23 m brede percelen waren van elkaar gescheiden door sloten loodrecht op de 
Sint-Anthoniesdijk. Aan de voet van de dijk bestond het oppervlak van het natuurlijke landschap uit veen 
met daarop een overstromingssediment van rivierklei, maar richting Amstel was deze kleilaag geheel 
geërodeerd en lagen de rietmatten voor de eerste ophogingen direct op het veen.693 In de vijftiende 
eeuw werd dit land in gebruik genomen voor bewoning, hetgeen archeologisch het beste zichtbaar was 
op de percelen IV en V. Perceel IV strekte zich begin vijftiende eeuw uit tot 105 m uit de dijk en had een 
breedte van 26 m.694 Het terrein was opgehoogd met zand, zoden en afval op een verharding van kruis-
lings gelegde rietmatten.695 De beschoeiing aan de waterzijde (beschoeiing 1) bestond uit een vlecht-
werkwand aan de binnen- en eiken palen aan de buitenzijde en daartussen planken. Op het terrein be-
vond zich een werkplaats, waarvan alleen een vierkante mortelvloer van 4,9 x 4,9 m resteerde.696 Op het 
naastgelegen 20 m brede perceel V werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw – op circa 100 m uit de 
Sint-Anthoniesdijk – een terp opgeworpen met klei en veenzoden.697 Deze werd aan de zuidzijde be-
grensd door een vlechtwerkwand. Van de bebouwing op de terp resteerde niets, wel van het gebruiksaf-
val van de bewoners, dat zich in de periode 1425-1475 had opgehoopt aan de buitenzijde van de vlecht-
werkwand.698  

In de tweede helft van de vijftiende eeuw werd de terp met klei- en veenzoden opgehoogd en 
tegelijkertijd naar het zuiden uitgebreid door landaanwinning in de Amstel. Het perceel werd nu aan de 
oostzijde begrensd door een houten wand een aan de waterzijde door een houten beschoeiing (kade 1) 
Voor de constructie van deze oevervoorziening werd een sleuf gegraven die nadat het werk was voltooid, 
werd volgestort met daktegels, voor het merendeel misbaksels.699  

Op het nieuwe terrein werd een rosmolen in bedrijf genomen, een molen die werd aangedreven 
door paarden of ezels (afb. 103-105). Het centrale deel – daar waar over elkaar heen draaiende molenste-
nen of een rad rondom een centrale as draaiden – rustte op een eikenhouten roosterfundering.700 Het 
loopniveau was verhard met mortel. Dit loopvlak werd in de gebruiksfase een keer opgehoogd en ver-
nieuwd. Over de constructie en omvang van het gebouw waarin de rosmolen lag, weten we niets. Dit 
geldt wel voor de tweede fase die rond 1475 tot stand kwam en waarvoor eerst het terrein eerst weer 
werd opgehoogd en uitgebreid naar de waterzijde. Het drassige oeverland werd hierbij afgedekt met een 
rietmat en op niveau gebracht met een pakket van klei- en veenzoden.  

                                                                                                                                                                                                                   
vanaf zijn vondsten geborgen en structuren in kaart gebracht. De metro doorsneed de noordzijde van het Waterlooplein met zes caissons. 
Voorafgaand aan de bouw van de Stopera werden in 1981 en 1982 twee complete zeventiende-eeuwse huizenblokken van de woonwijk 
Vlooienburg opgegraven. MenA vindplaatsen JO10 (Jodenbreestraat 96 / Houtkopersdwarsstraat 3), JO (dijkprofiel in de Jodenbree-
straat), MW4 t/m MW8 en MH1 (Metro-Oostlijn), WLO (Waterlooplein 1981-1982). Zie Baart 1977, Baart 1982, Gawronski 2012 en Ga-
wronski, Jayasena en IJzerman 2016, 28-48. 
693 Op NAP -3,20 m. IPP-waarneming Jodenbreestraat, dagrapport H.H. van Regteren Altena d.d. 2 februari 1964. Eenzelfde sterk door-
wortelde kleilaag als afdekking van het veen lag ter hoogte van de Rapenburgerstraat, in de bouwput voor de oprit van het IJ-tunnel tracé, 
tussen NAP -1,80 en -2,00 m. IPP-waarneming Mr Visserplein, dagrapport H.H. van Regteren Altena d.d. 25 oktober 1967.  
694 De ophogingsgeschiedenis van dit kavel is gedocumenteerd in de bouwput Jodenbreestraat / Houtkopersdwarsstraat, en in werkput 3 
van de Waterlooplein-opgraving.  
695 Veen op NAP -3 m. Over een lengte van 100 m uit de Jodenbreestraat is de uniforme ophoging van perceel IV gedocumenteerd. een 
pakket van afval aan de Jodenbreestraat was niet meer beschikbaar, maar vondsten uit profiel G-H, huisafval tussen NAP -2,60 m en -2,80 
m plaatst de datering in de eerste helft van de vijftiende eeuw. De vondsten zijn niet geborgen, wel is in de profieltekening aangemerkt 
dat het ging om steengoed uit Siegburg en rood- en blauwgrijs aardewerk.  
696 Het ging om een 25 cm dikke mortelvloer van 4,9 x 4,9 m 8 m. Het ontbreken van samenhangende structuren bemoeilijkt een interpre-
tatie, mogelijk hebben we te maken met een rosmolen, zoals er verderop bij perceel V ter sprake komt. 
697 WLO, werkput 4, tekening 165, profiel R-S. Het loopvlak lag op NAP -2,50 m. 
698 WLO-347, complex VIII (1425-1475), profielen R-S (tekening 165) en V-W. 
699 Misbaksels: WLO-368.  
700 Een eikenhouten raamwerk van 2,10 x 1,40 m met twee vakken die waren volgeheid met palen van els en berk. De balken van het 
raamwerk waren niet nieuw, zo duidden pengaten op een eerder gebruik als bouwelement. De insteek van de roosterfundering was opge-
vuld met zand, puin en daktegels.  
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104 Perceel V, samengestelde noord-zuid profielen R-S en TU (voor de locatie zie afb. 103): terpophoging (a) met aan de buitenzijde een 
afvalstort (b, 1375-1525), de ophoging voor de bouw van de rosmolen (c) en twee fasen van de Amsteloever (1 en 2) (tekening: Ranjith 
Jayasena, MenA) 

 

 
 
105 Doorsnede door het gebouw van de rosmolen met in het midden het centrale deel was gebouwd op een roosterfundering en rechts 
één van de poeren van het gebouw (foto: Wiard Krook, MenA) 

 
Als oevervoorziening werd een houten beschoeiing getimmerd (beschoeiing 2).701 De nieuwe rosmolen 
maakte gebruik van de roosterfundering van de voorganger.Hiervoor moest deze wel worden opge-
hoogd met een pakket mortel en voorzien van een nieuwe (langere) middenpaal. Op deze mortelfunde-
ring kwam een rond bakstenen plateau met een doorsnede van 2,35 m. Deze vloer is – door verzakking 
tijdens het gebruik – driemaal opgehoogd door telkens een nieuwe baksteenvloer op de oude te leggen. 
De werkplaats bestond uit een L-vormig gebouw van 8,50 x 12,50 m (afb. 100). De noordzijde was twee-
schepig, het zuidelijke deel – met daarin de rosmolen – drieschepig. De houten staanders van het ge-
bouw rustten op bakstenen poeren en de wandpalen op natuurstenen blokken.702 Aan de oostzijde was 

                                                                    
701 Het oppervlak van deze ophoging en aanplemping lag – na latere inklinking – op NAP -3 m.  
702 Deze bestonden uit in de lengterichting van het gebouw in kloostermoppen (29 x 14 x 7 cm) gemetselde muurtjes van 0,75 x 0,40 m die 
ieder op twee palen stonden en via vijf versnijdingen aan de kopse zijden en één aan beide lange zijden verjongden tot vierkante poeren 
van 0,29 x 0,29 m. Oppervlak natuursteen blokken op NAP -1,55 m. 
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plaatselijk een roosterfundering toegepast, een aanpassing aan een slechte lokale bodemgesteldheid.703 
De rosmolen was in bedrijf tot circa 1525, waarna het terrein wederom werd opgehoogd.704  

Op het naastgelegen perceel VI lag de Amsteloever in de periode 1475-1525, toen de rosmolen in 
bedrijf was, 121 m uit de Sint-Anthoniesdijk.705 Langs de waterkant stond een houten beschoeiing, inge-
graven in een sleuf die was opgevuld met puin en – net zoals op perceel V – een grote hoeveelheid dak-
pannen. Deze overeenkomstige wijze van kadeaanleg zou op een landaanwinning kunnen duiden die 
door de eigenaren van beide percelen tegelijkertijd ter hand werd genomen. In het laatste kwart van de 
vijftiende eeuw werd op perceel VI – tegelijk met de bouw van de rosmolen – tussen beide percelen een 
nieuwe scheisloot gegraven ter vervanging van de oude eenvoudige planken afrastering. Deze sloot be-
gon niet direct achter de dijk, maar 103 m ten zuiden hiervan en liep over een afstand van 31 m tot aan de 
Amsteloever (afb. 103 en 109).706 Op de kaart van Jacob van Deventer zijn vergelijkbare doodlopende 
sloten te zien (afb. 100). Naast een afwateringsfunctie dienden dergelijke sloten mogelijk voor de aan-
voer van goederen vanaf de Amstel. Een laad en losfunctie zou de verklaring kunnen zijn voor de zware 
houten beschoeiing die de sloot aan drie zijden had en het houten plateau aan de kopse kant. Langs de 
westelijke beschoeiing van de sloot bevond zich een 1,15 m breed pad van keien en aan de kopse kant 
een privaat.707 In het derde kwart van de zestiende eeuw moet een felle brand op het perceel hebben 
gewoed, waarbij ook de bovenzijde van de palen langs de sloot werden verkoold. Bij de daaropvolgende 
demping zijn verkoolde houtresten in de sloot gestort.708 

In het tweede en derde kwart van de zestiende eeuw zijn alle percelen naar het water uitgebreid. 
Dit lijkt geen integrale vanuit de stad geïnitieerde ophoging te zijn geweest, maar een sterk perceelsge-
bonden particulier initiatief. Dit kwam tot uitdrukking in de per perceel verschillende aanplempingstech-
niek en omvang van de landwinning. Veelal werd aangeplempt met klei- en veenzoden en – in toene-
mende mate – huisvuil. Met deze landaanwinning ontstond in het derde kwart van de zestiende eeuw 
een rechte oeverlijn op een afstand van gemiddeld 145 m uit de Sint-Anthoniesdijk.709 Perceel IV werd in 
het tweede kwart van de zestiende eeuw in twee fasen verlengd, eerst met 30 m en daarna nog eens met 
4 m. Voor het grondwerk werd een afwisseling van zand en klei gebruikt, maar bij de laatste landwinning 
ook een grote partij huishoudelijk afval, bestaande uit keramiek, aangevuld met etensresten van zaden, 
vruchten, mosselen, kokkels, vis, dierlijk bot, leer, textiel en bouwpuin (vondstcomplex WLO-146).710 Aan 
de waterzijde verrees een beschoeiing (kade 4) van gekantrechte palen met daartussen planken.711 Rond 
dezelfde periode werd ook perceel V over een afstand van 14 m uitgebreid tot aan de oever van perceel 
IV.712 Naast klei- en veenzoden werd voor deze landwinning gebruik gemaakt van een 4,7 m lang stuk 
scheepswand, bestaande uit enkele overnaads aan elkaar bevestigde planken, dat was verzwaard met 

                                                                    
703 Een vergelijkbaar fenomeen, waarbij één gevel vanwege een drassige geul in de ondergrond op een roosterfundering is gezet, is be-
kend van Oudezijds Armsteeg 14, waar rond 1615 een huis werd gebouwd met zijgevels op een staal- en een achtergevel op een rooster-
fundering. MenA vindplaats Oudezijds Armsteeg 12-14, 2008 (ARM). Zie Gawronski en Jayasena 2011, 22.  
704 De laag die de bovenste stenen vloer van de rosmolen afdekte bevatte vondsten uit de periode 1525-1550 (WLO-341).  
705 Profiel Z-AA. 
706 De sloot is opgegraven in werkput 4 en metrocaisson MW8. In MW8 is het pad naast de sloot door Baart (1977, 62) geïnterpreteerd als 
met keien gevuld scheepswrak. Het kleine restant hout en de keien liggen echter exact in het verlengde van de sloot met naastgelegen 
keienpad tussen perceel IV en V. 
707 Oppervlak op NAP-2,17 m; beerput 101, bovenzijde op NAP -2,17 m; onderkant op NAP -2,77 m. Dit werd ook als afvalbak gebruikt en 
bevatte fragmenten van keramiek en een sterk versleten zilveren munt van de Bourgondische hertog Philips de Schone uit 1482-1506. 
Vondstnummer WLO-322.  
708 Vondstnummer van de bovenste slootvulling: WLO-320.  
709 De bovenzijde van de beschoeiing bevond zich op NAP -2 m.  
710 Vondstcomplex WLO-146, datering 1525-1550. De bovenzijde van deze laag bevond zich op NAP -2,25 m. Het hoofdbestanddeel be-
stond uit keramiek, aangevuld met etensresten van zaden, vruchten, mosselen, kokkels, vis, dierlijk bot, leer, textiel en bouwpuin.  
711 De bovenzijde van de palen bevond zich op NAP -1,38 m; die van de planken tussen NAP -2,38 m en NAP -3,88 m. Deze kade is over een 
afstand van 11 m in kaart gebracht. 
712 Hiermee kreeg het kavel een lengte van 134 m. Datering gelet op de landaanwinning op de aangrenzende terreinen. Kadeconstructies 
(kade 3) gedocumenteerd in metrocaisson MW8. 
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keien.713 Aan de waterzijde kwam een beschoeiing van gekantrechte palen met aan de landzijde plan-
ken.714 Op perceel VI werd in het tweede kwart van de zestiende eeuw een keienpad aangelegd. Dit 
strekte zich vanaf de westelijk perceelscheiding over een afstand van minimaal 15 m uit naar het zuidoos-
ten. Een tweede pad op dit perceel lag op 9 m ten oosten en parallel aan de sloot tussen de percelen V en 
VI. 
 

  
 
106 Perceel IV, beschoeiing 4 (links), het talud ervoor en beschoeiing 5 (rechts) met op de achtergrond een dwarswand tussen beschoeiin-
gen 4 en 5 (foto: Wiard Krook, MenA) 

 

  
 
107 Perceel IV, noord-zuidprofiel: beschoeiingen 3, 4 en 5, a. veenbodem, b. afvalstort, c. ophoging met zoden, d. gemengde ophoging, e. 
talud aan buitenzijde beschoeiing 5 met afval, f. Amstelbodem (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
In het derde kwart van de zestiende eeuw zijn de percelen nog enkele meters verder in de Amstel uitge-
legd, zoals het beste was te zien op perceel IV. Hier werd het oevertalud buiten de beschoeiing afgedekt 
met een rietmat, om hier vervolgens op te hogen met kleizoden, zand, klei en puin. Aan de waterzijde 
verrees een beschoeiing van gekantrechte palen en planken (beschoeiing 5).715 Aan de oostzijde werd de 
kade met twee dwarswanden verbonden met beschoeiing 4. Deze constructie duidt erop dat voor de 

                                                                    
713 Baart (1977, 62) beschrijft drie scheepswrakken die als zinkstukken zijn gebruikt. Het lijkt echter eerder te gaan om losse stukken 
scheepshout.  
714 Achter de beschoeiing bevonden zich twee parallelle lijnen van palen zonder planken. Mogelijk zijn dit de restanten van een caisson-
constructie, waarbij houten vakken werden uitgezet in het water die dan vervolgens werden volgestort met ophogingsmateriaal. 
715 Palen tot NAP -1,98 m; planken tussen -2,13 m en -3,48 m. De kade is getraceerd over een afstand van 10 m. 
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aanplemping een caissontechniek is gebruikt, waarbij met hout beschoeide vakken werden volgestort 
met aanplempingsmateriaal. Aan de buitenzijde van de beschoeiing strekte zich een naar de waterzijde 
aflopend talud af van zand, puin en schelpen (WLO-154). Hierop lag de rivierbodem, een baggerlaag van 
klei vermengd met afval.716  
 

  
 
108 Perceel III, verzakt restant van een bakstenen gebouw op een roosterfundering (foto: Wiard Krook, MenA) 
 

Bouwen op opgehoogde rivierbodem was een risicovolle aangelegenheid, vooral wanneer het opge-
brachte materiaal niet voldoende tijd had om in te klinken. De gebruikers van de percelen lijken zich 
daarvan bewust te zijn geweest, zo werd voor alle bebouwing een roosterfundering toegepast. Op per-
ceel III resteerde de zijgevel van een gebouw direct tegen de westelijke scheisloot en de noordoosthoek 
van een bakstenen gebouw vlak naast de oostelijke scheisloot (afb. 108). Het oostelijke pand rustte op 
een rooster van dunne eiken leggers en gordingen die er via zwaluwstaartverbindingen mee waren ver-
bonden, waarbij de vakken waren volgeheid met dunne elzen slieten. De fundering was samengesteld uit 
een willekeur aan hout van verschillende afmetingen. Het gebouw was opgetrokken in een rode baksteen 
van twee gangbare laatvijftiende- of zestiende-eeuwse formaten.717 Op perceel V – naast de rosmolen – 
bevond zich het restant van een ander gebouw op een roosterfundering.718 De vulling van de scheisloot 
tussen de percelen III en IV vormde een gesloten vondstcomplex, te dateren in de jaren 1595-1597 toen 
als onderdeel van de ophoging van het eiland Vlooienburg de sloot met stadsafval is volgestort (vondst-
complex WLO-370, zie hoofdstuk 6.5.1).719  

De archeologische datering – derde kwart van de zestiende eeuw – van de aanwezigheid van een 
rechte kade kan met de kaart van Jacob van Deventer worden aangescherpt tot vóór 1558-1561, toen de 
kaart tot stand kwam. Opvallend is dat de historische kaart een verkaveling toont die afwijkt van de ar-
cheologische perceelsgrenzen. Zo zijn er tussen de Verwersgracht en het Leprozenhuis niet zeven, maar 
vier afgebeeld. Dit verschil is niet toe te schrijven aan de slordigheid van de kaartmaker maar eerder een 
gevolg van de keuzes die hij maakte, vanwege het militaire belang dat aan de kaarten ten grondslag lag. 
Zo weten we dat hij in de buitengebieden niet alle scheisloten vastlegde. De buitenpolder aan het IJ werd 
door hem bijvoorbeeld als vrijwel geheel leeg afgebeeld, terwijl de stadsplattegrond van Cornelis Antho-
nisz uit 1538 en een ontwerpkaart voor de stadswal van de Tweede Uitleg uit 1591 hier een reeks aan 
langgerekte percelen weergeeft. Een andere verklaring zou zijn dat ten tijde van de historische kaart het 
een aantal percelen inmiddels was samengevoegd, waarbij tussenliggende sloten zijn gedempt. Duidelijk 
aangegeven door van Van Deventer zijn de individueel opgehoogde erven en de dichte bebouwing vanaf 
de dijk tot aan de waterlijn. 

                                                                    
716 Profiel C-D. De bovenzijde van de baggerbodem, die het zandpakket en het bosveen afdekte lag tot 30 m uit de kade op gemiddeld 3,50 
m - NAP en daalde tussen 47 m en 62 m naar 4,50 m – NAP.  
717 Het gaat om rode baksteen van 22 x 11 x 4,5 cm en 18 x 9,5 x 4 cm die vergelijkbaar zijn met de laat vijftiende- en midden zestiende-
eeuwse stadsmuur bij de Sint-Anthoniespoort, zie Gawronski en Jayasena 2010, 14 (MENA AAR 45).  
718 Hiervan resteerde alleen een 1,5 m lang en 0,95 m breed stuk van de roosterfundering. Het oppervlak van de roosterfundering lag op 
NAP -2,08 m. De vakken waren volgeheid met palen.  
719 Vondstcomplex WLO-370. 
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109 Perceel VI, sloot gezien richting Mozes en Aäron Kerk, 1982 (foto: Wiard Krook, MenA) 
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5.6.3  Buitenpolder tussen Sint-Anthoniesdijk en IJ 
 
De buitenpolder die zich uitstrekte vanaf de Sint-Anthoniesdijk tot aan het IJ was verkaveld in langgerek-
te percelen met tussenliggende sloten. Langs de Oudeschans en het IJ bevindt zich een zomerdijk. De 
oudste historisch gedocumenteerde ophogingen in dit gebied vonden plaats in 1565. In dat jaar werd het 
Damrak uitgediept waarbij van stadswege was bepaald dat de opgebaggerde grond buiten de Sint-
Anthoniespoort moest worden gebracht naar het land van Jan Oom Jansz ter versteviging van de ka-
de.720 Het land van Jan Oom Jansz was één van de langgerekte percelen tussen IJ en Sint-Anthoniesdijk. 
Het werd ook vermeld in het belastingkohier van de 100ste penning uit 1569.721 In dit kohier wordt gesp-
roken over een aantal ‘Huysen ende erven gelegen buytensdycks aen tye’. Uit het belastingkohier kan 
worden opgemaakt dat het land van Jan Oom Jansz niet aan de waterweg van de Oudeschans moet wor-
den gezocht, maar meer naar het oosten. De in 1565 opgehoogde kade lag dan ook aan de IJ-zijde, onge-
veer ter hoogte van het tegenwoordige Rapenburg. 

Op basis van archeologisch onderzoek op vier locaties in de voormalige zestiende-eeuwse bui-
tenpolder tussen de Oudeschans en de Rapenburgerstraat is de bodemopbouw en prestedelijke ge-
bruiksgeschiedenis te reconstrueren; twee vindplaatsen aan de Oudeschans722 en één aan de Valkenbur-
gerstraat.723 Het perceel langs het water van de Oudeschans is in de jaren 1525-1550 en 1560-1570 opge-
hoogd, aan de zuidzijde met klei en aan de noordzijde, tegenover de Montelbaanstoren, met stadsafval. 
Uit de archeologische gegevens blijkt dat de ophogingen zich destijds waarschijnlijk beperkten tot het 
meest westelijk gelegen kavel van de buitenpolder. Een projectie van de kaart van Jacob van Deventer op 
de huidige topografie laat zien dat de begrenzing aan de landzijde van het langgerekte kavel langs de 
Oudeschans samenvalt met de begrenzing van de ophogingslaag uit de jaren 1560-1570.  
 

 
 
110 De archeologische vindplaats Oudeschans 5-11 (OS4, rood omlijnd) geprojecteerd op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 
1558-61. De locatie ligt achter de zomerdijk aan de Oudeschans en wordt noord-zuid doorsneden door een perceelsscheiding of sloot 

  

                                                                    
720 Van der Laan 2008, 256-257 (Res Vroedschap, 263v, 264, 19-01-1565).  
721 Nationaal Archief, toeg.nr. 3.01.03 (Archief van de Staten van Holland, 1445-1572), inv.nr. 1538, deel 1, f. 113 v. Met dank aan E. 
Schmitz, Stadsarchief Amsterdam.  
722 MenA vindplaats Oudeschans 5-11 (OS4, 2008, zie Gawronski en Jayasena 2011b (MenA AAR 59) en Oudeschans 73-77 (OS6, 2009, zie 
Gawronski en Jayasena 2012 (MenA 64)).  
723 MenA vindplaats Valkenburgerstraat 130-146 (VAL4, 2011), zie Gawronski en Jayasena 2016b (MenA AAR 90).  
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5.7  Aardewerk in Amsterdam 1350-1575 
 
In de periode die we hier beschouwen als die van de middeleeuwse stad (1350-1578) maakte het aarde-
werk grote ontwikkelingen door. In het navolgende worden twee tijdvakken van deze ontwikkelingen 
uitgelicht aan de hand van twee representatieve vondstcomplexen. Het gaat om de grachtvulling bij de 
Sint-Olofspoort (1375-1425) en een particuliere ophoging in de buitenpolder bij de Oudeschans (1560-
1570). 
 
5.7.1  De stadsgracht bij de Sint-Olofspoort, 1375-1425 
 
De afvalstort in de stadsgracht bij de Sint-Olofspoort is het meest representatieve vondstcomplex ten 
aanzien van het aardewerk in de stad in de periode 1375-1425 (afb. 111 en 112). De reden hiervoor is dat 
vergelijkbare vondstcomplexen uit beerputten ontbreken of zeldzaam zijn – de beerput kwam met de 
verstedelijking op in de veertiende eeuw – en stadsafval nog nauwelijks werd verwerkt in stedelijke op-
hogingen.724 De begindatum ligt rond 1375, toen de stadspoort werd gebouwd en de sluitdatum in 1425, 
het moment waarop de stad werd uitbreid en de poort en gracht hun functie verloren. Het Sint-
Olofspoort vondstcomplex is niet alleen voor Amsterdam een belangrijk ijkpunt in de typochronologie 
van aardewerk, zo diende het tevens als één van de belangrijkste aanwijzingen voor de datering van het 
pottenbakkersafval van de Hogelanden in Utrecht.725 
 

 
 
111 Overzicht van de keramiekvondsten uit de stadsgracht bij de Sint-Olofspoort, 1375-1425 (foto: Wiard Krook, MenA) 

 

                                                                    
724 De datering van de grachtvulling van de Sint-Olofspoort was volgens de eerste publicatie uit 1972 de periode 1377-1425 (Baart 1972, 14-
15), maar in 1977 werd deze in Opgravingen in Amsterdam bijgesteld tot 1390-1425 want, in de woorden van Baart, ‘Het materiaal uit dit 
vondstkomplex lag uitgestrekt over een goot die gelegd is in 1390’ (Baart et al. 1977, 240). De datering van de goot is niet onwaarschijnlijk, 
maar de stratigrafische relatie tussen deze en het vondstcomplex blijkt niet juist, zo leerde een nadere beschouwing van de opgravingsdo-
cumentatie en navraag bij H.H. van Regteren Altena in 2010.Tegenwoordig wordt om die reden als datering de periode 1375-1425 aange-
houden.  
725 Bruijn 1979, 21. Een andere Amsterdamse vondst die de datering van het Utrechtse pottenbakkersafval ondersteunt, is een vóór 1389 
op Warmoesstraat 98 ingegraven pot van grijsbakkend aardewerk met AVE MARIA randschrift (Bruijn 1979, 21). 
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112 Sint-Olofspoort, verhouding tussen baksels en vorm naar MAE (N=494) 
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113 Stadsgracht bij de Sint-Olofspoort, bakselverhoudingen naar MAE (N=494) De keramieksoorten zijn steengoed zonder oppervlakte-
behandeling (s1), steengoed met oppervlaktebehandeling (s2), steengoed met secundair aangebracht loodglazuur (s8), grijsbakkend 
aardewerk (g), roodbakkend aardewerk (r), witbakkend aardewerk (w), Haffner aardewerk (ha), Maaslands witbakkend aardewerk (wm), 
Spaans tinglazuuraardewerk (sp) 

 
De grachtvulling bij de Sint-Olofspoort bevatte een minimaal aantal van 494 voorwerpen van kera-
miek.726 Roodbakkend aardewerk vormt met 74,9% de grootste materiaalgroep in het vondstcomplex. 
Hiervan bestaat het hoofdbestanddeel uit kookgerei: bakpannen, steelkommen en grapen. Kenmerkend 
aan de bakpannen is de aan de buitenzijde licht afgeplatte afgeronde rand.727 Onder de grapen zijn er 
peervormige en grote en kleine bolle modellen.728 Tot de grotere modellen behoren de twee-orige 
grapen met een cilindrische hals (afb. 114).729 Dit model is een aardewerken kopie van een metalen 
kookpot met twee hoekige oren, een zogeheten ‘skeuomorphisme’.730 De haakoren waren in de tweede 
helft van de veertiende eeuw in de mode en kregen in de vijftiende eeuw een rondere vorm. Van het klei-
nere model zijn er varianten met een cilindrische of een iets uitstaande hals.731 Eén exemplaar kan wor-
den aangemerkt als wrakgoed, een misbaksel of tweede keus voorwerp.732 Van dit model grape zijn in 
het vondstcomplex ook varianten te vinden in witbakkend aardewerk.733 Verder zijn er een model met 
een kraagrand en dekselgeul en peervormige modellen waarvan sommige zijn voorzien van klauwvormi-
ge poten (afb. 115, links).734 Tot het kookgerei behoren ook vetvangers – die werden gebruikt onder een 
braadspit – en een vergiet, deksels en komforen.735 Onder het roodbakkend aardewerk dat werd gebruikt 
voor de voedselbereiding bevinden zich kommen waarvan één model op pootjes ook in witbakkend aar-
dewerk voorkomt.736 Vergelijkbaar is een groep grote kommen met een manchetrand en standlobben 
die in zowel rood- als grijsbakkend aardewerk voorkomen.737 Tenslotte is er een fragment van een kom 
die behoort tot de late productie van Maaslands witbakkend aardewerk. 
 
 
                                                                    
726 Aardewerk getekend en gekwantificeerd naar MAE door A.C. Lagerweij, concordantie naar Deventer Systeem R.M Jayasena en S. 
Ostkamp, 2018.  
727 Type r-bak-2.  
728 De grote exemplaren hebben een hoogte van circa 25 cm, de kleine van circa 12 cm.  
729 Type r-gra-20.  
730 Aardewerken kopieën van metalen voorwerpen werden door de eeuwen heen in verschillende vormen vervaardigd, zie bijvoorbeeld 
voor zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse voorbeelden Ostkamp 2017, 48-51 (MenA vindplaats OZV9, AAR 100).  
731 De typen r-gra-2 en r-gra-3.  
732 Baart 1977, 241, 243 cat. 459 (OL-23), r-gra-3. 
733 Roodbakkend aardewerk: r-gra-3; witbakkend aardewerk: w-gra-29. 
734 Type r-gra-10 en r-gra-4. Zie ook Baart 1972, 19, afb. 28-29. 
735 Type r-vet-1. Compleet exemplaar OL-18, zie Baart 1972, 18.  
736 OL-26, r-kom-99; OL-25, w-kom-46. 
737 Typen r-kom-40 en g-kom-6. 
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114 Grape van het type r-gra-20 (OL-102) en metalen voorbeeld van dit type grape (NZR2.00599MTL753)  

 

  
115 Sint-Olofspoort, grape met klauwvormige poten (links) en bord met slibversiering (rechts) 

 

 
 
116 De typen steengoedkannen uit het vondstcomplex van de Sint-Olofspoort, 1375-1425. Vanwege incompleetheid is voor de s1-kan-1 
een exemplaar afgebeeld van een andere opgraving  
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Het vondstcomplex bevat voorbeelden van de eerste generatie aardewerken borden (afb. 115, rechts). 
Deze hebben lobvoeten, een uitgebogen vlag en een van buiten aangedrukte rand.738 Borden werden 
eind veertiende- en begin vijftiende eeuw hoofdzakelijk gebruikt voor het opdienen van maaltijden, het 
eten van borden kwam pas op vanaf de zestiende eeuw. Onder de exemplaren uit de gracht bevinden 
zich stukken die tot het toenmalige luxesegment mogen worden gerekend. Deze zijn in ringeloortech-
niek versierd met dieren op de spiegel en vegen op de vlag. Productieafval van dergelijk aardewerk is 
bekend uit Delft, Aardenburg en Utrecht.739 Uit Spanje is een bord van lusteraardewerk afkomstig; tinge-
glazuurd aardewerk dat zijn naam ontleent aan de goudkleurige beschildering.740 Vanaf de dertiende 
eeuw vond de productie van dit aardewerk plaats in Malaga in Andalusië en vanaf het midden van de 
veertiende eeuw in Valencia.  

Het drinkgerei maakt 6% uit van het gehele vondstcomplex. Dit bestaat uit Siegburg steengoed 
bekers, drinkschaaltjes en trechterbekers en een zuigfles van witbakkend aardewerk uit Langerwehe. 
Van steengoed opslag- en schenkgerei zijn er ongeglazuurde kannen uit Siegburg en geglazuurde – veel-
al grotere – exemplaren uit Langerwehe. Het Siegburg steengoed had sinds het midden van de veertien-
de eeuw een ontwikkeling doorgemaakt van dunwandige tot hoge slanke, maar dikwandiger kannen. 
Vanuit de bekervormige middenveertiende-eeuwse modellen ontstond in het laatste kwart van die eeuw 
de klassieke hoge ‘Jacobakan’ en vergelijkbare modellen.741 Naast deze slanke kannen bevat het vondst-
complex ook een peervormig model met een schouder overgaand in hals met rechte rand (afb. 116).742 
Naast een vormontwikkeling zien we ook een technologische ontwikkeling in het bakproces terugkomen 
in de vondsten. Zo heeft een deel van de ongeglazuurde steengoedkannen uit Siegburg door toevoeging 
van zout in de oven een oranje gevlamd oppervlak. Een veel zeldzamere oppervlaktebehandeling vinden 
we op één hoge slanke kan die – in de Nederlanden – is voorzien van een groen loodglazuur.743 Langer-
wehe steengoed is vertegenwoordigd door vier typen kannen en een duidelijk ouder exemplaar die op de 
rand en de schouder is voorzien van radstempel versieringen.744 Roodbakkend schenkgerei bestaat uit 
een peervormige en twee bolle typen kannen.745 Beide zijn voorzien van standlobben en een eenvoudige 
versiering van slibboogjes. Identieke exemplaren zijn bekend uit het pottenbakkersafval van de Hogelan-
den in Utrecht.746 Deze kannen vertegenwoordigen typologisch een overgangsmodel met een aan steen-
goed ontleende cilindrische hals en rechte rand en standlobben in de traditie van het grijsbakkend aar-
dewerk.747 Daarnaast zijn er voorraadpotten van grijs- en roodbakkend aardewerk. Grijsbakkend aarde-
werk neemt een beperkt deel in het van vondstcomplex, deze aardewerksoort was eind veertiende- be-
gin vijftiende eeuw in Amsterdam al op zijn retour. 

Tot de categorie sanitair behoren pispotten van – op één grijsbakkend exemplaar na – roodbak-
kend aardewerk.748 Een wat minder vaak voorkomend voorwerp is een lavabo, een watervat dat werd 
gebruikt voor het wassen van handen. Vergelijkbare aardewerken lavabo’s zijn bekend uit Utrechts pot-
tenbakkersafval van circa 1400.749 

                                                                    
738 Type r-bor-1 
739 Ostkamp 1998, 6 en Hurst et al. 1986, 146-148. Utrecht, zie Van Wageningen 1988, 98. 
740 Hurst et al. 1986, 42. 
741 De ontwikkeling van de s1-kan-15 naar de s1-kan-1 en de variant op hierop zonder ribbels (s1-kan-3), die in de stadsgracht veel ruimer 
was vertegenwoordigd dan de s1-kan-1 (31 versus 6).  
742 Type s1-kan-5. Voor een vergelijkbaar voorbeeld van een s1-kan-5 uit een ophoging in de Spuistraat zie Gawronski en Veerkamp 2013, 
23, cat. 1 (MenA AAR 73).  
743 Het model is van het type s1-kan-3, maar vanwege de toevoeging van het loodglazuur wordt dit model geclassificeerd als s1-kan-8. 
744 Typen s2-kan-50, s2-kan-83, s2-kan-86 en een tussenvorm van s2-kan-67/34. Voor de s2-kan-23 vergelijk Van de Venne en Snieder 
1994, 88, cat. A24, afkomstig uit een drenkplaats op de Hof in Amersfoort uit het derde kwart van de veertiende eeuw.  
745 Peervormig type: r-kan-78; bol model met rechte cilindrische hals: r-kan-32 en r-kan-77. 
746 Bruijn 1979, 123-125. 
747 Bruijn 1979, 122. 
748 Ze zijn van hetzelfde model; een bolle vorm met vloeiend in de hals overgaande buik, een uitgebogen rand met dekselgeul en een holle 
bodem (r-pis-1 en g-pis-1). 
749 Bruijn 1979, 83 en 92.  
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De belangrijkste bron van verwarming rond 1400 was een haardvuur. Om het vuur ’s nachts te 
kunnen laten smeulen zonder dat er brandgevaar ontstond was het vanaf het midden van de veertiende 
eeuw gebruikelijk om het vuur af te dekken met een aardewerken vuurstolp. Aanvankelijk hadden deze 
voorwerpen een ronde vorm – het ging in feite om een omgekeerde kom compleet met lobvoeten die 
was voorzien van een oor – maar vanaf circa 1400 deed de halfronde vuurstolp zijn intrede. Deze had een 
vlakke muurplaat en werd tegen de achterwand van een haard geplaatst.750 Deze vormontwikkeling staat 
in verband met de verplaatsing van de haard van het midden van het huis naar de muur met schoorsteen. 
De vuurstolpen van de poortwachters van de Sint-Olofspoort zijn kenmerkend voor deze typologische 
overgangsfase, waarbij beide typen zijn vertegenwoordigd.751 Ook een voorwerp dat werd gebruikt om 
het vuur uit te maken is aanwezig: een dover, versierd in kerfsnedetechniek.752 Tenslotte zijn er gaten-
potten van roodbakkend aardewerk die – zo wordt aangenomen – werden gebruikt als ‘vuurpot’: door er 
smeulend hout in te stoppen kon vuur worden vervoerd.753 Vergelijkbare exemplaren werden rond 1400 
geproduceerd in Utrecht.754 Voor verlichting waren er olielampen, bestaande uit twee schalen en een 
stam die via de twee horizontale ogen konden worden opgehangen.755  

Een voorwerp waarvoor tot dusver in Amsterdam geen parallellen zijn gevonden, is een pot van 
grijsbakkend aardewerk met een uitgebogen rand. Dit exemplaar bereikte de stad vanuit het Oostzee 
gebied en is vermoedelijk vervaardigd in Danzig, het tegenwoordige Gdansk.756  

Van witbakkend aardewerk uit Langerwehe bevatte de gracht een pelgrimshoorn, het attribuut 
van de bedevaartganger, die via twee ogen aan een koord om de hals of aan de gordel werd gedragen. 
Pelgrimshoorns werden op de draaischijf vervaardigd, aan de buitenzijde bijgesneden en voorzien van 
een spaarzaam loodglazuur, wat het voorwerp een kenmerkend groen gespikkeld oppervlak gaf. De pel-
grimshoorn uit de stadsgracht behoort tot de wat oudere vondsten, mogelijk daterend uit het derde 
kwart van de veertiende eeuw.757 Een andere wat oudere vondst betreft een Langerwehe zuigflesje. 

 
5.7.2  Aardewerk in Amsterdam 1500-1575 
 
Het aardewerk in Amsterdam in de periode 1500-1575 wordt in het navolgende besproken aan de hand 
van een afvalstort aan de Oudeschans uit 1560-1570, waarbij vergelijkingen worden gemaakt met twee 
andere zestiende-eeuwse afvalstorts, uit van een ophoging van de Lastage in de Dijkstraat (vondstcom-
plex DIJ, 1500-1550) en één van een particuliere landwinning aan de oever van de Amstel bij het Water-
looplein (vondstcomplex WLO-146 1525-1550). Wanneer we kijken naar de bakselverhoudingen van de 
drie vondstcomplexen, dan vallen de grote overeenkomsten op. De Oudeschans vondsten kunnen dan 
ook worden gezien als representatief voor de materiële cultuur in dit tijdvak.758 De bakselverhoudingen 
van deze drie vondstcomplexen komen in grote lijnen met elkaar overeen. We kunnen het Oudeschans 
vondstcomplex dan ook beschouwen als representatief voor het aardewerk in de stad in deze periode. 

Roodbakkend aardewerk maakt 86,9% uit van het vondstcomplex. Dit bestaat hoofdzakelijk uit 
kook- en tafelgerei. Een kenmerkend type grape, dat omstreeks 1525 in zwang kwam, is herkenbaar aan 
een scherpe buikknik, een ribbel op de schouder en een kraagrand met (vaak) vingerafdrukken eronder 
(r-gra-34). Bij de bakpannen is het meest voorkomende model voorzien van een licht afgeplatte omge-

                                                                    
750 Bitter 2004, 13-14.  
751 Rond model: r-vst-4, halfrond model met muurplaat: r-vst-6. 
752 OL-9. 
753 Bruijn 1979, 83. 
754 Bruijn 1979, 84-85. 
755 In het vondstcomplex komen de typen r-oli-3 en r-oli-4 voor.  
756 Type g-pot-21, OL-169, zie Gawronski 2012, 129, cat. 102. 
757 Vergelijk Van de Venne en Snieder 1994, 89, cat. A38, afkomstig uit een drenkplaats op de Hof in Amersfoort uit het derde kwart van de 
veertiende eeuw en Hurst et al 1986, 228-229. 
758 MenA vindplaatsen DIJ (1975), WLO (1981-1982) en OS4 (2008). Voor OS4 zie Gawronski en Jayasena 2011b (AAR 59). Voor vergelijking 
van de Oudeschans vondstcomplexen met die van de Dijkstraat en het Waterlooplein is gebruik gemaakt van de tellijsten in MAE, ge-
maakt door A.C. Lagerweij, waarbij alle onderscheiden typen zijn gerelateerd aan het Deventer Systeem.  
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slagen rand (r-bak-2). Witbakkend vormt met 4,37% een aanzienlijk kleinere groep. Het vormenspectrum 
bestaat net zoals dat van roodbakkend aardewerk uit bakpannen, borden en grapen. 
 

 
117 Vondstcomplexen Dijkstraat (DIJ), Waterlooplein (WLO-146) en Oudeschans (OS4), bakselverhoudingen naar MAE (DIJ en WLO-146) 
en EVE (OS4-34) De keramieksoorten zijn steengoed zonder oppervlaktebehandeling (s1), steengoed met oppervlaktebehandeling (s2), 
roodbakkend aardewerk (r), witbakkend aardewerk (w), Haffner aardewerk (ha), Maaslands witbakkend aardewerk (wm), Spaans tingla-
zuuraardewerk (sp) 

 

 
118 OS4-34: bakselverhoudingen naar EVE (N=81,28) 

 
 

 
 
119 Borden van roodbakkend aardewerk (r-bor-6, OS4-34)  

 
Bij de borden van roodbakkend aardewerk was het oudste model (r-bor-1), dat we voor het eerst zagen 
bij de Sint-Olofspoort en bij de Oudeschans in de Vlooienburg ophoging, geheel verdrongen door de 
rond 1525 geïntroduceerde r-bor-6 (afb. 119). Dergelijke borden zijn er met verschillende soorten decora-
ties, van het Noord-Hollandse slibversierde aardewerk tot mogelijk – ook – Zeeuwse producten, die her-
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kenbaar zijn aan het bleekgroene koperglazuur op de spiegel. Bij het kookgerei zien we het eind zestien-
de eeuw wat verouderde model bakpan met een aangedrukte omgeslagen rand (r-bak-4) naast de opvol-
ger met een manchetrand (r-bak-5). Ook bij de grapen is vernieuwing in het assortiment te zien, zo is er 
naast de veelvoorkomende r-gra-34 een rond 1575 ontwikkeld model met een scherpe buikknik en uitge-
bogen rand (r-gra-19). Bij het kookgerei en sanitair is net zoals bij de borden mogelijk sprake van impor-
ten uit Zeeland. Voorbeelden hiervan zijn grapen en buidelvormige pispotten waarvan parallellen bekend 
zijn uit Hulst en het kasteel van Souburg bij Vlissingen.759  

Majolica is met 0,55% een kleine vondstgroep (afb. 121). Het gaat om een aardewerksoort die 
vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden – en hierdoor ook Am-
sterdam – werd geïntroduceerd vanuit Antwerpen. Midden zestiende eeuw werd majolica in verschillen-
de Noord Nederlandse steden geproduceerd. 760 De eerste generatie Nederlandse majolica was vaak 
gedecoreeerd met ornamentele motieven naar Italiaans voorbeeld. Zowel in het Oudeschans vondscom-
plex als dat van het Waterlooplein zijn goede voorbeelden te vinden van typisch middenzestiende-
eeuwse majolica. De polychrome beschildering van deze eerste generatie Nederlandse majolica was 
geïnspireerd op dan in Italië gangbare ornamentele motieven. De vondstcomplexen WLO-146 en OS4-34 
geven hiervan goede voorbeelden.  

 
120 Steengoed uit de ophogingen aan de Oudeschans (links) en vergelijkbare complete objecten van andere Amsterdamse vindplaatsen, 
1525-1575 

 
Het steengoed uit de ophoging bestaat uit een kleine groep van steengoed zonder oppervlaktebehande-
ling uit Siegburg (s1; 1,35%) en steengoed met zoutglazuur (s2; 6,71%) uit Keulen, Aken, Frechen en 
Raeren. De exemplaren uit Keulen zijn voorzien van appliques van eiken- en rozenloof (afb. 120). Hieron-
der bevinden zich eerste-generatie baardmankruiken. Vanaf circa 1540 kwam het in zwang om deze 
voorwerpen – daarnaast – te voorzien van ornamentale- of tekstbanden met portretbustes en acanthus-
bladeren. Het Siegburgse steengoed bestaat uit een kan van het type s2-kan-11, trechterbekers en een 

                                                                    
759 Grapen van het type r-gra-75, opgraving Bierkaaistraat te Hulst, catalogus cat. 45; pispotten (r-pis-53). 
760 Ostkamp, Roedema en Van Wilgen 2001, 68-69. 
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snelle.761 Dit waren hoge één-orige cilindrische of licht taps toelopende drinkbekers die vooral werden 
gebruik voor de consumptie van bier. Ze waren vaak rijkelijk versierd met reliëfs.  
 

 
121 Nederlandse majolica uit de landwinning in de Amstelbocht (WLO-146), de ophogingen aan de Oudeschans (OS4) en de ophoging van 
Vlooienburg (WLO-155) 

 
De voorstellingen betroffen vaak Bijbelse taferelen, portretten, wapenschilden en soms een profane 
voorstelling, al dan niet met een politieke lading.762 De decoratie op het fragment van de snelle uit de 
Oudeschans ophoging – daterend 1550-1575 – had betrekking op het Bijbelse verhaal van Lucas.763  
Vanaf de dertiende eeuw werd in het Spaanse Malaga en vanaf de veertiende eeuw ook in Valencia majo-
lica geproduceerd dat vanwege de goudkleurige beschildering bekend staat als lusteraardewerk.  
Uit de Oudeschans ophoging komen enkele fragmenten van jydepotten, handgevormde grijsbakkende 
potten uit Denemarken (afb. 122).  

Jydepotten worden in Denemarken aangeduid als ‘zwarte potten’ (black pots), de bij ons gang-
bare naam kregen ze in het buitenland en betekent Jutse pot. De oudste historische vermelding van 
‘zwarte potten’ in Denemarken is van 1562, maar de productie ervan is terug te voeren tot het begin van 
de vijftiende eeuw.764 De vervaardiging van deze potten was een arbeidsintensief proces dat plaatsvond 
in de zomermaanden en werd uitgevoerd door vrouwen op het platteland van Jutland.765  

                                                                    
761 Een s2-kan-11 is een hoog model op een standring met een schouder die vloeiend overgaat in een nauwe hals met een kraagrand en 
was gangbaar in de periode 1450-1525. 
762 Een in de waterbodem van het Rokin opgegraven Siegburgse snelle uit 1588 is op basis van de reliëfs met daarop koning Arthur en 
Constantijn de Grote in verband te brengen met anti-Spaans sentiment, iets wat voor een Siegburgse pottenbakker in het jaar waarin de 
stad werd belegerd door Spaanse troepen niet verwonderlijk was, maar het tegelijkertijd ook goed moet hebben gedaan op de markt in 
Amsterdam, dat pas tien jaar tevoren het Spaanse gezag had afgezworen. Zie Gawronski et al. 2010, 85-88.  
763 OS4-34#011. 
764 Van Reenen en Jensen 2009, 314-315 en Linaa 2007, 185. 
765 Guldberg 1999, 220 en Van Reenen en Jensen 2009, 312. 
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122 Oudeschans: fragment van de oudste tot dusver opgegraven jydepot in Amsterdam (foto en tekening: Ron Tousain, MenA) 

 
Kenmerkend voor dit aardewerk is dat de binnenzijde is gepolijst, waarmee het oppervlak een metaal-
achtige glans kreeg. De productie van jydepotaardewerk wordt gezien als een markgerichte, niet agrari-
sche productie van de agrarische bevolking van Jutland in een tijd van economische neergang.766 De be-
langrijkste productieregio’s waren Varde, Fjends en Varup.767 Vanuit Jutland verspreidde het product zich 
gedurende de zestiende eeuw over geheel Denemarken.768 Het vormenspectrum van jydepotaardewerk 
bestaat uit schalen, bakpannen en grapen. Vooral de laatste worden het meest gevonden. In de opho-
ging van Vlooienburg bevinden zich grapen, de rand van een (melk) schotel en een bakpan.769 Jydepotten 
waren bijzonder beschikt voor het bereiden van melk en pap – die daarin langzaam konden worden ge-
kookt – en komen in Denemarken vooral voor in de lagere sociale milieus.770 Het zijn vooral de producten 
uit Varde die met West Jutse schippers vanaf de zestiende eeuw naar de Nederlanden kwamen. De ex-
port was in handen van individuele schippers zonder tussenkomst van handelaren. De potten waren 
goedkoop alledaags gebruiksaardewerk, dat in de Republiek als verouderd moet zijn overgekomen. Dit 
maakt het aannemelijk dat de potten niet werden ingevoerd voor huishoudelijk gebruik, maar dat ze 
primair dienden als verpakkingsmateriaal. De maritieme connectie wordt voor de achttiende eeuw be-
vestigd door tolregisters, waarin Amsterdam – naast Harlingen – naar voren komt als een belangrijke 
bestemming.771 Het verdwijnen van de jydepot in Amsterdam begin negentiende eeuw hangt samen met 
de periode waarin de Deense export ervan wegviel ten gevolge van de industrialisatie en de verbetering 
van de economische situatie voor de Deense agrarische bevolking. Historische bronnen uit de zestiende- 
en zeventiende eeuw hierover ontbreken, maar uit de achttiende eeuw kennen we via tolregisters de 
schippers bij naam en weten we dat ze – onder meer – Amsterdam en Harlingen aandeden.772 In Neder-
land worden jydepotten in grote delen van het land gevonden, met de nadruk op de kustprovincies Fries-
land en Noord- en Zuid Holland.773 Jydepotten kwamen in Nederland voor vanaf circa 1575 tot 1800. 
  

                                                                    
766 Guldberg 1999, 220.  
767 Linaa 2007, 185.  
768 Linaa 2007, 185. 
769 Melkschotel WLO-155-100, bakpan WLO-155B-95. 
770 Mededeling J. Linaa, november 2018.  
771 Van Reenen en Jensen 2009, 318-320. 
772 Van Reenen en Jensen 2009, 318-320. 
773 Van Reenen en Jensen 2009, 324-325. 
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6  De systematische stad 1578-1800 
 

6.1  Eerste Uitleg (1579/ 1585) 
 
In het laatste kwart van de zestiende eeuw vonden twee stadsuitbreidingen plaats, de Eerste- en de 
Tweede Uitleg. De stad was al decennia te klein, maar het zou pas na de overgang van een katholiek naar 
een protestants stadsbestuur zijn, de Alteratie van 1578, dat stadsvergroting daadwerkelijk op de agenda 
kwam te staan. Met de Eerste Uitleg werd in 1579 gestart door het havenkwartier de Lastage te voorzien 
van een aarden wal met bolwerken langs de westzijde van de Oudeschans.774 Vervolgens werd de stad in 
de jaren vanaf 1585 aan de westzijde vanaf het Singel uitgebreid tot aan de latere Herengracht. Het 
grondwerk voor de Eerste Uitleg startte in 1585. In dat jaar richtten de werkzaamheden zich op het deel 
tussen de Haarlemmerdijk en de Gasthuismolen. In 1586 en 1587 vond het meeste grondwerk plaats in 
het zuidelijke deel tot aan de Amstel. In 1586 werden daar als eerste de percelen getaxeerd, vervolgens 
door de stad onteigend en na herverkaveling openbaar verkocht. In de praktijk gingen ze vaak terug naar 
de oorspronkelijke eigenaren.775 Het hoge tempo waarin de stadsuitbreiding werd gerealiseerd, is goed 
af te meten aan hoeveelheid resoluties van de vroedschap die hieraan zijn gewijd, en dan vooral de beta-
lingen aan landmeter Joost Jansz Bilhamer. Bilhamer, die als architect van de Eerste Uitleg kan worden 
beschouwd, hield zich bezig met ontwerpen, het rooien van percelen en het in kaart brengen van het 
nieuwe stadsgebied.776 In 1587 bestonden zijn werkzaamheden in de omgeving van de Reguliersbree-
straat uit het ‘meten van alle het landt ofte weren, beginnende van Benningensloot suydtwerts op tot an 
den Reguliersdijck, soe verre als het fort met die Cingel streckende es, mitsgaeders alle die landen ofte 
weren binnen tfort tot aen de oude stadts Cingel, ende voorts die weren neffens die Reguliersdijck tot 
after aen de huysen, mitsgaeders voor tmaeken van een groote caerte van deselve landen’.777 Het werk 
aldaar was toen Bilhamer verscheen al klaar. Opvallend is dat in alle bronnen veelvuldig wordt gesproken 
over nieuw gerooide erven of land dat is ‘beworpen met het fort’, maar dat ophogingen kennelijk een te 
vanzelfsprekend onderdeel waren van het bouwrijp maken om apart te vermelden. De historische ver-
meldingen volgen de tijdlijn van het proces van landuitgifte en omwalling, maar de praktijk van het trans-
formeren van het veenweidegebied naar opgehoogde stedelijke kavels blijft onderbelicht. 

Deze stadsuitbreiding dreigde al in de aanlegfase te klein te worden; de stedelijke bevolking 
groeide snel door de toestroom van immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden – na de val van Antwer-
pen in 1585 – en daarnaast nam het handelsverkeer een grote vlucht. Terwijl het scheepvaartverkeer in 
die periode snel toenam, kreeg de Lastage steeds meer te maken met ruimtetekort. Een stadsuitbreiding 
ten behoeve van scheepsbouw was dan ook onontbeerlijk, wilde Amsterdam niet zijn positie als haven-
stad kwijtraken wanneer scheepsbouwers zouden besluiten naar elders uit te wijken.  
 
 

6.2  Tweede Uitleg (1592) 
 
Op 9 februari 1591 presenteerden de burgemeesters het plan voor de Tweede Uitleg, een stadsuitbrei-
ding naar het oosten, en dit werd door de raden aangenomen (afb. 124 en 125).778 Het voorstel, officieel 
enkel tot de uitbreiding van de vestingwerken, werd ter goedkeuring naar stadhouder Prins Maurits ge-
zonden, die nog een aantal herzieningen doorvoerde naar de laatste vestingbouwkundige inzichten.779  

                                                                    
774 Van de stadswal langs de Oudeschans zijn geen afbeeldingen bekend, waardoor onduidelijkheid bestaat over de omvang van de bol-
werken en in hoeverre het bolwerk bij de Montelbaanstoren echt is voltooid.  
775 Oldewelt 1958, 27.  
776 Burger 1918, 21 en Van Tussenbroek 2007b. 
777 Burger 1918, 21.  
778 Van Nierop 1956, 28.  
779 Taverne 1978, 137. 
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123 Amsterdam na voltooiing van de Eerste Uitleg. De afbuiging van het zuidelijke deel van de vestingwal over de Amstel naar de Zwa-
nenburgwal en Oudeschans is hypothetisch, aangezien deze al in 1592 is verdwenen en niet voorkomt op de stadsplattegrond van Pieter 
Bast uit 1597 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Op 8 maart 1591 verleenden de Staten van Holland het octrooi, waarna de werkzaamheden in gang kon-
den worden gezet.780 De stadswal werd, net zoals die van de kort tevoren voltooide Eerste Uitleg, uitge-
voerd met aarden wallen en bolwerken volgens de principes van het Oudnederlandse vestingstelsel. De 
vestingwal liep via de tegenwoordige Rapenburgerstraat naar bolwerk Rijssenhoofd aan het IJ. De aarde 
die benodigd was voor de aanleg van deze nieuwe omwalling werd gewonnen bij het graven van de 
gracht en werd aangevuld met stadsafval, zoals archeologisch onderzoek heeft laten zien in de Amstel-
straat (afb. 124 en 125).  
 

                                                                    
780 De Fremery 1925, 89.  
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124 Doorsnede voor de vestingwal van de Eerste Uitleg in de Amstelstraat. In het midden is het met kleizoden beklede buitentalud van de 
wal zichtbaar, aan de binnenzijde bevindt zich een pakket van grond met stadsafval (foto: MenA) 

 

 
125 De archeologische vindplaats Amstelstraat en de stadswal (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 
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126 Amsterdam na de Tweede Uitleg met de haveneilanden Uilenburg, Marken en Rapenburg en het wooneiland Vlooienburg. Het ‘bui-
tentimmeren’ aan de westzijde van de stad ging onverminderd voort (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Het octrooi van 1591, evenals de vernieuwde versie van 6 mei 1594, handelde alleen over de ves-

tingwerken en liet de stedelijke bestuurders vrij om het gebied naar hun eigen wensen in te richten.781 
Wel kreeg de stad het recht om de bestaande kavels die binnen de stadsvergroting kwamen te liggen te 
onteigenen ‘om deselve voorts te doen vergraven ende bewerpen tot watergraften ofte burghwallen / 
marckten / straten / werven / publijke ende andere plaetsen’.782 De minuut van het inrichtingsplan, van de 
hand van burgemeester Willem Baerdesen, werd op 30 mei 1592 behandeld in de vergadering van de 
Vroedschap.783 Het ontwerp was een toonbeeld van het eind zestiende eeuw ontwikkelde, en in de ze-
ventiende eeuw veelvuldig in de Republiek toegepaste, mathematisch vormgegeven stadsplan.784 De 
buitenpolder zou worden vergraven tot drie rechthoekige eilanden; Uilenburg, Marken en Rapenburg 
(afb. 126 en 127).785 Parallel aan de ‘veste van Montelbaen’ – tegenwoordig bekend als de Oudeschans – 

                                                                    
781 Van Nierop 1956, 28.  
782 Noordkerk 1748, 5.  
783 Burger 1918, 26-27 en Stadsarchief Amsterdam, toegang 5025 (Resoluties Vroedschap), inv. nr. 7. 
784 Taverne 1978, 137. 
785 De naamgeving dateert pas van na oplevering van de eilanden en komen derhalve nog niet voor in de Vroedschapsresolutie.  
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waren een ‘middelste water’ en het ‘derde water ofte gracht’ voorzien, de tegenwoordige Uilenburger-
gracht en de Markengracht. Aan de zuidzijde kwam de Houtkopersburgwal, aan de noordzijde de Rapen-
burgwal. De bestaande vestinggracht van de Oudeschans diende volgens het plan van Baerdesen te wor-
den verbreed tot 70,75 m en voor de nieuwe Uilenburger- en Markengracht waren breedtes van respec-
tievelijk 99,05 m en 62,26 m voorzien.786  
  

 
127 Het havenkwartier van de Tweede Uitleg met de eilanden Uilenburg, Marken en Rapenburg en de belangrijkste archeologische vind-
plaatsen (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
De 96,22 m brede eilanden787 zouden perfect symmetrisch op spiegelbeeldige wijze worden ingericht; 
een 14,15 m brede zone met huiskavels tussen twee hoofdstraten, 42,45 m diepe werfterreinen aan de 
Uilenburgergracht en 14,15 m diepe kavels voor houtopslag aan de buitenzijden.788 Aan de noordzijde 
van het ‘nyeuwe innegehaelde parck by Monckelbaen’ zou dwars op Uilenburg en Marken aan de IJ-oever 

                                                                    
786 In Amsterdamse voeten: Oudeschans 250 voet, Uilenburgergracht 350 voet, Markengracht 220 voet.  
787 340 voet.  
788 De scheepsbouwkavels hadden een lengte van 150 voet, de straten 20 voet en de bebouwingszone een breedte van 50 voet.  
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het 84,90 m brede eiland Rapenburg worden aangelegd.789 De zuidzijde ervan lag op en direct achter de 
zomerdijk, de noordzijde moest worden aangeplempt in het IJ. De IJ-oever van Rapenburg werd primair 
bestemd voor mastwerven. Achter de stadswal waren vijf lijnbanen gepland en aan de noordzijde van de 
huidige Jodenbreestraat huizen en een kade. Het ambitieuze plan moest bij de uitvoering al in een vroeg 
stadium worden bijgesteld. Bij het uitzetten van de verkaveling werd geconstateerd dat er een meetfout 
was gemaakt. De stadswal, die al gereed was, bleek 113 m dichter bij de Oudeschans te liggen dan in het 
bestek voorgeschreven.790 Dit had tot gevolg dat het water van de Oudeschans en de Markengracht 
smaller moest worden uitgevoerd dan voorzien. De breedte van de Oudeschans ging terug van 70,75 m 
tot 56,6 m en de Markengracht van 62,26 m tot 33,96 m.791 Extra ruimte zou daarnaast beschikbaar ko-
men bij het versmallen van de Uilenburgergracht, maar hoeveel wordt in de vroedschapsresolutie niet 
vermeld, en het laten vervallen van achter de stadswal geplande lijnbanen. Uiteindelijk zouden er twee 
lijnbanen achter de stadswal daadwerkelijk worden gebouwd. De stadswal van 1579 langs de Oudeschans 
werd direct geslecht.792 Met de stadsuitbreiding van 1592 werd het stedelijke areaal bijna verdubbeld en 
nam het havenfront toe van 600 m tot 2 km.  
 
6.2.1  Uilenburg, Marken en Rapenburg 
 
Het eiland Uilenburg werd in de lengterichting doorsneden door de Uilenburgerstraat en de Batavier-
straat. De westzijde was bestemd voor houtopslag en de oostzijde voor scheepswerven, maar in de wer-
den uiteindelijk beide oevers ingericht met scheepswerven.793 Op 16 december 1593 werden de eerste 
werkkavels en huiserven langs de Oudeschans verkocht en hierbij werd expliciet melding gemaakt van 
(scheeps)timmerwerven en niet houttuinen.794 Ook het stadsprofiel door Pieter van der Keere uit 1614-
1618 laat aan de overzijde van de Montelbaanstoren scheepshellingen op Uilenburg zien. Het plan om de 
oever met scheepswerven in te richten leek rond 1617 te zijn losgelaten. In dat jaar besloot het stadsbe-
stuur tot de aanleg van een kade, die gereed was rond 1619, waarna de kavels konden worden be-
bouwd.795  

De oudste vermelding van de naam Marken dateert van 1593.796 Deze naam, alsmede die van de 
Markenstraat zou vanaf de achttiende eeuw geleidelijk overgaan in Valkenburg en de Valkenburger-
straat. Marken zou dezelfde inrichting krijgen als Uilenburg, maar nog voor de eerste kavels konden wor-
den verkocht, wijzigden de omvang en inrichting van het eiland ingrijpend. Op 29 december 1594 verga-
derde de Vroedschap over de gerezen klachten van de scheepsbouwers op Uilenburg dat de Uilenbur-
gergracht te smal was om hun beroep naar behoren te kunnen uitoefenen.797 Daarop werd besloten de 
gracht te verbreden ten koste van de oever van Marken. Aan de noordoostzijde, bij de Rapenburgwal, 
zou 16,98 m moeten worden afgegraven, aan de zuidwestzijde, bij de Houtkoperswal, betrof dit 25,47 
m.798 Door deze ingreep kwam de zuidoostelijke straat te vervallen en werden de erven aan de Marken-
gracht verlengd tot de enig overgebleven Markenstraat. 

                                                                    
789 300 voet.  
790 SAA, toegang 5025 (Resoluties Vroedschap), inv. nr. 7, 5 juni 1592. De afwijking bedroeg 400 voet.  
791 De Oudeschans werd nu 200 voet, de Markengracht 120 voet.  
792 De Fremery 1925, 91. 
793 De Fremery 1925, 90. 
794 SAA, toegang 5039, inv.nr. 550, f. 71r-77v. Met dank aan E. Schmitz, Stadsarchief Amsterdam, voor het archiefonderzoek naar de 
gebruiks- en ontwikkelingsgeschiedenis van de Oudeschans. 
795 SAA, toegang 5025, inv. nr. 11, f. 3r (Vroedschapsresolutie, 30-1-1617). Op 16-11-1619 krijgt Claes van Delft betaald voor het maken van 
435 voet (123,1 m) stenen wal ‘voor deser Steede gemaeckt voor stegen straeten en bruggen gelegen over Montelbaens burchwal’ (SAA, 
toegang 5039, inv.nr. 112 (Rapiamus 1619), f. 204v.). Zie ook Jayasena en Schmitz 2012, 115-141. 
796 Van Eeghen 1987, 73.  
797 SAA, toegang 5025, inv. nr. 7 (Vroedschapsresolutie 29 december 1594). 
798 Aan de noordoostzijde 60 voet, aan de zuidwestzijde 90 voet.  
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Op 31 december 1594 werden op Marken de eerste 29 kavels verkocht volgens de bepaling dat ze 
uitsluitend mochten worden gebruikt voor het timmeren en breeuwen van schepen.799 Net zoals op Ui-
lenburg bestonden de percelen die werden verkocht uit een scheepsbouwkavel aan de waterzijde en een 
woonkavel aan de 5,66 m800 brede Markenstraat. Expliciet werd vastgelegd dat deze kavels niet verder 
mochten worden gesplitst met sloppen en stegen.801 De ontwikkeling van de scheepsbouw op Marken 
verliep aanzienlijk trager dan op het naburige Uilenburg. Zijn de oevers van Uilenburg op de stadsplatte-
grond van Pieter Bast uit 1597 al volop in bedrijf, op Marken zijn slechts aan de zuidoostzijde van het 
eiland enkele bebouwde percelen te zien en aan de Markengracht enkele werven. Op de stadsplatte-
grond van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1625 zijn beide oevers in gebruik als timmerwerven.  

Het noordelijke haveneiland Rapenburg diende voor de bouw, het schoonmaken en opnieuw 
breeuwen van schepen. Net zoals op Marken verliep de verkoop en ontwikkeling van de percelen traag. 
In 1608 werden de eerste kavels verkocht. Het ging om lange percelen waarvan slechts de noordzijde 
bebouwd mocht worden. Langs de Rapenburgwal moest een strook van 16,98 m802 breed onbebouwd 
blijven voor de opslag van hout. Aan de noordzijde van de houttuinen kwam de straat Rapenburg te lig-
gen.803 De aan het IJ grenzende noordzijde werd bestemd voor de scheepsbouw. Hier vestigde zich in 
1608 de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), die zes jaar tevoren was opgericht. Op de VOC-
werf, die bekend stond als de Peperwerf, bevonden zich een grote scheepshelling, een lijnbaan, teerhuis 
en een apotheek.804  
 

 
 
128 De bodemopbouw op Marken langs de Uilenburgergracht op de archeologische vindplaats Valkenburgerstraat 130-146 (VAL4, zie afb. 
125): de ophoging van het eiland Marken, de beschoeiing uit circa 1602, de zeventiende-eeuwse aanplemping daarbuiten en de latere 
ophoging (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 

                                                                    
799 Van Eeghen 1987, 73.  
800 20 voet.  
801 Van Eeghen 1987, 73.  
802 60 voet. 
803 Jansen 1958, 318-319, Jansen 1965,176-179. 
804 Lesger 2004, 171. 
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6.2.2  De aanleg van de eilanden: ophogingen en landwinning 
 
Archeologische informatie over de aanleg, ophogingen en gebruiksgeschiedenis van de eilanden ontle-
nen we aan twee vindplaatsen aan de Oudeschans en één aan de Valkenburgerstraat (afb. 128).805 Bij de 
ontwikkeling van buitenpolder tot haveneilanden werd het zompige oppervlak van de weilanden afge-
dekt met rijshout, waarvan het oppervlak golfde van NAP -2,5 tot NAP -3 m. Het terrein werd vervolgens 
opgehoogd met de grond die vrij kwam bij het graven van de grachten tussen de eilanden. Dientenge-
volge had de ophoging eenzelfde structuur van kleibrokken, afgewisseld met kleibagger, als onder het 
rijshout en kon het voorkomen dat hier zestiende-eeuwse vondsten in zaten.806 Afval werd op kleine 
schaal in de ophogingen verwerkt, langs de Uilenburgergracht was de ophoging van het eiland Marken 
vrijwel vondstloos, terwijl die van het vestingeiland aan de Markengracht grote concentratie aan laat 
zestiende-eeuws vuilnis bevatte.807 Het eerste loopniveau van de eilanden lag op gemiddeld NAP -0,80 
m.808  
 
Beschoeiingen 
De oudste beschoeiingsconstructies van de eilanden bestonden uit zware constructies van 8 m lange 
gekantrechte en aangepunte eiken palen die op een onderlinge afstand van 30 tot 40 cm tot in de klei van 
het Laagpakket van Wormer waren geslagen. Aan de achterzijde lagen 35 cm brede en 5 cm dikke plan-
ken. Aan de Uilenburgergracht – op het eiland Marken – was hiervoor een 1 m brede insteek gegraven 
door de ophoging om de planken te kunnen bevestigen.809 Een aantal planken bestond uit secundair 
gebruikt hout; ze bevatten ingeboorde gaten die in de kadeconstructie geen functie hadden. De aanleg 
van de oevervoorziening was een integraal onderdeel van de inrichting van de eilanden en dateert van 
circa 1602.810 Zo ging op Marken de aanleg van de beschoeiing gepaard met die van scheepshellingen, 
hiervoor werden sparingen aangebracht in de doorlopende beschoeiing.811 De kadeconstructie van het 
vestingeiland aan de Markengracht was vergelijkbaar.812 De werkplaatsen aan de Markengracht achter 
de vestingwal zijn eind zestiende eeuw in gebruik genomen, uit deze periode dateerde het oudste afval 
dat was verzonken in de onderste lagen van de gracht.813 Eind zeventiende en begin achttiende eeuw 
volgden twee aanplempingen, beide aan de waterzijde voorzien van een beschoeiing van ronde grenen 
palen met liggende grenen planken.814 
 
Particuliere landwinning in de Uilenburgergracht 1600-1750 
Het scheepsbouwbedrijf op Uilenburg en Marken verplaatste zich vanaf 1654 naar het nieuwe eiland 
Kattenburg en vanaf de jaren 1660 de eilanden Wittenburg en Oostenburg. De eilanden van de Tweede 

                                                                    
805 MenA vindplaats Oudeschans 5-11 (OS4, 2008, zie Gawronski en Jayasena 2011b (MenA AAR 59) en Oudeschans 73-77 (OS6, 2009, zie 
Gawronski en Jayasena 2012 (MenA 64)) en MenA vindplaats Valkenburgerstraat 130-146 (VAL4, 2011), zie Gawronski en Jayasena 2016b 
(MenA AAR 90).  
806 VARA. Hierin bevond zich vroeg zestiende-eeuws aardewerk, het materiaal dat zich in de bovenlaag van de buitenpolder bevond die 
deels is vergraven voor de aanleg van de Markengracht. 
807 Vondstnummer VARA-39. 
808 Op Uilenburg (OS4) op NAP -1 m, op Marken (VAL4) op NAP -0,80 m en op het vestingeiland ten oosten van Marken (VARA) op NAP -
0,80 m.  
809 De paalkoppen langs de Uilenburgergracht hadden een gemiddelde omvang van 25 x 25 cm.  
810 Van de kadeconstructie op Marken zijn twee palen dendrochronologisch gedateerd. Eén exemplaar was van Nederlands eikenhout en 
dateerde van 1587, de andere was afkomstig uit het Havelgebied en gekapt in 1602, zie VAL4-197 (1587) en VAL4-256 (1602); datering 
Deutsches Archäologisches Institut, Dr. K-U. Heuβner, 2012. De datering van de planken liep uiteen; 1568, 1582, 1597 en 1624, respectie-
velijk VAL4-252, VAL4-241, VAL4-253 en VAL4-163.  
811 Valkenburgerstraat 130-146 (VAL4), de kade en oudste scheepshelling dateerden beide van rond 1602.  
812 Hier waren de palen van de oudste kade bewaard gebleven tot NAP -1,20 m.  
813 De vulling tussen kade 1 en 2 bevatte onder andere een Boerendanskruik gedateerd 1597 (VARA-56-1) en een Baardmankruik (VARA-
37-1).  
814 Baart 1994b, 280. In het profiel van werkput 4 zijn alleen de kades 1 en 2 te zien. De kades 1 t/m 3 lagen tussen 40 en 41,5 m uit de 
zuidelijke rooilijn van de Rapenburgerstraat.  
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Uitleg kregen nu geleidelijk een woon- en opslagfunctie. In 1663 werd een ontwerp gemaakt voor een 
kade en straat langs de oevers van de Uilenburgergracht, maar dit plan is nooit uitgevoerd.815  

Al vanaf de oplevering van de scheepsbouwkavels op de noordoever van Marken begonnen de 
verschillende eigenaren hun percelen uit te breiden in de Uilenburgergracht. Dit proces is goed te volgen 
aan de hand van de opmeting uit 1659 van de erven aan weerszijden van de Uilenburgergracht door 
stadslandmeter Cornelis Danckertsz de Rij – in de kopie uit 1698 van Herbert Roemer – en die van stads-
ingenieur en landmeter Jacob Bosch uit 1700. In 1659 bestond nog grotendeels de oorspronkelijke rechte 
oever met op verschillende locaties – in groen aangegeven – uitbreidingen in het water. Op de kaart van 
Bosch zien we hoe de situatie in 1700 geheel was veranderd.816 In vier decennia hadden particuliere land-
winningen geleid tot een sterk geblokte oeverlijn.817 

De verkaveling op Marken zoals te zien op de kaarten van De Rij en Bosch kwam voort uit ver-
schillende opdelingen in de breedte van de oorspronkelijke scheepsbouwkavels.818 Langs de Uilenbur-
gergracht bevonden zich, zo is te reconstrueren op basis van de kaart van De Rij, veertien scheepsbouw-
kavels. Deze hadden een breedte van 85 tot 87 voet, wat in moderne maatvoering overeenkomt met 24 
m tot 25 m. De verkaveling op het naastgelegen Uilenburg was veel systematischer, hier kadden de ka-
vels een standaardbreedte van 80 voet.819 Op Marken bestonden in 1659 nog vier ongedeelde werfka-
vels, de andere waren op dat moment al opgedeeld en dicht bebouwd. Het smaldelen van de oorspron-
kelijke kavels ging als volgt: als eerste werden ze in de breedte in tweeën gedeeld, waarna in de meeste 
gevallen op één helft een nieuwe opdeling in tweeën plaatsvond. Dit had tot gevolg dat één scheeps-
bouwkavel in 1659 was opgesplitst in één brede kavel en twee smallere. 
 
Verkaveling en landwinning in de Uilenburgergracht 
De ontwikkeling van werf- naar bouwkavels is goed naar voren gekomen bij het archeologisch onderzoek 
op Valkenburgerstraat 130-146. Deze vindplaats bevond zich ter plaatse van drie ‘oerkavels’, die in het 
navolgende van west naar oost worden aangeduid als A, B en C. De vindplaats besloeg de helft van kavel 
A, het gehele kavel B en een kwart van kavel C.820 Vanuit de ‘oerkavels’ A, B en C ontstonden na opdeling 
de percelen I t/m VII. Als historisch tijdskader voor de verschillende oeveruitbreidingen beschikken we 
over de genoemde kaarten uit 1659 en 1700 (afb. 129 en 130). Archeologische gegevens laten voor de 
verschillende percelen de feitelijke uitvoering van het grondwerk zien (afb. 131).  

De ontwikkeling aan de westzijde van kavel A begon met de aanleg van een scheepshelling rond 
1602. Bij de splitsing van het bezit tussen 1659 en 1700 kwamen de percelen I en II tot stand en werd de 
Oude Biksteengang gerooid. Op perceel I is ergens ná 1649, gelet op een dendrochronologische datering, 
een nieuwe scheepshelling gebouwd. Perceel II werd toen voorzien van een nieuwe beschoeiing.  
Het oorspronkelijke werfkavel B had een breedte van 24 x 31,8 m.821 Ergens vóór 1659 werd dit opge-
deeld in een 12,5 m breed perceel aan de westzijde (percelen V en VI) en twee 6,1 m brede percelen aan 
de oostzijde (percelen III en IV).822 Het westelijke perceel was ingericht met drie huizen aan de straat en 
een onbebouwd achtererf. De smalle percelen III en IV waren ieder ingericht met een steeg aan de west-
zijde – de latere Sint Pietersgang en de Hartogs- / Hartjesgang – en langgerekte bebouwing vanaf de 
straat tot ver op het achterterrein. Perceel III werd vóór 1659 al tweemaal uitgebreid in de Uilenburger-
gracht, de eerste keer met ruim 5 m door een houten caisson te timmeren en deze vol te storten met een 
pakket van zand, klei en afval, de tweede keer door een aanplemping met zand, klei en bouwpuin.  

                                                                    
815 SAA, toegang 5025, inv. nr. 23 (Vroedschapsresolutie, 1663). 
816 Dit zijn de enige twee kaarten van particuliere landwinning die bekend zijn, zie Hameleers 2015, 44.  
817 Veerkamp 2009, 96-98. 
818 Gebaseerd op Gawronski en Jayasena 2016b, 92-93. 
819 Jayasena en Schmitz 2012, 121.  
820 Gawronski en Jayasena 2016b (MenA AAR 90).  
821 Een breedte van 87 voet en een lengte van 112,5 voet. 
822 Breedtes van 44 voet en twee van ieder 21,5 voet. 
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129 De noordzijde van Marken langs de Uilenburgergracht in 1659 op de kaart van Herbert Roemer naar Cornelis Danckertsz de Rij. In 
blauw zijn de oorspronkelijke werfkavels gereconstrueerd. De percelen waren al gesmaldeeld en stegen leidden van de Valkenburger-
straat naar de Uilenburgergracht: 1. Koehoudersgang, 3. Sint Pietersgang, 4. Hartogs-/Hartjesgang, 5. Oude Biksteeggang. De archeolo-
gische vindplaats VAL4 beslaat het middelste kavel en de randzones van de aangrenzende kavels (Stadsarchief Amsterdam, Stadsgedeel-
te 1938, bewerking MenA) 

 

  
 
130 Dezelfde oever van Marken in 1700, in kaart gebracht door Jacob Bosch. In blauw wederom oorspronkelijke werfkavels en genummerd 
de stegen: 1. Koehoudersgang, 2. Uitgeestengang, 3. Sint Pietersgang, 4. Hartogs-/Hartjesgang, 5. Oude Biksteeggang (Stadsarchief 
Amsterdam, Stadsgedeelte 1939, bewerking MenA) 
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131 De werfkavels A, B en C, de verkaveling van 1659 (rood) en de oeverzones van 1700 (magenta) geprojecteerd op de archeologisch 
onderzochte scheepshelling en de verschillende landwinningen met kadeconstructies (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
Opvallend was dat voor de eerste landwinning gebruik werd gemaakt van een grote hoeveelheid scher-
ven van Iberische olijfoliekruiken. Een derde verlenging van het perceel vond plaats in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw. De ontwikkeling op het naastgelegen perceel IV was in grote lijnen vergelijk-
baar. Ook hier hadden vóór 1659 al aanplempingen plaatsgevonden. De belangrijkste verschillen met de 
landwinning op perceel III waren het ontbreken van caissonconstructies en het minimale gebruik van 
afval als ophogingsmateriaal. 

Het westelijke deel van ‘oerkavel’ B werd in de tweede helft van de zeventiende eeuw – in ieder 
geval vóór 1700 – in tweeën gedeeld in de percelen V en VI, met er tussenin de latere Uitgeestergang. 
Hiermee was het oorspronkelijke ‘oerkavel’ B in vier even brede percelen verdeeld. Na opdeling begon 
ook hier het proces van individuele uitbreidingen in de Uilenburgergracht. Op perceel V gebeurde dit als 
eerste door een aanplemping van pakketten zandige klei. Afval hierin – zoals op de percelen III en IV – 
ontbrak geheel. De landwinning werd aan de waterzijde voorzien van een houten beschoeiing. Nog vóór 
1700 werd het perceel nog eens 6 m uitgebreid. Als aanplempingsmateriaal werd kleiïg zand met puin 
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gebruikt, wat resulteerde in een weinig draagkrachtige ondergrond. Het effect hiervan werd pas in de 
daaropvolgende eeuwen zichtbaar, toen de bebouwing erop, tussen de Sint Pietersgang en de Uitgees-
tergang, sterk verzakte. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd ook perceel VI uitgebreid met 
een landwinning van 5 m. Dit gebeurde door een nieuwe kade te timmeren en aan de landzijde ervan een 
pakket van venige klei te storten. Tussen de percelen V en VI werd vervolgens de Uitgeestengang door-
getrokken. In een volgende fase is het terrein met 3 m verlengd, na de stort van een pakket zandige klei 
in het water en de aanleg van een kade aan de buitenzijde ervan. 

De zware eikenhouten beschoeiing uit circa 1602 op ‘oerkavel’ B liep door langs de waterzijde 
van ‘oerkavel’ C. Nog vóór 1659 is hier een voorland aangeplempt met aan de waterzijde een eenvoudige 
houten beschoeiing. Bij een opsplitsing van kavel C in de periode 1659-1700 ontstond kavel VII. Er vond 
een landwinning plaats waarbij het kavel 8 m werd uitgebreid in de Uilenburgergracht. Voor deze land-
winning is gebruik gemaakt van een mengsel van klei, zand en afval. Een opvallend hergebruikt houten 
element waarmee de aanplemping werd verhard, betrof een vrijwel compleet roer van een fluitschip, een 
exemplaar dat gezien de lengte van 90 voet niet op Marken was gebouwd.823 De oevervoorziening be-
stond uit een beschoeiing van hergebruikt grenenhout.824 In de eerste helft van de achttiende eeuw is het 
perceel verder uitgebreid in de gracht. Het aanplempingsmateriaal bevatte een grote hoeveelheid aar-
dewerk dat in verband is te brengen met suikerrafinage (zie 8.7.5).  

Het archeologisch onderzoek aan de Valkenburgerstraat toonde het sterk provisorische karakter 
van de particuliere landwinningen in de Uilenburgergracht, waarbij stegen werden verlengd en nieuwe 
woningen verrezen op de aangeplempte grond. De methode en het materiaalgebruik bij de landwin-
ningen verschilde. Een op enkele locaties vastgestelde werkwijze was het timmeren van houten vakken 
in het water (caissons) die dan vervolgens werden volgestort met een mengsel van zand en puin.825 Op 
materiaal werd hier flink bezuinigd, zo bestond vrijwel al het hout dat werd gebruikt voor het timmeren 
van kades oud sloophout, zo bleek uit de dendrochronologische dateringen.826 De draagkracht van het 
nieuwe land werd sterk bepaald door de gebruikte ophogingsmaterialen, en dit verschilde sterk per initi-
atiefnemer. Zo zagen we dat op de percelen III en VII de respectievelijke eigenaren de beschikking had-
den over een grote partij keramiekafval om hun grondpakketten mee te verstevigen, maar ontbrak het 
de eigenaren van de tussenliggende percelen hieraan. Het gevolg hiervan – in combinatie met bezuini-
gingen op ordentelijke funderingen en metselwerk van de bebouwing – was dat de steegwoningen na 
verloop van tijd ongelijkmatig verzakten en dan vaak provisorisch werden hersteld. 
  

                                                                    
823 Dendrochronologisch onderzoek wees uit dat ging om Nederlands eikenhout, gekapt in 1652 +/- 10. Datering Deutsches Archäolo-
gisches Institut, Dr. K-U. Heuβner, 2012. 
824 Dit bleek uit de dendrochronologische dateringen van drie elementen. Twee planken dateerden van na 1576 (VAL4-159) en na 1617 
(VAL4-160), de jukbalk van 1603 +/- 1 (VAL4-155). Datering Deutsches Archäologisches Institut, Dr. K-U. Heuβner, 2012. 
825 Op vindplaats VAL4 maar één keer geconstateerd, maar op de vindplaats Valkenburgerstraat 72-106 (MenA vindplaats VAL5, 2016) 
veelvuldig.  
826 Vastgesteld op vindplaatsen VAL4 en VAL5.  
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6.2.3  Amstelbocht, landwinning voor Vlooienburg (1595-1597/1601)  
 
In november 1595 besloot de Vroedschap om – nu de Tweede Uitleg was voltooid en er naast de net ge-
realiseerde werfeilanden behoefte was aan een woonkwartier – in de bocht van de Amstel buiten de Sint-
Anthoniespoort een eiland aan te plempen (afb. 126 en 132).827 Hiervoor werden de bestaande weren 
opgehoogd en extra land gewonnen in de Amstel. In de resoluties van de Vroedschap werd het aan te 
plempen eiland aangeduid als ‘de erven gelegen buijten St Anthonispoorte’ en de ‘aenlandinge van den 
Aemstel’. In 1600 werd gesproken over het ‘plompwerk’ in de Amstel en in de jaren erna de nieuwe 
houtmarkt of de houtmarkt buiten de Sint-Anthoniespoort. In het eerste kwart van de zeventiende eeuw 
raakte de naam Vloonburg of Vlooienburg ingeburgerd. Aangenomen wordt dat deze naam een verwij-
zing was naar de voormalige Amsteloever die, voordat het eiland werd aangelegd, regelmatig onder-
vloeide. In het navolgende zal uitsluitend worden gesproken over Vlooienburg. 
 

  
132 Het in 1595-1597/1601 aangelegde eiland Vlooienburg met de inrichting van vier huizenblokken (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

                                                                    
827 SAA, toegang 5025, inv. nr 8 (Vroedschapsresolutie, 13 en 20-11-1595).  
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133 Het nog braakliggende eiland Vlooienburg op de stadsplattegrond van Pieter Bast uit 1597 (Stadsarchief Amsterdam, afb. 
010001001030) 

 
Voor de werkzaamheden was een bestek gemaakt door de fabrieksmeester Frans Heyndricxzn. Dit do-
cument is niet bewaard gebleven, maar uit het verslag van de twee vergaderingen die de Vroedschap er 
aan wijdde, op 13 en 20 november 1595, valt zowel de besluitvorming als de technische aanpak in grote 
lijnen te reconstrueren (bijlage 4).828 In beide vergaderingen werd de noodzaak tot een snelle start van de 
aanplemping benadrukt en in die van 20 november werd nog eens extra opgemerkt dat ‘d aenlandinghe 
van de Aemstel’ weinig kosten met zich mee zou brengen. De stad beschikte op dat moment namelijk al 
over een ‘goede partije rijs ende maskens van zeven palmen’ die speciaal voor dit project waren gekocht. 
Daarnaast zou gebruikt kunnen worden gemaakt van ‘het stroo ende vuijlnis gebracht werdende op de 
wallen’. Dit laatste suggereert dat er een inzameling van huisvuil is geweest. Mogelijk is er een relatie 
met de op dat moment nog lopende werkzaamheden aan de stadswallen en werd de afvalstroom die 
primair was bedoeld voor het op hoogte brengen van de verdedigingswerken nu gebruikt voor de aan-
plemping in de Amstel. De aanleg van het eiland moet voor het grootste deel in 1596 hebben plaatsge-
vonden. In 1597 werd het – nog geheel braakliggende – eiland voor het eerst afgebeeld op de stadsplat-
tegrond van Pieter Bast (afb. 133). Het inklinken van het nieuwe land verliep langzamer dan gepland. Dit 
deed de Vroedschap van 27 november 1600 besluiten om de uitgifte van erven op het ‘plompwerck’ met 
een jaar uit te stellen zodat de stad nog de gelegenheid had het terrein ‘te doen verhogen ende prepare-
ren naer behoiren’.829 Deze nieuwe ophoging moet inderdaad binnen die termijn zijn uitgevoerd, want op 
19 oktober 1601 besloot de Vroedschap tot de verkoop van de erven, hetgeen in 1602 gebeurde.830  

Het eiland Vlooienburg werd omgeven door drie grachten en de Amstel; de Houtgracht aan de 
noordoostzijde, de Leprozengracht aan de zuidoostzijde, de Amstel aan de zuidwestzijde en de latere 
Zwanenburgwal aan de noordwestzijde. De kades werden bestemd voor houtstapels, de bebouwing 

                                                                    
828 SAA, toegang 5025, inv. nr 8 (Vroedschapsresolutie, 13 en 20-11-1595). 
829 Janssen 1968, 307 en SAA, toegang 5025, inv. nr 8 (Vroedschapsresolutie, 27 november 1600).  
830 Jansen 1968, 307 en Van Eeghen 1953, 17-23. 
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vond plaats binnen vier rechthoekige vakken; aan de westzijde twee van 85 x 49 m en aan de oostzijde 
twee van 76 x 49 m. De huizenblokken werden van elkaar gescheiden door de Lange Houtstraat van de 
Leprozengracht naar de Zwanenburgwal en de Korte Houtstraat van de Houtgracht naar de Amstel. De 
erven aan de buitenzijden werden verkocht inclusief straat en houtwal. Ze hadden een omvang van 170 x 
20 voet, waarvan 20 voet vrij moesten blijven voor de aanleg van een straat nog eens 50 voet voor een 
houtwal aan de kade.831 In de nieuwe stadswijk vestigden zich vooral nieuwkomers, die zich vanuit de 
Zuidelijke Nederlanden en andere delen van Europa in Amsterdam hadden gevestigd. Onder hen bevon-
den zich joden die Spanje en Portugal waren ontvlucht (de Sefardiem). Bij de verkoop van de eerste ka-
vels op Vlooienburg in 1602 waren er nog geen Portugese joden onder de kopers, maar in 1650 bezaten 
ze 20% van het huizenareaal.832  
 

 
 
134 Het eiland Vlooienburg op de eerste en derde editie (1625 en 1657) van de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode. 
Aan de waterzijde werden in 1626 de houtwallen uitgebreid en op de zuidwesthoek verrees in 1656 het Diaconieweeshuis (Stadsarchief 
Amsterdam, afb. 010035000349 en B00000020785) 

 
Vanaf circa 1630 vestigde zich een tweede groep joden in Amsterdam, de Asjkenaziem of Hoogduitse 
joden, afkomstig uit Midden en Oost-Europa. Ook zij kwamen op en rond Vlooienburg te wonen.833  

In 1626 werden de houtwallen aan de zuidzijde verbreed door een nieuwe strook grond aan te 
plempen in de Amstel (afb. 134-rechts en 135). Hiertoe werd een overeenkomst gesloten tussen de stede-
lijke fabrieksmeester Dirck Gerritsz en de 18 eigenaren van de uit te breiden percelen. De technische 
uitvoering werd hierin als volgt gespecificeerd: ‘Item d’selve extentie te doen bejucken met sporen ende 
eiken hoofden, cop geleyt, ende voorts onder ’t water t’ beschoeien met grenen delen of plancken ende 
boven ’t water met eiken planken, ende dan d’selve anwervinge te doen vullen ende anhogen met zoden 
of met vulnis so hooh als de wallen aldaer jegenwoordich sijn’.834 Dit is – naast de voornoemde resolutie 
uit 1595 – één van de weinige historische bronnen waarin expliciet wordt gesproken van het gebruik van 
vuilnis als ophogingsmateriaal. Als bijlage bij de overeenkomst had stadslandmeter Cornelis Danckertsz 
de Rij een kaart vervaardigd.835 Het grondwerk werd van stadswege uitgevoerd, maar de eigenaren van 
de erven moesten voor elke voet die ze bij hun bezit kregen zes gulden betalen. De uitgiftekaart van De 
Rij toont de exacte afmetingen in Amsterdamse voeten en de nieuwe waterlijn. 

                                                                    
831 Jansen 1968, 307.  
832 Bonke 1987a, 32-41. 
833 Een opvallende verklaring voor de joodse bewoning op Vlooienburg is te vinden in het werk van de zeventiende-eeuwse geschiedschrij-
ver I. Commelin (1694, 216). Volgens hem vestigden joden zich aan de oostzijde van de stad aangezien ze de Messias uit het oosten ver-
wachtten. Om dezelfde reden waren volgens hem joden in de Beurs ook altijd aan de oostzijde te vinden. 
834 SAA, notariële archieven nr. 720, folio 32, d.d. 26 januari 1626, notaris Pieter Carels. Zie ook Van Dillen 1933, 190.  
835 SAA, stadsgedeelte 112 12-02 (genummerd 158). 
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135 Vlooienburg, uitgiftekaart van de in 1626 uitgevoerde landwinning in de Amstel. Deze kaart hoort – waarschijnlijk – bij het bestek voor 
de aanplemping en geeft een topografisch exacte weergave van de grootte van de percelen en het nieuw te winnen land (Stadsarchief 
Amsterdam) 

 

 
 
136 Vlooienburg , uitgiftekaart van de percelen die ontstonden na het verplaatsen van de houtwallen, circa 1661. De Amsteloever bestaat 
uit de in 1626 aangeplempte terreinen en – op de zuidwesthoek – het Diaconieweeshuis uit 1656-1657. De kaart is naar het noorden ge-
draaid (Stadsarchief Amsterdam) 
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In 1657 dienden de eigenaren van de erven langs de Amstel een verzoek in bij de Vroedschap om de 
houtwallen te mogen bebouwen.836 De stad was op dat moment al bezig om de houtstapels langs de 
Amstel terug te dringen. In het ontwerp van de nieuwe stadsvergroting (Vierde Uitleg van 1660) zou de 
stadsrivier een monumentale hoofdas moeten worden en hierbij paste de aanblik van houtwallen niet. In 
1661 werd het bebouwen van de houtwallen aan de rivierzijde van Vlooienburg toegestaan. Hieraan werd 
een aantal voorwaarden verbonden. De straat tussen de bestaande huizenblokken en de houtwallen, de 
Zwanenburgerstraat, moest worden verbreed van 5,66 m naar 9,62 m.837 Daar stond tegenover dat de 
erven aan de waterzijde mochten worden uitgebreid om een rechte kade te creëren. Nieuwbouwplannen 
moesten voortaan wel worden getoetst door de thesauriers van de stad, die langs de rivier een monu-
mentaliteit nastreefden die zich kon meten met het Diaconieweeshuis dat in 1656-1657 naar ontwerp van 
Daniël Stalpaert was verrezen op de zuidwesthoek van Vlooienburg (afb. 136). Aan de minder in het zicht 
liggende Zwanenburgwal en de Houtgracht maakten de houtwallen plaats voor een stenen walmuur.838 
 

 
137 Waterlooplein (WLO, 1981-1982), dwarsdoorsnede door de aanplemping van het eiland Vlooienburg in een samengesteld noord-zuid 

profiel (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
  

                                                                    
836 Jansen 1968, 307.  
837 Van 20 naar 34 voet. 
838 Abrahamse 2010, 194 en 255-256.  
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Landwinningen Vlooienburg 1595-1626 
De aanplemping en ophoging van Vlooienburg – zoals dat met archeologisch onderzoek is aangetoond – 
toont de planmatige aanpak van het Stadsfabrieksambt (afb. 135). Het grondwerk van 1595 omvatte drie 
fasen.839 Als eerste werd op de rivierbodem een pakket gestort van zand met daarin een grote hoeveel-
heid stadsafval. Deze afvallaag werd afgedekt met een rietmat, waarvan het oppervlak een golvend ver-
loop had op gemiddeld NAP -3 m. Hierop hebben nog twee ophogingen plaatsgevonden, tussen NAP -
2,50 m en NAP -3 m met veenzoden en tussen -2,10 m en -2,50 m met zware klei. Beide lagen waren 
vondstloos.840 Met de aanplemping van 1595-1597 was de Amstel op 220 m uit de Sint-Anthoniesdijk 
komen te liggen. De aanleg van Vlooienburg omvatte niet alleen de aanplemping van water, de sloten 
tussen de bestaande weren werden gedempt en het gehele terrein opgehoogd.841 

De aanplemping van 1626 – over een afstand van 11 m – is als volgt in zijn werk gegaan.842 Op de 
Amstelbodem is een laag van huisafval gestort.843 Dit werd over de oude beschoeiing heen het water 
ingestort, getuige de 1,3 m dikke afvalophoping tegen de beschoeiing. Het gebruikte afval bestond uit 
rood- en witbakkend aardewerk, porselein, pijpaarde, evenals etens- en slachtafval in vorm van dierlijk 
bot. Op de vuilstort bevonden zich een 70 cm dik pakket veenzoden, een 15 cm dikke zandlaag, een klei-
dek van 35 cm, opnieuw een 15 cm dikke zandlaag, en tenslotte een kleipakket dat reikte tot NAP -1,50. 
Deze bovenste aanplempingslaag bevatte een grote concentratie huishoudelijk afval (vondstcomplex 
WLO-168, zie hoofdstuk 6.5.2). Aan de waterzijde werd het nieuwe land afgezet met een houten be-
schoeiing die over een lengte van 7,7 m in kaart is gebracht. Deze constructie bestond uit gekantrechte 
houten palen met aan de landzijde een betimmering van planken. De palen, die door de zijwaartse druk 
van het achterliggende grondpakket in een hoek van 19° naar buiten waren weggedrukt, reikten tot NAP 
-1,54 m. Voor de planken aan de binnenzijde was gebruik gemaakt van twee soorten hout. De bovenste 
drie planken – tussen NAP -2,60 en 3,60 m – waren van eiken, die eronder – tot NAP -4,50 m – van gre-
nen.  
 
  

                                                                    
839 De aanplemping is op perceel IV over de volledige afstand van 59 m in profiel gedocumenteerd in de in elkaars verlengde liggende 
westprofielen A-B en C-D.  
840 De bovenliggende lagen waren grotendeels verstoord ten gevolge van de sloop van de bebouwing.  
841 Op perceel V is dit te zien aan een 25 tot 35 cm dik pakket van grond met puin en scherven die, net zoals aan de waterzijde, werd afge-
dekt met een rietmat (op NAP -1,20 m) met daarop weer een pakket van klei (WLO, tekening 162, profiel L-M).  
842 Profiel E-F. Dit is een oostprofiel. In het profielenoverzicht is profiel E-F gespiegeld.  
843 De Amstelbodem lag op NAP -4,50 m, de laag van huisvuil had een dikte van 15 cm.  
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6.3  Derde Uitleg (1613)  
 
6.3.1  Inleiding 
 
In de zeventiende eeuw werd het stedelijke areaal van Amsterdam aanzienlijk vergroot, zowel in omvang 
als allure, met de aanleg van de grachtengordel en daar omheen een vestingwal met 26 bolwerken die de 
halvemaanvormige plattegrond van de stad volmaakten. Dit project is niet in één keer tot stand ge-
bracht, maar in twee fasen, die worden aangeduid als de Derde Uitleg (1613) en de Vierde Uitleg 
(1660).844 De Derde Uitleg, 154 hectare land van de Herengracht tot aan de Singelgracht, vond plaats in 
de Stads- en Godshuispolder waar al sinds de zestiende eeuw een buitenstedelijke bebouwing bestond 
(afb. 138 en 139).  
 

 
138 Amsterdam na de Derde Uitleg met de grachtengordel, de haveneilanden Realeneiland (a), Prinseneiland (b) en Bickerseiland (c), de 
grachten in de Jordaan, die zijn ontstaan door verbreding van bestaande sloten, 1. Palmgracht, 2. Goudsbloemgracht (Willemsstraat), 3. 
Lindengracht, 4. Anjeliersgracht (Westerstraat), 5. Egelantiersgracht, 6. Bloemgracht, 7. Rozengracht, 8. Lauriergracht, 9. Elandsgracht, 
10. Looiersgracht, 11. Passeerdersgracht en de voor deze stadsuitbreiding belangrijkste archeologische vindplaatsen (kaart: Thijs Ter-
horst, MenA) 

                                                                    
844 Bakker 1995, 75-76; Gawronski 2009, 14-15. 
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 139 De verkaveling en bebouwde zones (rood) in de Stads- en Godshuispolder voorafgaand aan de Derde Uitleg met de voor de prestede-

lijke ontwikkeling belangrijkste archeologische vindplaatsen (vergelijk afb. 96). De onderliggende topografie van 1832 – met nog de 

stadswal met bolwerken – laat goed zien dat de voorstad een groot deel van het areaal omvat dat in 1613 bij de stad werd getrokken 

(kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
In 1609 wendde het stadsbestuur zich tot de Staten van Holland en West-Friesland om een octrooi aan te 
vragen voor een nieuwe stadsvergroting. De belangrijkste reden hiervoor, zo betoogden de stadsbe-
stuurders, was de slechte staat waarin de bestaande verdedigingswerken verkeerden en, samenhangend 
hiermee, het niet meer functioneren van het vrije schootsveld dat door ophogingen niet goed meer kon 
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worden geïnundeerd en ten tweede voor een groot deel was bebouwd; de genoemde voorstad. Dat laat-
ste zorgde er tenslotte voor dat de stad aanzienlijke belastinginkomsten misliep. Het octrooi, dat op 7 
augustus 1609 werd verleend, was in hoofdzaak een juridisch document waarin het nieuwe rechtsgebied 
van de stad werd vastgelegd en dat de stad de bevoegdheid gaf om terreinen die binnen de nieuwe uitleg 
kwamen te liggen, te onteigenen, al dan niet voor de gebruikelijke schadeloosstellingen.  

De jaren 1610 en 1611 stonden in het teken van het ontwerpen van de nieuwe stadsuitleg. Dit 
omvatte geen alomvattend ‘masterplan’, maar een reeks deelplannen die gedurende de uitvoeringsfase 
nog wel eens werden bijgesteld.845 Na jaren delibereren werd in 1613 het uitbreidingsplan door de Vroed-
schap vastgesteld. Besloten werd dat de stadsuitbreiding niet rond de gehele bestaande stad zou komen 
te liggen, maar alleen aan de westzijde. Dit had de consequentie dat het strak geometrisch vormgegeven 
stadsplan abrupt eindigde bij de latere Leidsegracht, waar de wal in een haakse hoek afboog om aanslui-
ting te zoeken bij de oude wal ter plaatse van het huidige Koningsplein. Dit volstrekt onverdedigbare deel 
van de vestingwal was een goed voorbeeld van pragmatisme en benadrukte dat het hier om een tijdelijke 
oplossing ging. Dit tijdelijke laat zich ook aflezen aan stadsplattegronden uit het tweede kwart van de 
zeventiende eeuw, waar vanaf de knik het beoogde vervolg in stippellijn werd voortgezet, vaak als een 
spiegelbeeldige kopie van de westelijke stadswal. Net zoals bij de Eerste en Tweede Uitleg werd voort-
geborduurd op het stedenbouwkundige concept van de optimale stad, met rechthoekige blokken, radi-
aalstraten en vestingwerken naar de laatste vestingbouwkundige inzichten. Het nieuwe stedelijke gebied 
werd ingericht in vier stedenbouwkundige elementen, waarbij een grove scheiding werd gemaakt tussen 
wonen en werken: 

 
1. Grachtengordel 
2. Jordaan 
3. Westelijke Eilanden 
4. Vestingwerken  

 
Als een vijfde stedenbouwkundige zone kan het havenbekken van het IJ worden beschouwd, het water-
vlak waar intensief scheepvaartverkeer plaatsvond en dat in de maritieme stad hét economische centrum 
vormde.846  
 
6.3.2  Grachtengordel 
 
Direct ten westen van de oude stad kwam een woongebied voor de meest kapitaalkrachtige stedelingen 
langs drie parallelle grachten: van binnen naar buiten de Heren-, Keizers- en Prinsengracht. Aanvankelijk 
was de Keizersgracht bedoeld als boulevard, naar het voorbeeld van het Lange Voorhout in Den Haag, 
maar dit idee werd in 1613 losgelaten.847 De ruim opgezette bouwkavels langs de grachten werden opge-
hoogd en – aan de Herengracht – al vanaf 1614 uitgegeven. Er verschenen kapitale woningen voor de 
elite van de stad. De keuze voor grachten in plaats van boulevards kwam waarschijnlijk voort uit – een 
combinatie van – drie factoren. Ten eerste kon het graven van grachten voorzien in ophogingsmateriaal 
voor de stadsuitbreiding. Ten tweede waren ze essentieel voor de waterhuishouding. Ten derde waren 
grachten van belang voor transport.  
 
6.3.3  Jordaan 
 
De tweede zone was een ambachtelijk kwartier, gelegen tussen de Prinsengracht en de stadswal. Dit 
‘Nieuwe Werck’ is tegenwoordig bekend als de Jordaan. De stad besloot deze wijk in te richten binnen de 

                                                                    
845 Abrahamse 2010. Zie ook Gawronski 2009, 14-15. 
846 Gawronski 2009, 17-18. 
847 Abrahamse 2010, 68. 



 

 
 207 

bestaande, schuin op de Prinsengracht georiënteerde, verkaveling van de voorstad. Voor hen die door de 
aanleg van de grachtengordel en de stadswal hun bezit kwijtraakten, was plaats in het nieuwe ambachts-
kwartier beschikbaar. Een wijziging van de stedelijke structuur, zoals bij de aanleg van de grachten, zou 
hier veel ingrijpender zijn met het oog op de herhuisvesting van de bewoners van de toch al drukbevolkte 
voorstad (afb. 139).848 Wel werden ophogingen uitgevoerd, paden verbreed, waar nodig sloten gedempt 
om straten aan te leggen en in andere gevallen sloten juist verbreed en uitgediept tot grachten. Bij de 
ontwikkeling van de Jordaan had de stad beschikking over eigen gronden, het zogeheten stadsland, en 
het Godshuisland, waaronder het grondgebied van het Karthuizerklooster dat na de Alteratie van 1578 
door de stad aan het Burgerweeshuis was overgedaan.849 Dit terrein, dat bekend stond als het Weesland, 
strekte zich uit van halverwege de Willemsstraat en de Goudsbloemstraat tot aan de Westerstraat. Dit 
gebied kon geheel worden herverkaveld. Daarnaast waren er velden die in het bezit waren van de gast-
huizen, maar deze waren nauw gelieerd aan de stad, hetgeen de aankoop vergemakkelijkte. 

In de Jordaan werden 11 grachten aangelegd (afb. 138). Voor de meest noordelijk gelegen Palm-
gracht werd De Braak gekanaliseerd, terwijl voor alle andere een bestaande sloot werd verbreed. Het 
gaat om – van noord naar zuid – de Goudsbloemgracht, Lindengracht, Anjeliersgracht, Egelantiergracht, 
Bloemgracht, Rozengracht (Plempensloot), Lauriergracht (Caetsbaenssloot), Elandsgracht (sloot van 
Pompeus Occo), Looiersgracht en de Passeerdersgracht. Straten die werden gerooid na demping van 
bestaande sloten waren de Palmstraat, Tuinstraat, Egelantiersstraat en de Nieuwe Leliestraat. In twee 
gevallen kwam een straat voort uit de combinatie van het dempen van een sloot en het verbreden van 
een bestaand naastgelegen pad. Zo werd voor de aanleg van de Rozenstraat de Pottenbakkerssloot ge-
dempt en het naastgelegen voetpad inclusief een strook van de bestaande kavels gebruikt.850 De Elands-
straat ontstond na demping van de middensloot van het Margrietenpad en verbreding van de aan beide 
zijde gelegen voetpaden.851 Er waren ook sloten die werden gedempt zonder dat ze plaats maakten voor 
een pad of gracht. Het ging hier om sloten die halverwege een huizenblok waren komen te liggen, op de 
grens tussen de bebouwing aan de noord- en zuidzijde. Voorbeelden hiervan zijn de Pieters- of Gasthuis-
sloot op de grens van de bebouwing aan de zuidzijde van de Lauriergracht en die aan de noordzijde van 
de Elandsstraat en een 20 voet brede vaart tussen de Looiersgracht en de Passeerdersstraat.852 De gelei-
delijke overgang van de oude naar de nieuwe situatie komt onder meer naar voren uit het gebruik van 
zowel de oude als de nieuwe straatnamen in transportakten uit de jaren 1614 en 1615, zo werd een per-
ceel bijvoorbeeld aangeduid als ‘gelegen op de Laurierengracht eertijts ’t Kaetsbaens padt geweest zijn-
de’.853 

Na de verbreding van de paden en de aanleg van grachten werden dwarsstraten gerooid en 
nieuwe rooilijnen vastgesteld. Net zoals in de grachtengordel, maar nu met de oude hoofdstructuren als 
uitgangspunt, werden rechthoekige bouwblokken uitgezet door aanleg van dwarsstraten en, wanneer de 
afstand tussen de oude paden te groot was, extra parallelle straten. Voor de kavels werden standaardma-
ten gehanteerd. De breedte was doorgaans 20 voet, de lengte werd bepaald door de ligging, voor de 
kavels langs de grachten was dit 90 tot 100 voet en voor die langs de straten 50 tot 60 voet.854 Bij deze 
herverkaveling werd er vanuit praktische en financiële overwegingen zoveel mogelijk naar gestreefd om 
niet op grote schaal huizen te moeten verplaatsen of slopen, maar de oriëntatie van de tot straten omge-
vormde paden zo veel mogelijk intact te laten. Huizen die niet binnen de nieuwe rooilijnen stonden – dit 
kwam het meeste voor bij al bestaande particuliere erven – moesten worden verplaatst. Dit kon gebeu-
ren door de houten bouwsels op rollers te zetten of op schuiten te vervoeren.855 Om de bewoners enigs-

                                                                    
848 Abrahamse 2010, 76. 
849 Abrahamse 2010, 75. 
850 Kannegieter 1968, 216-218. 
851 Kannegieter 1968, 322-323, zie ook Kannegieter 1963, 77-104, dat voor het Margietenpad in grote lijnen het manuscript volgt.  
852 Kannegieter 1968, 405-431. 
853 Jansen 1960a, 69 en 80.  
854 Taverne 1978, 169.  
855 Abrahamse 2010, 75 en Jansen 1960a, 79.  
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zins tegemoet te komen, kregen ze in 1613 van de stad een ontheffing voor het verbod op het bouwen 
van huizen met houten gevels en wanden voor de duur van tien jaar. In de praktijk heeft de verstening 
van de bebouwing in de Jordaan veel langer geduurd en moeten er eind zeventiende eeuw nog houten 
huizen, waarvan sommige van vóór 1613, hebben gestaan.856 Bij de aanleg van straten en dwarsstraten 
werd de driehoekige noordzijde van de Jordaan, ten noorden van de Palmgracht, in eerst instantie over-
geslagen. Pas in 1647 werden hier percelen uitgegeven.857 
 
Grondwerk in de Jordaan  
Uit zowel historische- als archeologische gegevens komt goed naar voren dat bij de aanleg van de Jor-
daan, in tegenstelling tot de grachtengordel, het prestedelijke landschap maar minimaal en veelal ad hoc 
is opgehoogd. Dempingen van sloten werden net zoals ophogingen in de geschreven bronnen nauwelijks 
vermeld. Een zeldzaam voorbeeld handelt over de uitgifte van zeven erven langs de Tweede Boom-
dwarsstraat, destijds de ‘Kerckstraet’, waarvan werd vermeld dat ze ter plaatse van een gedempte sloot 
lagen en waren opgehoogd.858 Bij de uitgifte van percelen langs de Laurierstraat uit de jaren 1616 en 1617 
werd herhaaldelijk vastgelegd dat de kopers de straat voor hun erf op eigen kosten zouden moeten op-
hogen tot het daartoe gestelde peil.859 Ook zijn er voorbeelden bekend dat de kopers van een erf zelf een 
daarop gelegen sloot moesten dempen.860 In een ander geval werd een oude sloot wel genoemd, maar is 
niet duidelijk wie vervolgens verantwoordelijk was voor de demping en hoe dit gebeurde. Dit was in 1615 
het geval bij de verkoop van een perceel aan de oostzijde van de Konijnenstraat tussen de Lauriergracht 
en ‘tot achter ter halver sloot’, dat was gerooid door de stedelijke rooimeesters.861 Deze sloot was de Sint 
Pieterssloot, die archeologisch is getraceerd op hetzelfde perceel.862 De geringe ophoging van de Jor-
daan komt ook goed naar voren uit het feit dat na de aanleg van de Elandsstraat en de Looiersstraat in 
1621 een nog niet gedempt deel bestond van de zuidersloot van het voormalige Pompeuspadt.863 Het zo 
lang in stand houden van de oude sloten was ten aanzien van de waterhuishouding niet mogelijk geweest 
wanneer metersdikke ophoging was uitgevoerd. Het feit dat percelen werden uitgegeven – en soms al 
bebouwd – voordat oude sloten geheel waren gedempt, geeft aan dat de ophogingen hier minimaal 
moeten zijn geweest, aangezien er andere problemen zouden zijn opgetreden in de waterhuishouding. 
Ook het Tuinpad verdween stukje bij beetje na het rooien van de Tuinstraat ten noorden hiervan.864  

Uit archeologisch onderzoek is naar voren gekomen dat terreinen die al in de zestiende- en het 
begin van de zeventiende eeuw waren opgehoogd ten behoeve van bewoning en ambacht, bij de stads-
vergroting van 1613 vrijwel niet verder zijn opgehoogd. Voorbeelden van dergelijke locaties zijn te vinden 
aan de Westerstraat en de Konijnenstraat waar minimaal 0,5 tot 1 m werd opgebracht.865 Andere terrei-
nen met een minder intensief gebruik, aan bijvoorbeeld de noordzijde van de Rozenstraat, werden wel 
met meer dan anderhalve meter, in de praktijk waarschijnlijk drie meter, opgehoogd.866 Het ophogings-
materiaal bestond over het algemeen uit een willekeur aan zand, puin, klei, veen en afval. Bij de opho-
gingen van de afzonderlijke erven zag de stad erop toe dat iedereen dit tot dezelfde hoogte deed. Wan-
neer dit niet werd gedaan, zouden de laaggelegen terreinen wateroverlast krijgen van de hogere perce-
len. Bij het in gebreke blijven door de eigenaren van percelen, dan zou de stad de ophoging op zich ne-
                                                                    
856 Abrahamse 2010, 76. In 1669 werd een definitief verbod op het bouwen van hout uitgevaardigd, zie Noordkerk 1748, 986. 
857 Jansen 1960a, 78.  
858 Jansen 1960a, 74.  
859 Jansen 1960a, 83. 
860 Jansen 1960a, 86. 
861 Jansen 1960a, 79 en SAA, Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters. Transportakten voor 1811: NL-SAA-21607452, d.d. 5 
november 1615. 
862 Gawronski, Jayasena, Veerkamp 2007b, 10-12.  
863 Kannegieter 1968, 372.  
864 Kannegieter 1968, 107.  
865 In de Konijnenstraat bevond het oppervlak van het prestedelijke landschap zich op circa NAP -1 m en de bovenzijde van de ophoging 
van 1613 op circa 0,5 m – NAP. MenA vindplaats Konijnenstraat (KON, 2003, zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2007b (MenA AAR 6)).  
866 MenA vindplaats Rozenstraat 68-76/Rozengracht 69-75 (Cluster Schievink, RO22; Gawronski en Veerkamp 2011b, 20 (MenA AAR 61)) 
en Rozenstraat 196-204/208 (RO21, 2006, Gawronski et al. 2010 (MenA AAR 50)).  
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men, maar dan wel tegen dubbele kosten.867 Ook in de tegenwoordige stad is nog te zien dat de Jordaan 
met een straatniveau van gemiddeld NAP +0,5 m lager ligt dan de op gemiddeld NAP +1 m gelegen en 
grootschaliger opgehoogde westelijke grachtengordel. 
 
6.3.4  De westelijke eilanden, van rietland tot scheepswerven 
 
Tussen de Haarlemmerdijk en het IJ lag tot begin zeventiende eeuw een uitgestrekt rietland, genaamd 
de Rietvink. Dit buitendijkse land werd aan de waterzijde beschermd door een zomerdijk.868 In de aan-
loop naar de Derde Uitleg werden plannen ontwikkeld om in dit buitendijkse gebied een haven aan te 
leggen voor haringvisserij. Hiertoe werden in de jaren 1601-1611 ook al voorbereidingen getroffen. In het 
uiteindelijke ontwerp van de Derde Uitleg maakte de vissershaven plaats voor werfeilanden voor 
scheepsbouw, vergelijkbaar met de eilanden Uilenburg, Marken en Rapenburg die in 1592 aan de oostzij-
de van de stad waren gerealiseerd. Als eerste werd het nieuwe stedelijke areaal omgeven door een 
stadswal. De verdedigingswerken van langgerekte courtines en vijfzijdige bolwerken werden uitgevoerd 
naar de nieuwste vestingbouwkundige inzichten. De werkzaamheden gingen, na advies ingewonnen te 
hebben bij stadhouder Prins Maurits, in 1611 van start. De vestingwal eindigde aan de IJ-oever met het in 
steen opgetrokken bolwerk Leeuwenburg, dat ook Blauwhoofd werd genoemd. De zone achter de wal 
werd ingericht met lijnbanen en zoutketen. Tegelijkertijd werd gewerkt aan de nieuwe waal, een haven 
omsloten door een dubbele palenrij. Deze was in de zomer van 1611 gereed. In de nieuwe stadsuitleg 
paste niet de tot dan toe kronkelige Haarlemmerdijk. Na het besluit in 1610 om de hoogwaterkering te 
verleggen en te vervangen door een nieuwe kaarsrechte dijkstraat vond de uitvoering plaats in de perio-
de augustus 1611 en november 1612.869  

In 1612 kocht de stad ten behoeve van de aanleg van de werfeilanden buitendijks land in de Riet-
vink aan. Het ontwerp van de haveneilanden was geheel gebaseerd op het beproefde concept van de 
eilanden van de Tweede Uitleg, met twee parallelle eilanden loodrecht op de oever en aan de IJ-zijde 
over de volledige breedte een derde eiland (afb. 140). De eilanden kregen de namen Voor-, Middel- en 
Achtereiland, in de loop van de zeventiende eeuw vervangen door respectievelijk Bickers-, Prinsen- en 
Realeneiland. Het enige verschil met de oostelijke werfeilanden was dat de nieuwe vestingwal de eilan-
den aan twee in plaats van één zijde omsloot, waardoor alleen en het meest oostelijke eiland – Voor- of 
Bickerseiland – aan de IJ-oever lag. Ook in het grondwerk kwamen de westelijke eilanden overeen met 
Uilenburg, Marken en Rapenburg. In het rietland werden grachten gegraven en met de grond die vrij-
kwam werden de tussengelegen terreinen opgehoogd. Het Bickerseiland kwam geheel op de oude zo-
merkade te liggen, die ten behoeve van het eiland was verbreed tot 85 m.870 

Van de drie eilanden lag alleen het Achterste- of Realeneiland op stadsgrond. Hier verrees in 
1613 een Taanhuis, waar touwen en zeilen in een looistof werden behandeld (getaand) tegen bederf.871 
Het was de enige plek in de de stad waar deze overlastveroorzakende industrie was toegestaan. In 1615 
werden de eerste kavels uitgegeven, waarbij de stad sterk inzette op – opnieuw – de vestiging van ha-
ringvissers op het eiland. 

Om het voor hen aantrekkelijk te maken om zich hier te vestigen, kwam de stad potentiële ko-
pers tegemoet door op een kavel van 300 bij 300 voet een kade aan te leggen, op voorwaarde dat de 
kopers de ophoging van het terrein voor hun rekening zouden nemen.872 Ook dit stedelijke initiatief om 
de haringvisserij naar de noordwesthoek van de stad te halen, was weinig succesvol, zeker nadat Reijnier 

                                                                    
867 Noordkerk 1748, 992, Handvesten boek 9 H 3: Bijzondere Ordres in de Vergroting van den Jaare 1612, keur d.d. 17 mei 1618. Deze 
handelde over ‘Lege en lage erven te moeten hoogen, dat 'er geen water op en blijft staen’, dit naar aanleiding van stank door onder water 
staande percelen.  
868 Bonke 1987b, 3. 
869 Abrahamse 2010, 50-51. 
870 Abrahamse 2010, 91.  
871 Bonke 1987, 7. 
872 Abrahamse 2010, 93.  
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Reaal in 1624 grote delen van de nog beschikbare kavels op het eiland opkocht en hier direct huizen liet 
bouwen langs de Middelstraat, de tegenwoordige Taanstraat. Op last van de stad, tenslotte, werd aan de 
oostzijde van het eiland in 1634 de Zandmarkt gevestigd.873 De ontwikkeling van de andere twee eilan-
den, het Bickerseiland en het Prinseneiland, liep grote vertraging op. Met voorkennis hadden voormalige 
stadsbestuurders en kooplieden op grote schaal grond gekocht in de buitenpolder om die, wanneer de 
stad die gronden nodig had voor de uitbreiding tegen woekerprijzen van de hand te doen.874 Na een ja-
renlange juridische strijd werd pas in 1622 een schikking getroffen tussen de stad en de speculanten. In 
de tussenliggende jaren waren de braakliggende eilanden verworden tot een wildernis. 
 

  
 
140 Transformatie van de buitenpolder; links een ontwerp van de westelijke eilanden en stadswal, geprojecteerd op de bestaande kavels. 
De groene kavels waren eigendom van de stad, de overige moesten worden aangekocht (Stadsarchief Amsterdam). Rechts de westelijke 
eilanden Realeneiland , Prinseneiland en Bickerseiland met de locatie van de archeologische vindplaats in de Taanstraat (TAAN) (kaart: 
Thijs Terhorst, MenA) 

 
Ondergrond van de westelijke eilanden 
Archeologisch onderzoek in de Taanstraat (afb. 140, rechts, TAAN) heeft inzicht gegeven in de praktijk 
van de ophoging van de westelijke eilanden.875 Het Realeneiland bleek te zijn opgehoogd met afwisse-
lend baggerspecie en klei- en veenzoden. Het archeologisch onderzoek richtte zich op zeven huizen – 
Taanstraat 9 t/m 15 – op de percelen die in 1624 door Reijnier Reaal zijn ontwikkeld. De bovenste opho-
ging van de percelen bestond uit een verharding van stadsafval, dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan 
het bouwrijp maken van de kavels in 1624. De samenstelling van het keramiekafval is kenmerkend voor 
het eerste kwart van de zeventiende eeuw.876

 De huizen waren opgetrokken in eensteensmuren en zijn in 

                                                                    
873 Bonke 1987b, 7.  
874 Onder hen was Frans Hendriksz Oetgens die als Stadsfabriek in 1595 nog verantwoordelijk was geweest voor het maken van een bestek 
voor de aanleg van Vlooienburg. 
875 MenA vindplaats TAAN, 1984, zie Bonke 1987b. 
876 Het bestaat uit steengoed uit Westerwald en Frechen (5 %), roodbakkend aardewerk (83 %), witbakkend aardewerk (3,4 %), Weser 
aardewerk (1,2 %), Nederlandse majolica (5 %), Nederlandse faience (0,4 %), Italiaanse faience (0,4 %) en Chinees porselein (0,4 %), zie 
Bonke 1987b, 29.  
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één keer neergezet.877 Op de fundering was bezuinigd. Een gangbare zeventiende-eeuwse Amsterdamse 
fundering was samengesteld uit paarsgewijs geheide palen, onderling verbonden door kespen met daar-
op, in de lengterichting van de muur, een langshout. Met een dergelijke constructie was het gewicht van 
de muren evenredig over de fundering verdeeld. Voor de huizen aan de Taanstraat waren kespen ach-
terwege gelaten zodat het langshout direct op de paalkoppen rustte en bovendien waren niet paarsge-
wijze, maar enkele palen gebruikt. Deze kostenbesparingen hadden op termijn geleid tot verzakkingen. 
Ook hadden de huizen geen binnenplaats met beerputten. De sanitaire voorziening was in plaats daarvan 
inpandig, met een rechthoekige beerkelder van circa 3 x 3 m onder het achterste deel van het huis.  
 

6.3.5  Vestingwerken 
 
De vierde zone omvatte de militaire voorzieningen; de stadsomwalling. In feite was dit het eerste onder-
deel van de stadsuitbreiding die werd aangepakt, het octrooi handelde, zoals gezegd, in eerste instantie 
ook alleen om het mogen aanleggen van de nieuwe stadsomwalling. Voor het ontwerp van de verdedi-
gingswerken rondom de stad – in ieder geval het deel tussen de IJ-oever tot aan het Karthuizerklooster – 
was advies ingewonnen bij stadhouder Prins Maurits.878 Dit waarborgde de juiste toepassing van het 
Oudnederlandse vestingstelsel, met rechte courtines en op regelmatige afstand bolwerken. De werk-
zaamheden gingen in 1611 van start. De wal liep met een ruime bocht langs de westzijde van de bestaan-
de stad, om met een rechte hoek af te buigen langs de latere Leidsegracht om daar aan te sluiten op de 
oude wal bij het Koningsplein. Dit volstrekt onverdedigbare deel van de vestingwal was een goed voor-
beeld van pragmatisme en benadrukte dat het hier om een tijdelijke oplossing ging. Dit tijdelijke laat zich 
ook aflezen aan stadsplattegronden uit het tweede kwart van de zeventiende eeuw, waar vanaf de knik 
het beoogde vervolg in stippellijn werd voortgezet, vaak als een spiegelbeeldige kopie van de westelijke 
stadswal. In november 1613 was de verdedigingswal zo goed als gesloten en kon de oude worden afge-
graven en met de grond werd de stadsgracht versmald en gekanaliseerd tot Herengracht. Deze werk-
zaamheden waren reeds in januari 1613 gereed, toen de eerste kavels werden geveild.  
  

                                                                    
877 De muren waren opgetrokken in rode bakstenen van 24 x 11,5 / 12 x 4,5 / 5 cm. De onderzijde van de muren lag op 1,05 m – NAP.  
878 Abrahamse 2010, 50.  
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6.4  Vierde Uitleg (1660) 
 
In de jaren rond 1660 werd Amsterdam uitgebreid aan de oostzijde, waarbij de grachtengordel werd 
doorgetrokken over de Amstel naar het IJ. Hierbij werd de karakteristieke halvemaanvormige stadsplat-
tegrond tot stand gebracht (afb. 149). De eerste aanzetten tot deze stadsvergroting werden gegeven in 
de jaren 1640 (afb. 141 en 142).  
 

 
141 Amsterdam rond 1650, aan de vooravond van de Vierde Uitleg, met het in 1644 gerealiseerde Waalseiland (1), de vestingwal op het 
‘Nieuwe Eylandt’ (2) en de Nieuwe Vaart. Buiten de omwalling bevond zich een uitgestrekte voorstad en het gehucht Oetewaal op de 
kruising van de Sint-Anthoniesdijk en de Oetewalerweg, de tegenwoordige Linnaeusstraat (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
6.4.1  Havenfront  
 
In de jaren veertig van de zeventiende eeuw werd begonnen met de uitbreiding van de haven. Dit was 
nodig geworden door het toenemende scheepvaartverkeer en de voortschrijdende verzanding van de 
Oude Waal. De palenrij in het IJ werd naar het noorden verplaatst en aan de oostzijde werd in 1642 de 
stadswal, die op Rapenburg bij het bolwerk Rijssenhoofd eindigde, doorgetrokken in het IJ (afb. 140). 
Hiertoe werd een langgerekt eiland aangeplempt, dat met een ophaalbrug was verbonden met bolwerk 
Rijssenhoofd. Dit ‘Nieuwe Eylandt’, zoals de nieuwe vestingwal werd genoemd, bestond uit een aarden 
courtine met twee bolwerken. Halverwege bij het eerste bolwerk maakte de wal een knik van 20° naar 
binnen (het westen) en liep vervolgens recht door naar het tweede en laatste bolwerk het ‘Nieuwe 
Hooft’.  

Naast de vergroting van de haven werd in 1644 ook een geheel nieuw eiland in het IJ aangelegd, 
het Waalseiland (afb. 141-1 en 142). Het rechthoekige grondplan werd, volgens Commelin, eerst uitgezet 
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met een beschoeiing van ingeheide palen en vervolgens ‘met alderley hoging in geplempt’.879 Het eiland 
werd in drie blokken van huiserven verdeeld en de erven in 1645 verkocht. Bij het ontwerp werd geop-
perd om als ophogingsmateriaal de baggerspecie te gebruiken die vrij kwam bij de hoognodig uit te bag-
geren Oude Waal.880 In 1648-1649 werd de Nieuwe Vaart gegraven ter verbetering van de waterkwaliteit 
in de haven.881 
 

 
142 Het oostelijke havenfront rond 1650. In 1642 was de vestingwal op het ‘Nieuwe Eylandt’ gerealiseerd, in 1644 volgde de aanplemping 
van het Waalseiland en in 1648 werd dwars door de buitenpolder de Nieuwe Vaart gegraven. In 1657 werd het gehele gebied tussen de 
vestingwal, die op dat moment al werd omgevormd tot Kattenburg, en Oetewaal bestemd tot haven (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
6.4.2  Voorstad 
 
In het veenweidegebied rondom de stad ging de ontwikkeling buiten de omwalling na voltooiing van de 
Derde Uitleg onverminderd voort. Tegen het midden van de zeventiende eeuw waren grote delen inge-
richt met tuinen, huizen en werkplaatsen. Aan de oostzijde van de stad, aan de Sint-Anthoniesdijk op de 
kruising met de Oetewalerweg, bevond zich het gehucht Oetewaal (afb. 141 en 142).882 Historische bron-
nen over Oetewaal zijn schaars en ook in de vele historische studies over Amsterdam is het buurtschap 
niet meer dan een voetnoot gebleven. We zien in geschreven bronnen verschillende spellingsvarianten 
van de naam van het gehucht: Houtewael, Ottenwael, Utewaal, Oetenwail en Oetenwaal. Deze gaan alle 
terug op Olde- of Oudenwael, ofwel, een land aan een Waal, een meer dat bij een dijkdoorbraak tot 
stand was gekomen. De oudste historische vermelding van het buurtschap dateert van 1387 en uit een 

                                                                    
879 Commelin 1694, 225.  
880 Abrahamse 2010, 111.  
881 Abrahamse 2010, 134.  
882 In de tegenwoordige situatie moet dit worden gezocht in de Sarphatistraat, halverwege de Oranje-Nassaukazerne.  
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bron uit 1413 blijkt dat het op dat moment één van de zeven buurtschappen was van Nieuwer-Amstel.883 
De bebouwing van Oetewaal concentreerde zich rond het kruispunt en bestond uit enkele boerderijen 
met schuren, een kerk gewijd aan de heilige Anna en een herberg.884 De Oetewalerweg liep aanvankelijk 
vanaf de Sint-Anthoniesdijk tot aan de oever van het Diemermeer (afb. 143). Met de inpoldering ervan en 
de inrichting van de Watergraafsmeer werd de Oetewalerweg doorgetrokken als de Middenweg en 
hiermee een belangrijke doorgaande weg. Op zondag 5 maart 1651 sloeg het noodlot toe voor Oetewaal. 
Bij een zware storm brak de Sint-Anthoniesdijk door en werd het gehucht grotendeels weggevaagd en 
de Watergraafsmeer geheel onder water gezet. Enkele jaren later, na het dichten van de dijk, werden er 
weer enkele gebouwen neergezet, maar tot een echte opbloei kwam het niet meer.885  
 

  
 
143 Oetewaal (Ottenwael) op de kaart van Amstelland en Waterland van Beeldsnijder uit 1575 (gravure 1663) 

 
6.4.3  Stadsuitbreiding 
 
Na een snelle bevolkingstoename te hebben doorgemaakt – tot circa 175.000 inwoners – was Amster-
dam midden zeventiende eeuw dringend toe aan een uitbreiding. De directe aanleiding voor het stads-
bestuur om een stadsvergroting op de agenda te zetten was de zorgwekkende toestand van de laatzes-
tiende-eeuwse vestingwal aan de oostzijde van de stad, zeker na de mislukte Aanslag (aanval) op de stad 
door stadhouder Prins Willem II in 1650. Het eerste plan van de vestingbouwkundige Jan Heijmansz Co-
eck uit 1652 ging uit van een spiegeling van de westelijke omwalling, compleet met een aan de IJ-oever 
naar binnen zwenkende wal om de haven, net zoals bij de westelijke eilanden, te beschermen. Het plan-
Coeck haalde het niet en er zouden nog jarenlange discussies volgen over de beste wijze om de stad uit 
te breiden en te fortificeren. In 1654 besloot de Vroedschap om de stadswal op ‘Nieuwe Eyland’ te trans-
formeren in een haveneiland ten behoeve van de Admiraliteit. De Admiraliteit was tot dan toe gevestigd 
op Uilenburg en Rapenburg, maar hier was een nijpend ruimtegebrek ontstaan. De wal werd geslecht en 
de vrijgekomen grond gebruikt om het eiland naar het oosten verder aan te plempen, hiermee ontstond 

                                                                    
883 Oudste vermelding, zie Kruizinga 1979, 83. In 1393 verwierf het Karthuizerklooster ‘eenre halver morghen lants, gheleghen tot Oeten-
wael in den Lutteken nesse mit eenre roede dijcs, zie OBA, nr. 612, d.d. 4 maart 1393: schepen oorkonde waarin Wouter Laan een stuk 
land te Oetewaal in vrije eigendom geeft aan het Karthuizerklooster. Bron uit 1413: Kruizinga 1979, 7. 
884 Vanwege de ligging buiten de jurisdictie van Amsterdam vonden protestanten hier in de jaren voor de Alteratie van 1578 een geschikte 
locatie voor hun hagepreken, kerkdiensten in de openlucht. Omgekeerd waren het katholieken die na de Alteratie hun kerkdiensten 
voortzetten in een schuilkerk in het buurtschap. Zie Dudok van Heel 1985, 13.  
885 Kruizinga 1979, 97.  
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het eiland Kattenburg. Op 19 januari 1657 nam de stad het besluit om het gehele buitendijkse gebied 
tussen het in aanleg zijnde Kattenburg en Oetewaal te bestemmen tot havengebied. Feitelijk werd hier-
mee de aanleg van de oostelijke eilanden geïnitieerd. De aanleg van de oostelijke eilanden was het eerste 
deel van de nieuwe stadsvergroting, de Vierde Uitleg, die werd uitgevoerd. In de planvorming startte de 
havenuitleg als eerste en ook van hieruit werd de stadswal aangelegd.  

Op 19 januari 1657 werd het ontwerp voor een nieuwe stadswal langs de oostelijke eilanden tot 
aan de Amstel vastgesteld, nog voordat officieel sprake was van een stadsuitbreiding.886 Pas in 1660 
werd het tracé van de nieuwe vestingwal, vanaf de Leidsegracht tot aan het IJ vastgesteld. Bij de uitvoe-
ring werd voorrang gegeven aan de toegangen tot de stad. Hierdoor ontstond een aantal losse voorpos-
ten buiten de oude stadswal die gaandeweg met elkaar werden verbonden. De vestingwal van de Vierde 
Uitleg sloot aan op die van de Derde Uitleg en omringde de stad met een halfcirkelvormige verdedi-
gingsgordel met 26 bolwerken.887 Ondanks dat de Nederlandse vestingbouw sinds 1613 tal van vernieu-
wingen had ondergaan, koos het stadsbestuur voor uitvoering volgens het beproefde Oudnederlandse 
vestingstelsel.888 Wel werden in de constructie enkele vernieuwingen doorgevoerd. In de halve eeuw die 
was verstreken sinds de aanleg van de stadswal van de Derde Uitleg was gebleken dat aarden wallen 
uitzakten. Bij de nieuwe stadsomwalling werd daarom gekozen voor een zware fundering. Deze bestond 
uit een negen meter brede houten vloer die rustte op meer dan 100.000 palen met kespen.889 Op deze 
vloer kwam aan de veldzijde een bakstenen schildmuur.890 Achter deze muur werd het wallichaam op-
geworpen met aarde en modder die was gewonnen bij het uitgraven van de stadsgracht. Om te voorko-
men dat het muurwerk door het gewicht van het aardlichaam naar buiten zou worden gedrukt, werden 
dwars op de muur aan de achterzijde gewelven gemetseld. De courtines kregen ieder 47 gewelfbogen, de 
bolwerken 44. Op deze bogen rustte het wallichaam met walgang. Aan de grachtzijde werd tenslotte 
onder de voet van de muur een houten damwand geplaatst om te voorkomen dat het water de fundering 
van de vestingmuur zou ondermijnen. 

De inrichting van het nieuwe stedelijke areaal werd vastgesteld op 30 januari 1662.891 De Vierde 
Uitleg was in veel opzichten de vervolmaking van het stedenbouwkundig concept van de Derde Uitleg, 
waarmee de halvemaanvormige stadsplattegrond tot stand kwam.892 De zonering van wonen en werken 
werd voortgezet, maar wel met als belangrijkste verschil dat de inrichting van het gemengde woon- en 
werkkwartier niet ondergeschikt zou zijn aan de bestaande verkaveling, zoals de Jordaan bij de Derde 
Uitleg. Daarnaast werd in dit gebied tussen de Prinsengracht en de stadswal een tweedeling tot stand 
gebracht met het graven van een extra gracht ertussen. Het gebied buiten deze Achtergracht werd be-
stemd voor overlast veroorzakende industrieën.893 In september 1663 was het grondwerk voor de nieuwe 
vestingwal grotendeels voltooid, maar het duurde nog jaren voordat het eigenlijke metselwerk aan de 
muren en poorten gereed was (afb. 144).894  

                                                                    
886 Abrahamse 2010, 137. 
887 Vanaf 2000 is op verschillende locaties van de zeventiende-eeuwse stadsomwalling archeologisch onderzoek uitgevoerd, wat veel 
inzicht heeft gegeven in de bouwwijze en waterhuishouding. Voor een algemeen overzicht zie Gawronski 2014, 14-25; voor de stadsom-
walling en het Rampjaar 1672 zie Jayasena en Veerkamp 2008, 91-103; voor de afzonderlijke vindplaatsen zie Gawronski, Jayasena en 
Veerkamp 2008 (MenA AAR 29 en 30), Gawronski en Jayasena 2010 (MenA AAR 53), Gawronski en Veerkamp 2013 (MenA AAR 81), Ga-
wronski en Veerkamp 2017 (MenA AAR 98).  
888 Ondanks aandringen van militair ingenieur Hendrik Ruse (1624-1679) om vernieuwingen door te voeren in het ontwerp van de nieuwe 
vestingwal hechtte het stadsbestuur meer waarde aan het advies van de Utrechtse fortificatiemeester Gerard Melder om het bij een 
‘eenvoudige hedendaagsche Fortificatie’ te houden (Van Wieringen 1982, 38).  
889 De bovenzijde van de houten funderingsvloer lag overal – zo blijkt uit archeologisch onderzoek – op circa NAP -1,40 m. 
890 Deze muur was opgetrokken in grote bakstenen die in de zeventiende eeuw werden aangeduid als ‘moppen’, zie Commelin 1694, 241. 
Het formaat hiervan – zoals vastgesteld bij archeologisch onderzoek – bedroeg 23/24,5 x 11/115,5 x 4,5 cm. 
891 Abrahamse 2010, 148. 
892 Voor de discussie over de ideale stad zie Jansen 1958, 1960a en 1960b, 1963, 1965a en 1965b, 1967; Taverne 1978, Bakker 1993, Ga-
wronski 2009 en Abrahamse 2010. 
893 Abrahamse 2010, 156. 
894 Abrahamse 2010, 142. 
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144 Grondwerk ten tijde van stadsvergroting; het afgraven van de oude verdedigingswal na voltooiing van de nieuwe, in 1660 geëtst door 
Abraham Bloteling naar een tekening van Jacob van Ruysdael (Stadsarchief Amsterdam, 010001000070) 

 
6.4.4  Stedelijke ontwerpen Vierde Uitleg 
 
De onbevredigende concessies die bij de Derde Uitleg aan het ideale stadsplan moesten worden gedaan, 
deden het stadsbestuur besluiten om bij de Vierde Uitleg alle bestaande structuren en verkavelingen in 
het buitengebied geheel ondergeschikt te maken aan het ontwerp, ofwel, weg te vagen en integraal op 
te hogen. Op plankaarten is deze gang van zaken te zien in de vorm van kaarsrechte lijnen die het ver-
loop van de geplande grachten tonen, dwars door de dichtbebouwde weren van de voorstad of doordat 
het nieuw te ontwikkelen gebied wit was gelaten om de ontwerpers alle vrijheid te geven.895 De grachten 
en bouwblokken werden – ook weer loodrecht – doorsneden door radiaalstraten die uitkwamen op een 
wagenplein bij een stadspoort, van west naar oost de Leidsestraat, Utrechtsestraat, Weesperstraat en de 
Muiderstraat / Plantage Middenlaan. Tussen de stadswal en het woon- en werkgebied werd een parallelle 
gracht gegraven, de Lijnbaansgracht. Uit de ontwerpfase van de stadsuitbreiding zijn verschillende ont-
werpkaarten bewaard gebleven, waarvan de meeste zijn vervaardigd door Cornelis Danckertsz de Rij (ca. 
1596-1662). De kaarten van De Rij tonen een gedetailleerd, niet zelden uitvoerig geannoteerd, beeld van 
de bestaande situatie met daarop geprojecteerd het nieuwe ontwerp (afb. 145). Goed zichtbaar is hoe-
zeer het passen en meten was om het ideale grondplan dat op de tekentafel was bedacht in het bestaan-
de landschap vorm te geven. Vast stond dat de structuur van de langgerekte weren met daartussen ont-
ginningsloten zouden verdwijnen en hetzelfde gold voor de te onteigenen woon- en werkkavels. Inge-
wikkelder was het met een aantal bestaande uitvalswegen, waterlopen en waterkeringen, die niet zo-
maar konden worden uitgevlakt, gedempt of afgegraven. Aan de westzijde van het nieuwe stadsgebied 
lag de Heiligeweg.  

                                                                    
895 Abrahamse 2010, 159, afb. 73.  
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145 Ontwerpkaart voor de Vierde Uitleg door stadslandmeter De Rij uit 1660 met daarop een variant voor de Sint-Anthoniesdijk en ver-
smalde en rechtgetrokken Amstel (Stadsarchief Amsterdam, 010033000080) 

 

  
 
146 Detail van de voorgaande kaart van de Rij met gestippeld het nieuwe stedelijke ontwerp, de loop van de Boerenwetering die hier 
gedempt zou moeten worden (1), de verlegging van de Heiligeweg tussen Heiligewegspoort en Leidsepoort naar de Leidsestraat (2 en 3) 
en een eerste aanzet tot het aanhelen van de oude en nieuwe stadswal (4 en 5) 
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Deze weg en de parallel daaraan gelegen Heiligewegsvaart (vanaf het Singel) strekten zich uit vanaf de 
Kalverstraat via de nog bestaande Heiligeweg in een rechte lijn uit naar de Overtoom. Dit kaarsrechte 
tracé lag evenwel niet loodrecht op de ontworpen bouwblokken en grachten en moest derhalve wijken 
voor een iets meer naar het zuiden gerooide radiaalstraat – de Leidsestraat – die uitkwam bij de Leidse-
poort. Deze aanpassing gebeurde alleen binnen de stadsomwalling, het doorgaande verkeer dat hier de 
stad verliet kwam via een bocht naar rechts weer op de oude Heiligeweg (Overtoom) terecht. De Boe-
renwetering was een ander landschappelijk element dat de regelmaat van de verkaveling doorbrak en 
het deel dat binnen de nieuwe omwalling zou vallen, werd dan ook gedempt. Ook de aansluiting van de 
oude- op de nieuwe stadswal is door De Rij in verschillende ontwerpvarianten uitgetekend. Uiteindelijk 
moest het bolwerk Osdorp – uit de tijd van de Derde Uitleg – deels worden gedraaid om dit goed te laten 
aansluiten op de reeds bestaande vestingwerken. 

Ook de aansluiting van het oude en het nieuwe deel van de grachtengordel was onderwerp van 
discussie (afb. 146). Uiteindelijk zou deze bij de Leidsegracht komen. Verder naar het oosten is op de 
kaarten te zien hoe de slingerende Amsteldijken werden verlegd naar de versmalde en rechtgetrokken 
rivier tussen de oude stadswal bij de Blauwbrug en de nieuwe omwalling ter plaatse van de Hoge Sluis 
(afb. 147).896 Net zoals eeuwen tevoren de Amstel was gebruikt als as voor het in cultuur brengen van de 
woeste veengronden, zo diende de rechtgetrokken stadsrivier in 1660 als centrale as waarop loodrecht 
de doorgetrokken grachten en bouwblokken werden georiënteerd. In tegenstelling tot de ontginners, die 
de brede en meanderende rivier voor lief moesten nemen, maakten de zeventiende-eeuwse stadsuit-
breiders het landschap in 1660 geheel ondergeschikt aan het ontwerp.  

Het Amstelproject bracht grootschalige aanplempingen met zich mee, maar de stad rekende er-
op een deel van de kosten terug te verdienen met de verkoop van de bouwgrond langs het water. De 
breedte van de Amstel werd teruggebracht tot 85 m (300 voet). Vestingbouwkundig had dit het voordeel 
dat de afstand tussen de bolwerken die de rivier moesten flankeren niet te groot zou zijn. Vanuit water-
huishoudkundige optiek werd daarnaast verwacht dat een smallere rivier de doorstroom van het water 
zou bevorderen.  

Bij het gebied ten oosten van de Amstel moest rekening worden gehouden met een goede aan-
sluiting op de oostelijke eilanden, die op het moment van het vaststellen van de stadsvergroting al gro-
tendeels waren voltooid. Daarbij kwam ook dat de Sint-Anthoniesdijk – de zuidelijke IJ-dijk – het nieuwe 
stedelijke gebied diagonaal doorkruiste. In eerste instantie werd onderzocht in hoeverre behoud van de 
dijk op die plaats mogelijk was, maar uiteindelijk werd het praktischer bevonden om de waterkering in 
zijn geheel te verleggen naar de – huidige – Rapenburgerstraat en Hoogte Kadijk. Dit had de nodige prak-
tische gevolgen. Bij de aanleg van de stadswal – die was al vergevorderd – was er vanuit gegaan dat aan 
het einde van de Sint-Anthoniesdijk, bij de kruising met de Oetewalerweg, een nieuwe stadspoort zou 
komen. De palen van deze Waetergraefspoort waren al geheid en de muren al enige voeten opgemetseld 
toen het besluit viel dat de poort meer naar het zuidwesten tussen twee andere bolwerken moest komen, 
de locatie van de huidige Muiderpoort.897 

In de nieuwe stedelijke uitleg was in de ogen van de stedelijke planologen geen plaats voor 
Oetewaal (afb. 148, boven). In 1658 werden de gronden onteigend en kon het werk aan een stadswal met 
twee bolwerken beginnen (afb. 148, onder).898 De Oetewalerweg behield de naam tot 1878, toen ging 
deze over in Linnaeusstraat en hetzelfde gebeurde met het deel dat in 1896 werd geannexeerd van 
Nieuwer-Amstel. 

                                                                    
896 Abrahamse 2010, 147. 
897 Dapper 1663, 50 en Commelin 1693, 242. 
898 Abrahamse 2010, 137.  
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147 Detail van een ontwerpkaart van De Rij uit 1660 waarop te zien hoe de Amstel tussen Blauwbrug en Hoge Sluis zou moeten worden 
versmald en rechtgetrokken (Stadsarchief Amsterdam, detail van 010033000080)  
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148 De verdwijning van Oetewaal, boven een detail van een tekening van Cornelis Danckertsz de Rij uit 1656 met daarop aangegeven de 
kern van het buurtschap en de dijkdoorbraak van 1651. Onder een detail van een ontwerpkaart voor de Vierde Uitleg waarop te zien is hoe 
een nieuwe stadswal met poort en een gracht zijn geprojecteerd op Oetewaal (Stadsarchief Amsterdam, boven 
MMSAA01_00694000F32b; onder 010033000080) 
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149 Amsterdam na de Vierde Uitleg (vergelijk afb. 138) met de zones buiten de vestingwal die in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
werden bebouwd (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 

6.4.5  Ophogingen Vierde Uitleg 
 
In de jaren 1659-1661 waren de graaf- en baggerwerken bij de aanleg van de stadsomwalling langs de 
oostelijke eilanden de verantwoordelijkheid van tweede onderfabrieksmeester Jacob Lambertsz Spa-
kenburgh. Na diens terugtreden in 1661 trad Jan Hendricksz van den Berg aan als toezichthouder op de 
stadsgraaf- en -modderwerken, ofwel, ‘alle gravinge, verhoginge, baggeringe etc’.899 Na vaststelling van 
het uitbreidingsplan van de Vierde Uitleg in 1662 werd stadslandmeter Cornelis Danckertsz de Rij belast 
met het uitzetten van de verkaveling, zodat gestart kon worden met het graven van grachten en de aan-
leg van straten. Hij werd hierin bijgestaan door stadsarchitect Daniël Stalpaert en stadsingenieur Jan 
Heymansz Coeck. De laatste twee zetten het werk samen voort na het overlijden van De Rij, nog in het-
zelfde jaar.900 Het werk van De Rij werd overgenomen door de nieuw benoemde stadslandmeter Johan-
nes Brandligt. Stalpaert werd in de uitvoeringsfase van de Vierde Uitleg hoofdverantwoordelijk voor de 
graaf- en ophogingswerkzaamheden. Hij had daarbij de beschikking over zeven opzichters. Jan Hen-
dricksz van den Berg was dit voor de baggerwerken en moddermolens.901 Alle graafwerkzaamheden 
werden vanaf 1663 aanbesteed en vanaf 1666 gold dit voor alle stadswerken, dit als maatregel om de 
werkzaamheden van het Stadsfabrieksambt te reduceren tot vooral onderhoudswerkzaamheden.902 
Stalpaert en Van den Berg werden vanaf 1666 belast met het maken van de bestekken voor graaf-, bag-
ger- en vuilniswerken.903 In de ontwerpfase van de nieuwe stadsuitbreiding werd geprobeerd bestaande 

                                                                    
899 Van Essen 2011, 164. 
900 Van Essen 2011, 227.  
901 Van Essen 2011, 233.  
902 Van Essen 2011, 46.  
903 Van Essen 2011, 165.  
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structuren zoals de Sint-Anthoniesdijk zoveel mogelijk in stand te houden want, zo werd geredeneerd, 
terreinen die al hoog lagen – ‘vast ende hooch’ – hoefden niet extra te worden opgehoogd en dat be-
spaarde de stad grootschalig en kostbaar grondwerk.904 Bij de Vierde Uitleg werden de straten en erven 
op de eilanden Kattenburg en Oostenburg aangelegd op een hoogte die niet, zo zegt Dapper, ‘in hooghte 
geenzins de zeedijk bezwijken’.905 De buitenpolder rondom de stad zou volgens hem op dezelfde hoogte 
hebben gelegen als de dijk.  
 

  
 
150 Detail uit een gedrukte kaart van de nieuwe stadsvergroting gebaseerd op het ontwerp van Stalpaert met daarop ingekleurd en gean-
noteerd verschillende ophoogvakken. Goed zichtbaar is de schuin door het nieuwe gebied lopende oude Sint-Anthoniesdijk, deze werd 
afgegraven na verlegging van de hoogwaterkering naar de Hoogte Kadijk (Stadsarchief Amsterdam, 010035000047) 

 
Ophogingsmateriaal 
Bij de Vierde Uitleg werd als ophogingsmateriaal het meest gebruik gemaakt van ‘weke klei’; modder en 
slappe klei die vrijkwam bij het uitbaggeren van de grachten. Dit gebeurde met moddermolens – aange-
dreven door paarden. Daar waar de molen niet bij kon, werd de modder handmatig vanuit baggerschui-
ten in baggerbeugels verzameld.906 Dit materiaal leverde niet de stabiliteit van het zand dat in de zeven-
tiende eeuw vanuit het Gooi werd aangevoerd, maar was eenvoudigweg goedkoper.907 Om de ‘weke klei’ 
enige stevigheid mee te geven werd, indien voorhanden, stedelijk afval toegevoegd. Dit afval varieerde 
van organisch materiaal tot gebroken vaatwerk en bouwpuin. De verkoop van dit stadsafval werd geheel 
gereguleerd door de stad. In tijden van schaarste van stadsafval werden grachten met voorrang gegra-
                                                                    
904 Van Essen 2011, 264.  
905 Dapper 1663, 453.  
906 Commelin 1694, 231.  
907 Abrahamse 2010, 169.  
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ven. Bij de ophoging van de Ossenmarkt aan de stadzijde van de Utrechtsepoort – het tegenwoordige 
Frederiksplein – werd gebruik gemaakt van grond uit de Achtergracht. Kattenburg werd deels opge-
hoogd met grond uit de Volewijk. Voor de aanleg van de stadswal werd in 1662 bepaald dat indien er 
geen rijshout of afval beschikbaar was er gebruik moest worden gemaakt van de grond uit de nieuwe 
grachten.908 De stad droeg in de meeste gevallen zorg voor de eerste ophoging van het nieuwe stedelijke 
gebied, waarna de kopers van de individuele kavels werden geacht hun bezit verder op de juiste hoogte 
te brengen.909 Hierbij gold het gebod dat eenieder zijn kavel niet lager mocht laten liggen dan dat van de 
belendende kavels, dit in verband met de waterafvoer. Schaarste van ophogingsmateriaal had al in een 
vroeg stadium geleid tot een levendige particuliere handel in grond en afval, waarbij schuiten door de 
grachten voeren op zoek naar alles dat bruikbaar was als ophogingsmateriaal en terreinen illegaal wer-
den afgegraven. Deze handel in en roof van ophogingsmateriaal noodzaakte de stad in februari 1660 tot 
het aan banden leggen van de verkoop van vuil en het transport ervan.910 
 
6.4.6  De oostelijke eilanden 
 
In de jaren rond 1660 werden verschillende ontwerpen gemaakt voor de nieuwe oostelijke eilanden. Aan-
vankelijk werd gedacht aan drie extra eilanden parallel aan Kattenburg en één eiland loodrecht hierop 
aan het IJ.911 Het plan werd in 1660 teruggebracht tot twee eilanden naast Kattenburg, van west naar 
oost Wittenburg en Oostenburg (afb. 151 en 152). Reden voor deze aanpassing was dat de VOC in dat 
jaar met de stad was overeengekomen om in het nieuwe havengebied een groot werfcomplex te bouwen 
en dit vereiste een specifieke vorm van het eiland. 
 
Kattenburg 
Bij de aanleg van Kattenburg werd langs de westzijde de knik van het voormalige ‘Nieuwe Eylandt’ ge-
handhaafd en hier omheen aan de oostzijde een rechthoekig eiland aangelegd. In de lengterichting van 
het eiland kwamen, net zoals op Uilenburg, twee parallelle hoofdstraten te liggen. De westelijke oever 
werd bestemd tot Admiraliteitswerf, de middenzone langs de Grote- en Kleine Kattenburgerstraat voor 
woningbouw en de oostelijke oever voor particuliere scheepswerven. De kavels op Kattenburg werden in 
1660 verkocht en in een snel tempo volgebouwd. De Admiraliteitswerf kreeg een met palen afgescherm-
de ligplaats voor schepen, het ’s Lands Hok. Aan de zuidwestzijde van Kattenburg – op een door sloten 
afgescheiden vierkant perceel – werd in de jaren 1655/1656 naar ontwerp van stadsarchitect Daniël Stal-
paert het Zeemagazijn van de Admiraliteit gebouwd. Het werfterrein – de voorwerf – strekte zich uit 
tussen de Kattenburgerstraat en het dok. 
 
Wittenburg 
De aanleg van Wittenburg strekte zich uit over een aantal decennia.912 De westzijde van Wittenburg ont-
stond met het graven van de Kattenburgervaart als oostelijke begrenzing van Kattenburg. Op beide oe-
vers werden direct scheepswerven ingericht, waarmee vanaf de zomer van 1656, met de twee werven 
van Jan Witheijn en Jacob Burggraeff, de westzijde van Wittenburg in gebruik was terwijl de rest van het 
eiland nog niet bestond. Zo kon het gebeuren dat de eerste gebruiker Witheijn de naamgever werd van 
het eiland dat grotendeels nog vorm moest krijgen. De westelijke oever van Wittenburg staat afgebeeld 
op de derde druk van de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1657. 

                                                                    
908 Abrahamse 2010, 168-169 en 378, noot 444, 445, 446. 
909 Abrahamse 2010, 377, noot 422, verwezen wordt naar SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177v0-178 (7 maart 1664).  
910 Abrahamse 2010, 169. 
911 SAA, kaarten van stadsgedeelten, afb. bestand 010033000082. Hiervan is een ontwerp uit 1659 van de hand van Cornelis Danckerts de 
Rij bewaard gebleven met daarop goed zichtbaar het in dunne potloodlijn aangegeven tracé van de zomerdijk.  
912 Abrahamse 2010, 130-132.  
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151 Het nieuwe oostelijke havenfront na voltooiing van de Vierde Uitleg (1660) met de eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg 
(vergelijk afb.140). De vestingwal op het ‘Nieuwe Eyland’ werd uitgebreid tot Kattenburg en in de buitenpolder en in het IJ werden Wit-
tenburg en Oostenburg aangelegd. De primaire zeewering, de Sint-Anthoniesdijk, werd verlegd naar de Hoogte Kadijk (kaart: Thijs Ter-
horst, MenA)  

 
De oostzijde van Wittenburg ontstond na het graven van de Wittenburgervaart met de aanleg van Oos-
tenburg in 1660. In tegenstelling tot Oostenburg – dat vanaf 1664 volledig in bedrijf was – sleepte de 
aanleg van Wittenburg zich nog jaren voort. De belangrijkste reden hiervoor was de sterk verminderde 
vraag naar werfterreinen in het midden van de jaren 1660. In 1666 werd de aanplemping en ophoging van 
Wittenburg om die reden tijdelijk gestaakt. De aanleg van de noordzijde van zowel Wittenburg als Kat-
tenburg, bestaande uit aanplempingen in het IJ, werd pas in 1671 ter hand genomen, maar met de nieu-
we malaise van het daaropvolgende Rampjaar 1672, weer gestaakt. De IJ-zijde van beide eilanden was op 
dat moment nog niet beschoeid en spoelde deels weg. Hiermee werd niet alleen braakliggend terrein 
weggeslagen, maar ook delen van reeds in gebruik zijnde werven, hetgeen ertoe leidde dat een aantal 
scheepsbouwers de stad verliet. Pas aan het einde van de zeventiende eeuw was Wittenburg voltooid, 
maar het zou nog tot ver in de achttiende eeuw duren voordat alle erven in gebruik waren.  

Wittenburg was net zoals Kattenburg ingericht met twee parallelle straten met bebouwing (Gro-
te- en Kleine Wittenburgerstraat) en scheepswerven langs de oevers. Aan de oostelijke kopse kant ver-
rees in 1669-1671 de Oosterkerk naar het ontwerp van stadsarchitect Daniël Stalpaert.  
 
Oostenburg 
De chronologie van de aanleg van Oostenburg is goed te reconstrueren op basis van historische bronnen. 
Dit biedt een bruikbaar kader voor de interpretatie van archeologische sporen met betrekking tot de 
ophogingen en aanplempingen. In 1658 maakte stadslandmeter Cornelis Danckerts de Rij het eerste 



 

 
 225 

ontwerp voor Oostenburg (afb. 153).913 De Rij projecteerde de nieuwe vestingwal en een complex van vijf 
eilanden die tezamen Oostenburg zouden vormen op de – gedetailleerd ingetekende – bestaande riet-
landen ten noorden van de Nieuwe Vaart met een kronkelige kadijk en rafelige IJ-oever (afb. 153-a). Een 
jaar later vervaardigde de landmeter een tweede ontwerp, de al genoemde kaart van de oostelijke eilan-
den, die erin voorzag dat het gebied tussen Kattenburg en de vestingwal werd ingericht met drie langge-
rekte rechthoekige eilanden loodrecht op de Nieuwe Vaart, afgeschermd van het IJ door een parallel 
eiland.914 Dit ontwerp haalde het niet, met als belangrijkste reden dat de VOC – die op de werf op Ra-
penburg geen mogelijkheden tot uitbreiding meer had – zich als koper aandiende en een uitgebreid pro-
gramma van eisen voor de inrichting van een nieuwe werf op tafel legde. Dit werd de basis voor het defi-
nitieve ontwerp, dat in 1660 door Daniël Stalpaert in een presentatiekaart werd uitgewerkt. 
 

 
152 De oostelijke eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg en de stadswal met de bolwerken Jaap Hannes (a) en Zeeburg (b). De 
eilanden werden aangelegd deels op bestaand land en deels door aanplemping in het IJ (rood) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 

                                                                    
913 SAA, kaarten van stadsgedeelten, afb. bestand 010033000081. 
914 SAA, kaarten van stadsgedeelten, afb. bestand 010033000082. 
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In feite was dit het ontwerp van De Rij uit 1658, dat nu verder was ingevuld met bruggen, bedrijfsgebou-
wen en scheepshellingen.915 De kaart uit 1658 zou in de daaropvolgende jaren als werkkaart in gebruik 
blijven waarop nauwgezet de voortgang van de werkzaamheden werd aangetekend. Oostenburg be-
stond uit vier eilanden achter elkaar tussen Nieuwe Vaart en het IJ en één langgerekt flankerend eiland 
aan de oostzijde (afb. 153-1 t/m 5). Oostenburg stak minder ver uit in het IJ dan Wittenburg en Katten-
burg, dit was omdat er tussen de hellingen en de palenrij in het IJ ruimte moest zijn om de grote Oost-
Indiëvaarders te water te kunnen laten. 

De aanleg van Oostenburg startte na het sluiten van de overeenkomst tussen de stad en de VOC 
in januari 1660.916 Afgesproken was dat de VOC verantwoordelijk was voor de aanleg van de eilanden, 
maar dat de stad de Compagnie tegemoet zou komen door schuiten (modderschouwen) beschikbaar te 
stellen voor de aanvoer van het ophogingsmateriaal.917  
 

 
 
153 Oostenburg op de ontwerpkaart door Cornelis Danckertsz de Rij uit 1658. Hierop zichtbaar is de oude zomerkade van het buitendijkse 
land (a), de stadswal (b) en de vijf deeleilanden van Oostenburg: 1. wooneiland met Stadsschuitenmakerswerf (c), 2. Zeemagazijn (cen-
traal pakhuis), 3. gespecialiseerde werkplaatsen, 4. werfeiland met scheepshellingen en vier bedrijfsgebouwen, 5. Lijnbaan. De kaart is 
noordwaarts gedraaid voor een goede vergelijking met afb. 154 (Stadsarchief Amsterdam, bewerking MenA, detail van 010033000081) 

                                                                    
915 SAA, archief van de Thesaurieren Ordinaris, afb. bestand 005039000004. 
916 Abrahamse 2010, 133-134, 372 noot 131.  
917 Abrahamse 2010, 132, 134, 168,169. 



 

 
 227 

De aanleg van Oostenburg was in 1660 niet het enige project in de stad waarbij grond nodig was om op 
te hogen: op dat moment was de Vierde Uitleg, waarbij de stad in oppervlak bijna werd verdubbeld, in 
volle gang en ontstond er een nijpend tekort aan ophogingsmateriaal. Bij de ophoging van Oostenburg 
wist de VOC stagnatie deels te ondervangen door het graven van de grachten tussen de verschillende 
deeleilanden en het gebruiken van de grond die eruit kwam om mee op te hogen. Deze lokaal gewonnen 
baggerspecie werd aangevuld met zand, klei en afval dat met karren en modderschouwen van elders uit 
de stad werd aangevoerd. Het was met name deze grondstroom waarvan de continuïteit niet gewaar-
borgd was, aangezien de regelgeving ten aanzien van het transport van grond en afval regelmatig wijzig-
de, al naar gelang de stedelijke belangen ten aanzien van de eigen ophogingsprojecten. Om te voorko-
men dat het werk op Oostenburg door gebrek aan ophogingsmateriaal stil zou komen te liggen, werd 
door de VOC een deel van de al bestaande molenwerf op Funen weer afgraven om zo ophogingsmateri-
aal voor het werfterrein te hebben. Ondanks dat dit grondverzet op eigen terrein was, werd de VOC hier-
voor in november 1660 terecht gewezen door het stadsbestuur.918 Het afgraven en transport van grond 
was op dat moment niet toegestaan – ook al was het op eigen terrein – en de Compagnie moest deze 
activiteiten dan ook onmiddellijk staken en de hoeveelheid afgegraven grond aan de stad vergoeden. 

In februari-maart 1661 kwam een grote hoeveelheid ophogingsgrond voor de werf beschikbaar 
toen werd gestart met het graven van de grachten aan weerszijden van het lijnbaanseiland (afb. 153-
5).919 Dit eiland was al opgehoogd en in het voorjaar waren ook de lijnbanen gereed, waarna de bouw van 
het Zeemagazijn ter hand werd genomen.920 Ook de werfeilanden werden in 1661 voltooid, in de balans 
van de VOC over dat jaar werden zowel de lijnbaan als de timmerwerf omschreven als ‘albereids vertim-
merd, verhoogd, beschoeid en verbouwd’ en in september had de stad een nameting van het opgehoog-
de en aangeplempte land uitgevoerd voor een eindafrekening van het grondverzet.921 In 1663-1664 werd 
de brug gebouwd tussen het vooreiland en het VOC-complex.922 Terwijl de voltooiing nog in volle gang 
was volgens de achttiende-eeuwse stadsgeschiedschrijver Wagenaar al in 1663 het eerste retourschip – 
de Zuidpolsbroek – op Oostenburg van stapel gelopen.923 De afronding van de aanleg van de VOC-werf 
vond plaats tussen het moment van de laatste afbetaling van de Compagnie aan de stad in 1664 en de 
eerste vermelding van de timmerwerf en de afzonderlijke gebouwen in 1665.924 

De ophoging van het zuidelijke eiland (afb. 153-1) gebeurde van stadswege en aangenomen mag 
worden dat de uitvoering parallel aan die van de VOC-eilanden heeft plaatsgevonden. Problemen met 
ophogingsmateriaal speelden hier in veel geringere mate een rol, de stad kon grond- en afvalstromen 
immers geheel naar eigen hand zetten, bijvoorbeeld door het afkondigen van het verbod op de verkoop 
van vuilnis in februari 1660.925 Dit kwam de snelle voltooiing van stedelijke ophogingsprojecten, zoals die 
van het vooreiland van Oostenburg, ten goede. De werkzaamheden waren voltooid vóór januari 1663, 
toen het eiland in kavels werd uitgegeven. 

De kavels op het 56.000 m2 grote wooneiland waren verdeeld over drie parken; park A (97 erven), 
park B (81 erven) en het deel langs de tweede dwarsstraat (28 erven), een totaal van 206 erven.926 In ja-
nuari 1663 werden deze door de stad verkocht. De VOC kocht hierbij onderhands 28 erven aan de noord-
zijde. Op de westelijke oever bleef het terrein waarop de Stadsschuitenmakerswerf werd gevestigd ste-
delijk eigendom.  

                                                                    
918 Abrahamse 2010, 169 en 378 noot 453.  
919 Abrahamse 2010, 134 noot 143.  
920 Volgens de zeventiende-eeuwse geschiedschrijver Commelin (1694, 734) werd met de bouw van het Zeemagazijn gestart in het voor-
jaar van 1661 na voltooiing van de lijnbaan.  
921 VOC-balans, zie Kist 1986, 30, refererend aan de Generale staten van de VOC 1642-1790, Nationaal Archief, VOC, inv. nrs. 4583-4597. 
De nameting blijkt uit een aantekening d.d. 3 september 1661 op de werkkaart van De Rij uit 1658, zie SAA, kaarten van stadsgedeelten, 
afb. bestand 010033000081.  
922 Abrahamse 2010, 134.  
923 Wagenaar 1765, 85. Een in 1663 gedateerd model van de Zuidpolsbroek stond opgesteld bij de loods van de riemmakers. 
924 Kist 1986, 20.  
925 Abrahamse 2010, 169 en 378 noot 450.  
926 Bonke 1986, 52.  
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Ondergrond van Oostenburg 
Op Oostenburg heeft op zeven locaties archeologisch onderzoek plaatsgevonden, twee op het zuidelijke 
eiland – aan de Oostenburgervoor- en middenstraat – en vijf op het VOC-werfterrein (afb. 154).927 Het 
kleisediment van het Laagpakket van Wormer lag op Oostenburg op gemiddeld NAP -6 m, op het eiland 
Funen op -6,60 m. Op het zuidelijke deeleiland van Oostenburg bestond de natuurlijke bodem uit veen 
tot NAP -3,95 m met daarop kleisediment tot NAP -3,00 m. Het oppervlak was plaatselijk doorworteld 
met riet. Dit was de natuurlijke begroeiing van het buitendijkse rietland aan de oever van het IJ. Naar de 
IJ-zijde waren dit sediment en de bovenzijde van het veen geërodeerd tot NAP -4,36 m.  

 
154 Oostenburg met archeologische vindplaatsen: Oostenburgermiddenstraat (OBM), Oostenburgervoorstraat, Wiener & Co (OBV), 
VOC-werfterrein (OOST t/m OOST6) en de bolwerken Zeeburg (FUN, FUN1) en Jaap Hannes (FUN6). Vergelijk afb. 153 (kaart: Thijs Ter-
horst, MenA) 

                                                                    
927 MenA-vindplaatsen Oostenburgervoorstraat, Wiener & Co (OBV, 2013-2014), zie Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017 (MenA AAR 
99), Oostenburgermiddenstraat, MenA vindplaats OBM, 1983, zie Baart, Krook en Lagerweij 1986, MenA-vindplaatsen OOST (2000), 
OOST1 (2001), OOST2 (2002), OOST3 (2006), OOST4 (2009), OOST5 (2011) en OOST6 (2011, zie Gawronski, Jayasena en Terhorst 2016 
(MenA AAR 89). 
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De veenbodem op het eiland Funen lag op NAP -2,70 m ter hoogte van de molenwerf 928 en op NAP -4,57 
m achter de courtine tussen het bolwerk Jaap Hannes en de Nieuwe Vaart.929 Hierop bevond zich een 
overstromingssediment tot NAP -3,77 m. Het grondwerk voor de aanleg van Oostenburg bestond uit een 
combinatie van ophogen, aanplempen en het uitgraven van grachten in het rietland. Het archeologisch 
onderzoek aan de Oostenburgervoorstraat heeft een gedetailleerd beeld gegeven van de technische 
uitvoering van het grondwerk ter plaatse van het meest zuidelijke eiland – de geplande woonwijk met de 
Stadsschuitenmakerswerf.930 De bodemopbouw wijst uit dat het buitendijkse rietland eerst is geëgali-
seerd en opgehoogd, waarschijnlijk binnen van tevoren uitgemeten vakken, volgens het ontwerp van 
Cornelis Danckertsz de Rij. Dit gebeurde door kuilen en laagtes aan te vullen met klei- en veenzoden, 
plaatselijk vermengd met afval. Vervolgens is het gehele terrein minimaal 0,5 m opgehoogd met een laag 
zand met (bouw) puin en een grote dichtheid aan stadsafval van keramiek, glas en metaal (afb. 155-1).  
 

 
 
155 Fasering in de ophoging van Oostenburg ter plaatse van de Stadsschuitenmakerswerf: het vlak (1) is het oppervlak van de verharding 
met stadsafval, het profiel toont dat hierop een pakket van klei- en veenzoden is gestort (2) en dat het geheel is afgedekt met een kleilaag 
(3) (foto: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
De uitgestrektheid van dit ophogingspakket, en het vrijwel horizontale verloop tussen 1,70 m en -2,20 m, 
geeft aan dat hier systematisch grondverbetering is toegepast. Vervolgens zijn de grachten uitgegraven, 
en werd de vrijkomende klei en veen gebruikt om het met een schone zodenophoging (afb. 155-2) en 
afsluitende kleilaag (afb. 155-3) op hoogte te brengen. De bovenkant van dit pakket is waargenomen op 
NAP -0,5 m. Deze aanpak is vergelijkbaar met de wijze waarop ruim een halve eeuw eerder, in de jaren 
1595-1597, het eiland Vlooienburg was gerealiseerd (afb. 135). Ook hier was de drassige ondergrond, 
bestaand buitendijks land en Amstelbedding, verhard met stadsafval. Vervolgens werd opgehoogd met 
een pakket van klei en veen en tenslotte is het oppervlak afgedekt met een kleilaag. Beide stedelijke 
projecten laten zien hoe vanaf het einde van de zestiende eeuw grootschalige ophogings- en aanplem-

                                                                    
928 Archeologisch onderzoek CZP (Czaar Peterstraat), 2008, zie Gawronski en Veerkamp 2008 (MenA AAR 25).  
929 Archeologisch onderzoek FUN6 (N 43), 2014. 
930 Zie ook Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017. 
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pingswerken werden gerealiseerd door het Stadsfabrieksambt. Wat de ophoging van Oostenburg tege-
lijkertijd laat zien, is hoezeer de stad kon beschikken over al het benodigde afval, terwijl dat voor private 
partijen die land wilden ophogen – zoals de VOC op hetzelfde Oostenburg – niet vanzelfsprekend was; zij 
moesten bij de koop van stadsafval achteraan in de rij aansluiten.  

Archeologisch onderzoek op de deeleilanden van Oostenburg die werden ontwikkeld door de 
VOC heeft aangetoond dat het ophogingsmateriaal waarmee het buitendijkse land en de IJ-bodem werd 
opgehoogd een samenraapsel was van klei, zand en plaatselijke afvalconcentraties. Grootschalige afval-
storts ontbraken hier, zowel ter hoogte van het op bestaand land opgehoogde eiland van het Zeemaga-
zijn en het derde eiland, als het deels aangeplempte vierde eiland. Op het derde eiland is het loopvlak van 
de VOC-werf aangesneden op NAP -0,60 m. De aanplemping van het meest noordelijke eiland, waarop 
de scheepshellingen van de VOC waren gepland, is in twee fasen uitgevoerd. Aan de zuidzijde bestond de 
bodem van het drassige rietland direct buiten de zomerkade uit een 1,5 m dikke laag van humeuze, 
plaatselijk rulle klei met veenbrokken die geleidelijk afliep richting IJ. De ophogingen bestonden uit klei 
en veen dat was vrijgekomen bij het graven van de grachten met hier en daar concentraties afval. Dit was 
duidelijk werk dat was uitgevoerd met modderschouwen, waarbij kluiten grond en afval in het water 
werden gestort, die zich vervolgens ongelijkmatig op de bodem afzetten.  

Aan de waterzijde werd een tijdelijke beschoeiing van palen en planken getimmerd. In tweede 
instantie is het eiland 10 m verder uitgebreid in het IJ, waarna de definitieve beschoeiing tot stand kwam. 
Deze aanplemping werd uitgevoerd met een afwisseling van rietmatten en kleilagen, die over de tijdelij-
ke beschoeiing het water in waren gestort. De bovenste ophoging in de zone tussen de scheepshellingen 
en de vier werkplaatsen was divers qua samenstelling; ter hoogte van de scheepsbeschietersloods be-
stond dit uit een mengsel van klei- en veenbrokken – baggerspecie zoals op het eerste eiland – en ter 
hoogte van de scheepsbeschietersloods uit een grijze klei, vermengd met grote concentratie stadsafval, 
plaatselijk verhard met opeengestapelde rietmatten en balken.931 De bovenzijde van deze ophoging, het 
oppervlak van het werfeiland, lag op NAP -0,50 m. Dit is hetzelfde niveau als het eerste loopvlak ter 
hoogte van de Stadsschuitenmakerswerf.  

De houten beschoeiing langs het IJ was opgebouwd uit rechthoekige in de waterbodem geslagen 
palen, waarvan de paalkoppen resteerden op NAP -1 m, met aan de landzijde liggende planken. De be-
schoeiingen tussen het tweede (Zeemagazijn) en het derde eiland bestonden uit palen tussen NAP -1,40 
en -1,50 m met aan de landzijde liggende en staande planken.932  
  

                                                                    
931 Archeologisch onderzoek OOST4, 2009, zie Gawronski en Jayasena 2011a (MenA-AAR 58).  
932 Archeologisch onderzoek OOST2, 2002.  
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6.5  Aardewerk in Amsterdam 1575-1675 
 
Het aardewerkspectrum in Amsterdam in de periode 1575-1675 wordt weerspiegeld in het stadsafval dat 
werd verwerkt in de ophogingen van de eilanden Vlooienburg (1595-1597/1601) en Oostenburg (1660-
1663) en uit de tussenliggende periode een kleinschalige stedelijke landwinning op Vlooienburg (1626). 
Bij de bespreking van de aardewerksoorten worden vergelijkingen gemaakt met andere vindplaatsen in 
Amsterdam.  
 
6.5.1  Aanleg Vlooienburg (1595-1597/1601) 
 
Vondstcomplexen 
De materiële cultuur die verband houdt met de aanleg van het eiland Vlooienburg is afkomstig uit twee 
vondstcomplexen: de vulling van een sloot die voorafgaand aan de ophoging is gedempt (WLO-370) en 
de onderste ophogingslaag van Vlooienburg met als hoofdbestanddeel stadsafval (WLO-155). In het 
onderstaande worden de vondsten uit de sloot tegelijk met die uit de ophoging besproken. Vondstcom-
plex WLO-155 is op drie wijzen verzameld: een deel bij de aanleg van het vlak (algemeen vondstnummer 
WLO-155) en twee integrale steekproeven (WLO-155A en WLO-155B). In het kader van de voorliggende 
studie is het vondstcomplex WLO-155A gecatalogiseerd en waar in het navolgende wordt gesproken 
over bakselverhoudingen, compleetheid, vondstdichtheid, etc, dan zijn die gebaseerd op deze steek-
proef (afb. 157-159). Daarnaast worden ook voorwerpen behandeld van WLO-155 en WLO-155B. 
 

 
 
156 Selectie van het stadsafval waarmee het eiland Vlooienburg in 1595-1597/1601 is opgehoogd (foto: Ron Tousain, MenA) 
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157 Keramiek uit de ophoging van Vlooienburg (WLO-155, links) en de slootvulling (WLO-370, rechts), bakselverhoudingen naar EVE 
(WLO-155A, EVE=503,31, WLO-370, EVE=43,9)) De keramieksoorten zijn steengoed zonder oppervlaktebehandeling (s1), steengoed met 
zoutglazuur (s2), jydepotaardewerk (jy), roodbakkend aardewerk (r), witbakkend aardewerk (w), witbakkend aardewerk uit Duitsland 
(wd), witbakkend aardewerk uit Frankrijk (wf), roodbakkend aardewerk uit Italië (ri), roodbakkend aardewerk uit Ochtrup (dw), Werra-
aardewerk (wa), Weseraardewerk (we), Nederlandse majolica (m), Spaanse majolica (sp), Italiaanse faience (i), Portugese faience (po) en 
Chinees porselein (p) 
 

vondstcomplex N randen EVE compleetheid breuk 

WLO-155A 10941 2856 503,31 18,00% 21,73 

WLO-370 1762 382 43,9 11,50% 40,13 
 
158 Vondstcomplexen WLO-155A en WLO-370 naar aantal scherven (N), randen, EVE, compleetheid en breuk (fragmentatie) 

 
De contextdatering is als volgt te definiëren: de ondergrens is november 1595, het moment waarop het 
besluit viel voor de aanleg van Vlooienburg. In 1597 – afgaande op de stadsplattegrond van Pieter Bast – 
was het eiland in omtrek al gereed, maar in hoeverre de onderste ophogingslaag met stadsafval toen ook 
overal was afgedekt – en het vondstcomplex hiermee gesloten – is uit deze kaart vanzelfsprekend niet af 
te leiden. De aanwezigheid van een Weserbord uit 1598 wekte de indruk van niet (afb. 165, rechts). In 
november 1600 stelde de Vroedschap vast dat nog enig ophoogwerk noodzakelijk was alvorens de huis-
erven konden worden verkocht. Deze werkzaamheden waren voltooid voor oktober 1601, toen het be-
sluit viel dat de erven konden worden uitgegeven, hetgeen in het daaropvolgende jaar gebeurde. Het lijkt 
aannemelijk dat de eerste ophogingslaag van stadsafval voor het grootste deel is aangebracht in de peri-
ode 1595-1597, hiermee werd het eiland in omvang voltooid, maar dat de verdere ophoging nog even op 
zich liep wachten en op het braakliggende land nog afval terecht kon komen zoals het bord uit 1598. 
Absolute sluitdatum is oktober 1601, toen werd besloten dat de erven konden worden geveild. Als con-
textdatering wordt om die reden aangehouden het tijdvak 1595-1597/1601. 

De keramiek uit de sloot en ophogingslaag behoort tot de volgende materiaalcategorieën: 
steengoed zonder oppervlaktebehandeling [s1], steengoed met zoutglazuur [s2], jydepot aardewerk [jy], 
roodbakkend aardewerk [r], witbakkend aardewerk [w], witbakkend aardewerk uit Duitsland [wd], wit-
bakkend aardewerk uit Frankrijk [wf], roodbakkend aardewerk uit Italië [ri], roodbakkend aardewerk uit 
Ochtrup [dw], Werra aardewerk [wa], Weser aardewerk [we], Nederlandse majolica [m], Spaanse majoli-
ca [sp], Italiaanse faience [i], Portugese faience [po] en Chinees porselein [p]. 
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159 Vlooienburg (WLO-155A), verhouding tussen baksels, vorm en functie, naar EVE (N=503,31) 
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160 WLO-155 en WLO-370: Decors s2-kan-49 kannen: WLO-370#053 buikfries: boerendans, datering (15) 85; WLO-370#054 Susanna, 
tekst:.. 1584.E.P.E.K. (Ement Pesch, engel Kran, zie Kohnemann 1982, 217); WLO-370#055 Susanna, tekst.. ART:VALSCHLICH:.., zie 
Kohnemann 1982, 217; WLO-370#058 Susanna, tekst. N:VAN:ZVEI:ALDE:WOERDEN:A.., zie Kohnemann 1982, 217; WLO-370#056 groet 
van de aartsengel Gabriel, zie Kohnemann 1982, 222; WLO-155-271 boerendans, datering (15)90 

 

  
 
161 Steengoed van het type s2-kan-84, links een exemplaar uit de sloot, rechts een complete kan, opgegraven op het Waterlooplein bij de 
aanleg van de Metro-Oostlijn 
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Steengoed 
Een kwart van het vondstcomplex bestaat uit opslag- en schenkgerei van steengoed. Het gaat hier om 
kannen uit Frechen, Raeren, Westerwald en in mindere mate Siegburg. In de laatste decennia van de 
zestiende eeuw deden zich grote verschuivingen voor in de steengoedproductie. Vanuit Raeren vond 
vanaf de jaren 1590 een grote uittocht plaats van pottenbakkers die, op de vlucht voor plunderende 
Spaanse legers, hun toevlucht zochten in het Duitse Westerwald. Ze zetten hier hun productie voort, met 
aanvankelijk hetzelfde assortiment als voorheen. Een goed voorbeeld van zowel in Raeren als het Wes-
terwald geproduceerde steengoedkannen – en één van de meest voorkomende modellen in het stadsaf-
val – zijn de modellen s2-kan-49 en s2-kan 55 (afb. 160). Dit zijn kannen met een hoge hals en – in het 
eerste geval – een cilindrisch middendeel met een vaak rijkelijk gedecoreerd tafereel. Een populair mo-
tief was het Bijbelse verhaal van Susanna, de vrouw die badend werd bespied door ouderlingen en ver-
volgens door hen valselijk beschuldigd van overspel. Dit was in de zestiende-, maar ook de zeventiende 
eeuw een populair thema dat we ook zien terugkomen in de schilderkunst. Het meest gangbare profane 
thema zien we op zogeheten boerendanskruiken. Een ander model dat zowel in Raeren en Westerwald 
als in Frechen werd geproduceerd – en tot halverwege de zeventiende eeuw in zwang bleef – was de 
bolle peervormige kan met een schouder overgaand in een hoge cilindrische hals met ribbels (s2-kan-84). 
Deze kannen waren vaak voorzien van medaillons op de buik. Een voorbeeld hiervan – uit de sloot – is 
een exemplaar met het wapen van Amsterdam en het jaartal (15)94 (afb. 161, links).933  
 

 
162 WLO-155: steengoed uit Siegburg 

                                                                    
933 WLO-370-29. 
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In de eerste helft van de zestiende eeuw was Keulen nog de hoofdleverancier van baardmankruiken, 
maar in het laatste kwart van die eeuw had Frechen deze rol vrijwel geheel overgenomen, met vooral 
exemplaren van het type s2-kan-32. Baardmankruiken werden – in geringere mate – ook geproduceerd in 
Siegburg, maar het aandeel ervan – en van het Siegburgse steengoed in zijn algemeenheid – was beperkt 
(afb. 162). Uit Siegburg en Raeren kwam drinkgerei in de vorm van snelles. Twee (vrijwel) complete 
exemplaren uit het stadsafval waren voorzien van een niet nader te duiden, mogelijk Bijbelse voorstel-
ling.934 Een exemplaar uit Raeren is alleen voorzien van ribbels.935 Uit Siegburg kwamen daarnaast trech-
terbekers, die in vorm nauwelijks een ontwikkeling hadden doorgemaakt sinds de late veertiende eeuw. 
Op de buik hadden ze een reliëf dat net zoals bij de snelles een uiteenlopende betekenis kon hebben.936 
Wanneer we naar de gedateerde steengoedobjecten kijken, dan valt op dat het grootste deel ervan op 
het moment van afdanking – en het moment waarop ze als stadsafval op Vlooienburg belandden – vaak 
nog geen 5 of 10 jaar oud waren. Al vermeld is de kan uit de sloot uit 1594, maar ook de steengoed kan-
nen van het type s2-kan-84 dateerden zonder uitzondering uit de jaren 1580. 
 
Rood- en witbakkend aardewerk 
Het roodbakkend aardewerk in de ophoging van Vlooienburg maakt 71% uit van het vondstcomplex. 
Roodbakkend aardewerk in laatzestiende-eeuws Amsterdam was hoofdzakelijk afkomstig uit West Ne-
derland. Uit historische bronnen weten we dat er in 1585 een pottenbakker actief moet zijn geweest in 
Amsterdam, maar archeologische informatie over diens werkplaats of producten ontbreekt tot dusver.937 
Het hoofdbestanddeel van het roodbakkend aardewerk bestond uit kookgerei: grapen, bakpannen dek-
sels, vergieten en vetvangers. De verschillende modellen geven een goede afspiegeling van de vormont-
wikkeling binnen het roodbakkend aardewerk gedurende de zestiende eeuw. Zo zien we bij de grapen 
hoe de r-gra-8 werd opgevolgd door de r-gra-34, evenals de introductie de r-gra-19.938 Bij het tafelgerei 
zien we hoe het bord van het type r-bor-1 dat in het Oudeschans vondstcomplex nog prominent aanwe-
zig was geheel was verdrongen door de r-bor-6, een model dat tot ver in de zeventiende eeuw in zwang 
zou blijven.  
 

 
163 WLO-155: vuurstolpen 

 
                                                                    
934 WLO-155-64 en WLO-155-270. 
935 WLO-155-280  
936 Typerend uit deze periode van de reformatie is de afbeelding van een kardinaal / nar of paus /duivel voorstelling. Zie Ostkamp en Unger 
2007, 31-32.  
937 Van Dillen 1941, XXXVIII.  
938 De r-gra 34 kenmerkt zich door een scherpe buikknik, een ribbel op de schouder en een kraagrand vingerafdrukken eronder. De r-gra-
19 heeft eveneens een scherpe buikknik, maar een ribbel op de halsaanzet en een uitgebogen rand. 
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Bij de bakpannen zien we het gelijktijdig voorkomen van de r-bak-4, met een aangedrukte omgeslagen 
rand, en de opvolger hiervan, de r-bak-5, die een manchetrand heeft. Nieuw in de ontwikkeling van de 
pispot was de introductie rond 1575 van het model met een scherpe buikknik en platte rand (r-pis-5). In 
de categorie verlichting en verwarming zien we vuurtesten, olielampen en vuurstolpen. De laatste waren 
halfronde exemplaren met een vlakke muurplaat die tegen de achterwand van een haard konden worden 
geplaatst (afb. 163). Het stadsafval bevatte een compleet exemplaar voorzien van een slibversiering en 
een miniatuurversie met daarop in slib een toren – mogelijk het wapen van Alkmaar – en het jaartal 
(15)94. Witbakkend aardewerk werd vertegenwoordigd door kookgerei, tafelgerei, opslag- en schenkge-
rei en sanitair, maar maakte maar 4% uit van het geheel. 
 
Aardewerk voor industriële activiteiten 
Naast huishoudelijke keramiek bevatte het stadsafval voorwerpen die specifiek waren bedoeld voor pro-
ductie en transportactiviteiten. Tot de niet-huishoudelijke voorwerpen behoren smeltkroezen, Iberische 
olijfoliekruiken en suikerbakkersaardewerk. Het aandeel van deze groep binnen het gehele vondstcom-
plex is gering. Ook bij de andere materiaalgroepen zien we een vergelijkbare onderverdeling. Het gaat 
om strooppotten (r-pot-71 en r-pot-72 ) en de fragmenten van suikertrechters (r-sut-1). Deze voorwerpen 
werden in het raffinageproces van suiker in suikerbakkerijen gebruikt en hadden geen huishoudelijke 
functie. Het afval van gebroken potten en trechters werd vaak in het water van de grachten gedumpt. De 
potten waren inwendig geglazuurd, hadden een gemiddelde hoogte van 45 cm en die van het model r-
pot-72 stonden op standlobben. Voorbeelden hiervan zijn ook bekend uit de ophogingen aan de Dijk-
straat en de particuliere landwinning op het Waterlooplein.939 Suikertrechters kwamen over het alge-
meen in verschillende formaten voor, waarbij de randdiameters varieerden van 16 tot 41 cm (afb. 164, 
rechts).940 De hoogte van de trechters is vaak moeilijk te reconstrueren aangezien – vanwege de breek-
baarheid – vaak alleen de rand en wandscherven worden teruggevonden. Uit de pottenbakkerscontext 
van de Schoolstraat is één compleet exemplaar bekend met een randdiameter van 21 cm en een hoogte 
van 40 cm.941 Suikertrechters hadden meestal een puntig uiteinde met een rond gat van gemiddeld 5 mm 
doorsnede. In een enkel geval was de onderzijde van de tuit afgeplat. 

Suikerbakken – het raffineren van ruwe suiker tot kristalsuiker – was eind zestiende eeuw een 
nieuwe nijverheid in Amsterdam. De eerste suikerbakker die we uit historische bronnen bij naam kennen 
is Fransoys Luys, die hier in 1579, als suikerbakker uit Antwerpen, het poorterschap kocht.942 In de jaren 
daarna ging het snel met deze nieuwe industrie in de stad, zo waren er in 1585 volgens het Kohier der 
Capitale Impositie al vijf suikerbakkers actief in de stad.943 

Ook bij het witbakkend aardewerk bevinden zich voorwerpen voor industrieel gebruik: smelt-
kroezen (afb. 164, links). Deze cilindrische, bijna-steengoedachtige, voorwerpen werden gebruikt voor 
het smelten van metalen. Dit specifieke industriële aardewerk werd – en wordt nog steeds – bijna uitslui-
tend geproduceerd in Großalmerode in het Duitse Wesergebied.944 De producten gingen over de rivier 
de Weser naar Bremen en van daar over zee naar de diverse bestemmingen. 
 

                                                                    
939 DIJ en WLO-146, beide MAE van 1.  
940 Gawronski en Veerkamp 2014, 30.  
941 Gawronski en Veerkamp 2014, 54, cat. 6; SST-20-10. 
942 Van Dillen 1941, 7, fol. 7. 
943 Van Dillen 1941, 7, 9, 13, 17 en 39. Van Dillen (1941, XXXVIII) vermeldde in de inleiding dat er zes suikerbakkers waren.  
944 Stephan 1995. 
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164 Aardewerk voor industriële doeleinden, links de fragmenten van smeltkroezen, rechts de tuit van een suikertrechter (tekening niet op 
dezelfde schaal als de foto’s) 

 
Werra- en Weseraardewerk 
In het laatste kwart van de zestiende eeuw werd het roodbakkend aardewerk van Nederlandse makelij 
aangevuld met dat uit het Werra- en Wesergebied in midden Duitsland. Langs de rivier de Weser, waarin 
de Werra uitkwam, bestond een pottenbakkersgebied – historisch bekend als het ‘Pottland’ – met als 
belangrijkste centra Duingen, Bad Münder en Coppengrave. Het transport van de keramiek naar Neder-
land verliep via de Weser noordwaarts naar Bremen, om van daar over zee naar de verschillende Europe-
se afzetgebieden te worden verscheept, waaronder Nederland (afb. 167). Deze aardewerksoorten maken 
respectievelijk minder dan 1% en 11% uit van het vondstcomplex. Weser aardewerk is hiermee – met 47% 
– de grootste groep van importaardewerk (afb. 166). Werra-aardewerk, geproduceerd in en rondom 
Wanfried, is herkenbaar aan het gecombineerde gebruik van een slib- en krastechniek (afb.165). De 
hoogtijdagen van dit aardewerk lagen in het laatste kwart van de zestiende- en het eerste kwart van de 
zeventiende eeuw. De borden en kommen werden vaak voorzien van een jaartal. Eén exemplaar uit de 
ophoging van Vlooienburg dateert uit 1597.945  
 

 
 
165 WLO-155: Werra-aardewerk 

                                                                    
945 WLO-155-103. 
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166 Importkeramiek uit de ophoging van Vlooienburg naar EVE  

 

 
167 WLO-155: aardewerk uit het Wesergebied (we)  
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Een zeldzame vorm uit het Wesergebied is een tonvormige beker met een oor met een donkerbruin gla-
zuur en een reliëfdecoratie. Een ander model is een roodbakkende snelle, geinspireerd op de in die perio-
de populaire variant in steengoed.946 
 
Aardewerk uit Ochtrup 
Een zeldzamere aardewerksoort die in het vondstcomplex is vertegenwoordigd betreft roodbakkend 
aardewerk uit het Duitse Ochtrup (afb. 168). Dit aardewerk lijkt op het eerste gezicht op aardewerk uit 
het Wesergebied, maar onderscheidt zich daarvan door de rode onderzijde, de scherpe standring en de 
decoraties met gele en groene zigzaglijnen. Het Nederlandse verspreidingsgebied van dit aardewerk ligt 
vooral in het noordoosten en oosten.947 De kom uit de Vlooienburgophoging is de oudste vondstcontext 
in Amsterdam waaruit dit aardewerk tot op heden bekend is. Daarnaast is het vertegenwoordigd in de in 
1614 gedempte stadsgracht bij de Sint-Anthoniespoort en uit verschillende zeventiende-eeuwse aan-
plempingen in de Uilenburgergracht en uit de ophoging van Oostenburg uit 1660.948 
 

 
168 Roodbakkend aardewerk uit Ochtrup, Duitsland. Links een kom uit de ophoging van Vlooienburg (WLO-155-229), rechts een bord uit 
een middenzeventiende-eeuwse aanplemping in de Uilenburgergracht (VAL4-149#084) 

 
Italiaans tinglazuur- en roodbakkend aardewerk  
Binnen het stadsafval van Vlooienburg had Italiaanse faience een bescheiden aandeel van 2% (afb. 169). 
Wanneer we deze groep verder naar herkomst (productieplaats / regio) uitsplitsen, dan zien we dat Ligu-
rië de grootste leverancier was met 86%, gevolgd door Montelupo (1%) en Faienza, Pisa en Venetië, die 
alle onder de 1% blijven. Kenmerkend voor de Ligurische faience is het blauwe fond (ondergrond) met 
daarop een donkerblauwe beschildering. Deze stijl wordt aangeduid als berrettino monochroom.949  

                                                                    
946 WLO-155-278. 
947 Bartels 1999, 178-179; voor vondsten uit Bourtange zie Van Gangelen en Lenting 1993, 177-178 (afb. 30), 197 (afb. 104), 202 (afb. 121). 
Dit aardewerk werd aanvankelijk toegeschreven aan Dwoberg in de omgeving van Bremen, vandaar de codering dw in het Deventer 
systeem. Tegenwoordig staat dw voor Duitsland west en wordt algemeen aangenomen dat dit aardewerk is geproduceerd in (de regio 
van) Ochtrup, zie voor parallellen uit Ochtrup Broel 1998, 128-135.  
948 Stadsgracht, zie Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017, 53-59, voor de Valkenburgerstraat zie Gawronski en Jayase-
na 2016, 60 (afb. 65a), 63, 138 (cat. 7, dw-bor-1, 1650-1700). 
949 Jaspers 2009, 3. 
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169 WLO-155: faience (i) en roodbakkend slibversierd aardewerk (ms) uit Italië 
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Het vormenspectrum beperkt zich hoofdzakelijk tot borden met een platte vlag (i-bor-1) en diepe borden 
met een overhangende rand (i-bor-3). De decoratie op de vlag varieert van florale motieven tot portret-
ten, maar op de achterzijde uitsluitend kruisende bogen.950 Uit onder meer Faienza komt het zogeheten 
compendiario faience. Dit kenmerkt zich door een haast schetsmatige polychrome beschildering. Meest 
gangbaar op de spiegel was het cherubijntje, terwijl de vlag dan vaak was versierd met een aigrette mo-
tief.951 Deze faience is voorzien van een dik roomkleurig tinglazuur. Uit Montelupo komen de fragmenten 
van plooischotels met op de vlag een op Chinees porselein geïnspireerde vakverdeling. Een bord met een 
springend hert op de spiegel is hiervan een goed voorbeeld.952 De hoogtijdagen van de export van Liguri-
sche faience lagen in de tweede helft van de zestiende eeuw. Het massaal geproduceerde tinglazuuraar-
dewerk vond zijn weg binnen het Middellandse Zeegebied, noordwest Europa, maar ook daarbuiten tot 
in Noord- en Zuid Amerika.953 Polychrome majolica uit Montelupo is vertegenwoordigd door het frag-
ment van een plooischotel uit de sloot954 en een bord uit de ophoging.955  

Een andere groep vormt het gemarmerd roodbakkend aardewerk. Vanaf de tweede helft van de 
zestiende eeuw werd dit aardewerk geproduceerd in verschillende Toscaanse pottenbakkerscentra, 
waaronder Pisa. Het gemarmerde oppervlak werd verkregen door rode en witte slib – aangevuld met 
diverse pigmenten – aan te brengen en te mengen terwijl het pottenbakkerswiel ronddraaide.956 Een 
fragment van een kom uit de ophoging van Vlooienburg (afb. 169) is het vroegste voorbeeld van dit aar-
dewerk in Nederland.957 In het Deventer systeem staat roodbakkend aardewerk uit Italië bekend als 
‘roodbakkend Italiaans’ met bakselcode ‘ri’. In 2019 is gekozen om – vanwege grote overeenkomsten 
tussen Italiaans- en Frans slibversierd aardewerk – de gemarmerde waar over te hevelen naar de nieuwe 
bakselsoort ‘mediterraan slibaardewerk’, met als bakselcode ‘ms’.958 
 
Nederlandse majolica 
In het laatste kwart van de zestiende eeuw werd in de Noordelijke Nederlanden volop majolica geprodu-
ceerd. In Amsterdam waren de Antwerpse immigranten Carstiaen van Abeele en Adrian Jansz Bogaert in 
de jaren 1580 de eerste zogeheten ‘geleybakkers’ in de stad.959 Van Abeele was in 1584 woonachtig in de 
tegenwoordige Herenstraat, maar nam later zijn intrek in het complex van het bij de Alteratie leeg ge-
komen Karthuizerklooster.960 Tot op heden is zijn werkplaats archeologisch niet gelokaliseerd, maar wel 
zijn er bij diverse onderzoeken in het gebied rondom het oude kloosterhof misbaksels opgegraven.961 
Voor de decoratie van de laatzestiende-eeuwse majolica waren vooral Italiaanse ornamentele motieven 
een belangrijke inspiratiebron voor Nederlandse majolicabakkers. In de stadsafvallaag zien we een ver-
scheidenheid aan borden, kommen en zalfpotten (afb. 170). De borden waren voorzien van florale- en 
geometrische motieven. De invloed van Ligurische faience is zichtbaar op majolica noppenborden met 
een blauw fond, maar dan met een polychrome in plaats van monochrome beschildering. De zalfpotten 
waren voorzien van een abstract penseelstreekornament: stippen, zigzaglijnen en strepen.  
 

                                                                    
950 Jaspers 2009, 4. 
951 Jaspers 2009, 12.  
952 WLO-155-528. 
953 Jaspers 2009, 3. 
954 WLO-370-27. 
955 WLO-155A-801. Voor een parallel uit een ophoging uit 1591 in Enkhuizen zie Duijn 2011, 63. 
956 Jaspers 2007a, 106-107. 
957 bijvoorbeeld WLO-155-489. 
958 Jaspers en Ostkamp 2019, 213-216.  
959 Van Dam 1982, 10. Korf (1981, 63) vermeldt dat Van Abeele in de periode 1567-1578 in Brugge werkzaam was en te boek stond als 
‘Spaensch plateelbacker’. 
960 Van Dillen 1941, 127, fol. 106. In dit Kohier van de Capitale Impositie uit 1585 wordt hij vermeld als plateelbakker, in 1584 woonachtig in 
de Nieuwe straat, de tegenwoordige Herenstraat. 
961 MenA vindplaats Westerstraat-Pottenbakkersgang (WET1), 2003. Zie Gawronski en Jayasena 2007, 16-17. 
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170 WLO-155: Nederlandse majolica 

 
Frans aardewerk 
Uit Frankrijk afkomstig waren enkele fragmenten van witbakkend aardewerk uit Saintonge en Beauvais. 
Het aardewerk uit Saintonge kenmerkt zich door het groene – soms groenbruine – oppervlak en vaak 
weelderige decoratie in reliëf. Het fragment van een bord uit Beauvais is aan de voorzijde voorzien van 
een rode sliblaag en gedecoreerd in sgrafitto-techniek (afb. 171).962 Aardewerk uit Beauvais kwam in 
Nederland vooral voor in de zestiende eeuw, terwijl importen uit Saintonge doorliepen tot in de zeven-
tiende eeuw.963 

                                                                    
962 Vergelijkbare exemplaren zijn opgegraven in een ophoging uit 1591 in Enkhuizen, zie Duijn 2011, 60-61.  
963 Jaspers 2010, 135.  
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171 WLO-155: bakpan van jydepotaardewerk (jy-bak), bord van witbakkend aardewerk uit Saintonge, Frankrijk (wf-bor), Ibersche olijfolie-
kruik (ib-amf), bord van Spaanse majolica (sp) en een zoutschaaltje van Portugese faience (po-zou-1) 

 
Deens handgevormd aardewerk: jydepotten 
Een klein aandeel in het vondstcomplex van de ophoging van Vlooienburg hebben grapen, de rand van 
een (melk) schotel en een bakpan van jydepotaardewerk (afb. 171).964 In het vorige hoofdstuk zagen we 
dat dit Deense aardewerk in Amsterdam voor het eerst verscheen in de jaren 1560. Dit voor laatzestien-
de-eeuwse begrippen ouderwetse aardewerk werd aangevoerd door Jutse schippers.  
 
Portugees- en Spaans aardewerk 
Uit de ophogingslaag van Vlooienburg en de vulling van de daaronder gelegen sloot zijn enkele voor-
beelden van de vroegste – tot dusver in Nederland bekende – aardewerkimporten uit Portugal afkomstig 
(0,8% van het vondstcomplex). Het gaat om kleine, geheel witte, faience zoutschaaltjes (afb. 171).965 
Deze zijn aan de binnenzijde voorzien van tinglazuur, de buitenzijde is ongeglazuurd. Vergelijkbare zout-
schaaltjes zijn bekend uit het productieafval van één van de vroegste plateelbakkerijen in Lissabon.966 

Van Spaans lusteraardewerk is het fragment van een bord dat kan worden gerekend tot de late 
productie in Valencia, circa 1475-1525 (afb. 171).967  

Een kleine groep (0,2%) vormen de fragmenten van Iberische olijfoliekruiken (afb. 171). Dit waren 
amforen die in de zestiende- en zeventiende eeuw op grote schaal werden gebruikt op de Atlantische 
vaart tussen Spanje en de koloniale vestigingen in Amerika. Ze dienden als verpakking van uiteenlopende 
producten zoals olijfolie, wijn en honing. Van de drie bekende varianten; ovaal, bolvormig en kegelvor-
mig zijn alleen de laatste twee bekend uit Nederlandse archeologische contexten. De verspreiding van 
olijfoliekruiken beperkt zich hoofdzakelijk tot de westelijke, op de zeevaart georiënteerde provincies, 
met de havensteden Hoorn, Enkhuizen, Amsterdam, Middelburg, Vlissingen, maar ook Bergen op Zoom 
en het achterland. Vondsten in het binnenland houden vooral verband met de consumptie van de inhoud 

                                                                    
964 Melkschotel WLO-155-100, bakpan WLO-155B-95. 
965 Uit de sloot: WLO-370-33. 
966 Jaspers en Ostkamp 2014, 12-13.  
967 WLO-155-65. Voor een vergelijkbaar voorbeeld zie Hurst et al. 1986, 50. 
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en niet zozeer met de bulkaanvoer via de zeevaart. Voor het transport waren de kruiken voorzien van een 
mand van gevlochten riet: bij vondsten op het land zijn deze omhulsels doorgaans vergaan, maar in 
scheepswrakken worden ze wel aangetroffen, zoals bij het wrak Burgzand Noord 10 in de Waddenzee bij 
Texel.968 
 

 
172 WLO-155 en WLO-370: Chinees porselein 

                                                                    
968 Terhorst 2012, 78.  
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Chinees porselein 
Chinees porselein maakt slechts 0,1 en 0,3% uit van beide vondstcomplexen, maar het gaat hier wel om 
de vroegste exemplaren die tot dusver in Amsterdam zijn opgegraven (afb. 172).969 Vanuit een histori-
sche context ligt de introductie van Chinees porselein op de Nederlandse markt in 1602 en 1604 vanwege 
twee veilingen. Het ging om de lading van twee op de Portugezen buitgemaakte schepen, zogeheten 
caraca’s, of ‘kraken’ waarvan de benaming kraakporselein voor dit vroege porselein is afgeleid. Uit ar-
cheologische vondsten zoals die uit de ophoging van Vlooienburg – maar ook uit andere Nederlandse 
steden – blijkt dat porselein ook al vóór 1602 in gebruik was in de Republiek.  

Uit de vulling van de in 1595-1597 gedempte sloot komen de fragmenten van een bord met op de 
spiegel watervogels in een moeraslandschap en van een bord waarvan de vlag is voorzien van en floraal 
motief.970 Vergelijkbare stukken zijn bekend uit het scheepswrak van het Spaanse galjoen San Filipe, dat 
in 1576 is gezonken.971 Het stadsafval in de ophoging van Vlooienburg uit 1595-1597/1601 bevat de frag-
menten van twee borden en een kom van Chinees porselein. De borden zijn typologisch en stilistisch 
identiek (p-bor-4), met een decoratie van herten in een landschap op de spiegel en op de vlag kraanvo-
gels die in water waden. De datering ligt, gelet op vergelijkbare decors uit het scheepswrak San Filipe 
(1576) in de jaren zeventig of tachtig van de zestiende eeuw.972 Het andere fragment is het plat van een 
kraaikop.  
 
Overige materiaalgroepen 
Het stadsafval bestond naast keramiek uit glas, metaal, hout, been en (dierlijk) bot. Het glas omvat een 
grote verscheidenheid aan bekers, roemers en kelkglazen. Het gaat om zowel alledaags gebruiksgoed als 
enkele uitzonderlijke, destijds luxueuze stukken. Een voorbeeld hiervan is een drinkglas in de vorm van 
een kanon, waarvan tot op heden maar twee andere voorbeelden bekend zijn.973 Een ander niet-
alledaags voorwerp is een beker van ontkleurd Waldglas met verfijnde diamantgravures (WLO-155-
249).974 Afgebeeld zijn een jachtscene en de wapens van de zeventien verenigde Nederlanden. Deze poli-
tieke connotatie maakt het voorwerp interessant in het licht van het moment waarop het werd afge-
dankt, in de jaren negentig van de zestiende eeuw. Op dat moment bestonden de Zeventien Provinciën 
niet meer. Met het afzweren van het Spaanse gezag in 1581 gingen de Noordelijke Nederlanden verder 
als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat dit luxu-
euze voorwerp, dat moet zijn gebruikt in een bestuurlijke context, van vóór de Alteratie van 1578 dateert.  

Het aardewerk vertegenwoordigt, zoals we zagen, een doorsnede door het huisraad in laatzes-
tiende-eeuws Amsterdam. Het botmateriaal uit de ophogingslaag daarentegen wijkt af van het huishou-
delijke afval dat we kennen uit beerputten. Zo is het bot veel minder gefragmenteerd en gaat het om 
elementen die doorgaans niet voor de consument waren bestemd zoals hoornpitten, stukken van sche-
dels, complete pijpbeenderen en middenvoets- en middenhandsbeenderen.975 Bovendien hebben vol-
wassen koeien een groot aandeel, terwijl beerputvondsten met perceelsgebonden huishoudelijk afval 
vooral jonge ossen bevatten. Naast bot voor consumptie zien we ook het gebruik ervan voor de vervaar-
diging van allerhande voorwerpen door beenbewerkers; het bot dat diende als basis om voorwerpen uit 
te snijden of zagen, halffabricaten en de eindproducten.976 

De Amsterdamse bevolking maakte rond 1590 voor het eerst kennis met het roken van tabak. 
Het waren Engelse militairen in het Staatse leger die de rookcultuur meebrachten naar de Republiek. Het 

                                                                    
969 De Waterloopleinvondsten van porselein zijn de oudste uit een gesloten vondstcontext. Het oudst bekende voorbeeld van Chinees 
porselein uit Amsterdamse bodem is het fragment van een bord uit circa 1540-1560, maar in dit geval niet duidelijk is wanneer dit frag-
ment in de bodem belandde, zie Ostkamp 2011, 7. 
970 Respectievelijk WLO-370-25 en WLO-370-28. 
971 Ostkamp 2015, 457. 
972 Ostkamp 2015, 457. 
973 WLO-155-22, zie Hulst en Laméris 2018, 13.  
974 Hulst en Laméris 2018, 12-19. 
975 G. IJzereef, tussentijds verslag zoölogisch onderzoek Waterlooplein en Oostenburg, brief d.d. 28 februari 1983 (archief MenA).  
976 Veerkamp 2002, 136-137. 
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roken gebeurde in speciale pijpen die werden vervaardigd van pijpaarde – een witbakkende klei – in een 
tweedelige mal. Pijpen van de eerste generatie hadden een gedrongen knopvormige ketel. Een dergelij-
ke pijp bevond zich in het stadsafval waarmee Vlooienburg werd opgehoogd (afb. 173).977 Het is één van 
de weinige voorbeelden van laatzestiende-eeuwse pijpen die tot op heden in Amsterdam zijn opgegra-
ven. Een ander exemplaar – van rond 1600 – is afkomstig uit de vulling van de stadsgracht bij de Sint-
Anthoniespoort – de tegenwoordige Waag op de Nieuwmarkt.978 

 
173 Eerste-generatie kleipijp uit de ophoging van Vlooienburg, vóór 1595-1597/1601 (WLO-155-235) 

 
Onder de bouwkeramiek bevindt zich een plavuis met daarop de tekst ‘DIE TIJT IS CORT, DIE 

DOOT IS SNEL, WACHT U VAN SONDEN, SO DOET DI WEL’.979 Dit soort plavuizen – die de aanschou-
wer aansporen tot een godvruchtig leven op aarde, dat na het korte aardse bestaan zal worden beloond 
in de hemel – werd vaak gebruikt in kloosters, kastelen of andere (publieke) gebouwen. Ze zijn waar-
schijnlijk vervaardigd in Antwerpen. Een vergelijkbare plavuis is opgegraven uit de stadsgracht bij de 
Sint-Anthoniespoort.980  
 
6.5.2  Stedelijke landwinning Vlooienburg 1626 
 
In 1626 vond een kleinschalige stedelijke aanplemping plaats waarbij Vlooienburg werd uitgebreid in de 
Amstel. Het grondwerk werd uitgevoerd van stadswege – maar deels bekostigd door de eigenaren wier 
percelen werden verlengd – en volgens de opgestelde overeenkomst tussen de stadsfabrieksmeester en 
de eigenaren moest deze aanplemping worden uitgevoerd met zoden of met vuilnis.981 Eén van de aan-
geplempte percelen is archeologisch onderzocht, waarbij een steekproef uit het stadsafval kon worden 
genomen (afb. 174).982 In dit vondstcomplex vertegenwoordigen de scherven 14,37% van de oorspronke-
lijke voorwerpen.983 Rood- en witbakkend aardewerk (78% en 3,89%) bestaan uit bakpannen, grapen, 
lekschalen, koppen, kommen, pispotten, vuurtesten en vuurstolpen.984 Naast deze huishoudelijke kera-
miek bevat het vondstcomplex ook de fragmenten van suikertrechters en stroopkannen.985 Daarnaast 
zijn er borden, kommen en koppen van aardewerk uit het Werra en Weser gebied (respectievelijk 1,82% 
en 0,15%), waaronder een gedateerd Werra bord uit 1620.986 Eveneens van Duitse makelij is het frag-
ment van een witbakkend bord dat wordt gerekend tot de groep ‘witbakkend Duits’ (wd; 0,15%). Itali-
aanse faience (1,92%) bestaat uit zowel het Berretino monochrome blauwe als witte faience. Portugese 
faience (2,43%) bestaat uit borden, koppen, kommen en een zoutschaaltje.987  
 
                                                                    
977 WLO-155-23. 
978 Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017, 59. Deze stadsgracht werd in 1614 gedempt. 
979 WLO-155-180. 
980 WAAG3-11-1, zie Ostkamp 2017, 60-61. 
981 SAA, notariële archieven nr. 720, folio 32, d.d. 26 januari 1626, notaris Pieter Carels. Zie ook Van Dillen 1933, 190.  
982 Vondstcomplex WLO-168.  
983 Compleetheid berekend op basis van de totale EVE van 39,1 en 272 randfragmenten.  
984 Meest voorkomende typen r-bak-5, r-gra-8, r-gra-19, r-gra-30, r-kop-2, r-kop-14, r-pis-5 en w-kop-3 en w-kop-24.  
985 Typen r-sut-1 en r-kan-74.  
986 Typen wa-bor-1, wa-kom-1, wa-kop-1. Het gedateerde exemplaar is voorzien van een duif op de spiegel en jaartal (16)20, WLO-
168#297, wa-bor-1). 
987 Typen po-bor-3, po-kom-2 en 4, po-zou-1.  
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174 WLO-168: bakselverhoudingen naar EVE (N=39,1)  175 Kom van Chinees porselein uit Zhangzhou (WLO-168-56, p-kom-3) 

 
Majolica (0,43%) is vertegenwoordigd met borden en een kom.988 Het porselein (o,49%) bestaat uit 
kommen, waaronder één voor Nederlandse begrippen zeldzaam exemplaar.989 Het gaat om een kom uit 
het Zuid Chinese Zhanghzou, ook wel bekend als Swatowporselein (afb. 175).990 Dit type porselein maak-
te geen onderdeel uit van de grootschalige porseleinimporten door de VOC, aangezien de vraag van de 
consument in de Republiek geheel uitging naar het verfijndere porselein uit Jingdezhen. Wanneer we in 
Nederlandse archeologische context Zhangzhouporselein vinden, dan is dit vaak gerelateerd aan de pri-
vé-invoer van VOC-dienaren, zoals Adriaan Block, wiens beerput in Lisse verschillende exemplaren van 
dit porselein bevatte.991 De kom uit de aanplemping op Vlooienburg kan weliswaar niet aan een specifiek 
adres worden gekoppeld, maar laat wel zien dat in het eerste kwart van de zeventiende eeuw Zhangzou 
porselein in de stad aanwezig was.  
  

                                                                    
988 Typen m-bor-5 en m-kom-2. 
989 Typen p-kom-3 en p-kom-6.  
990 WLO-168-56. 
991 Dijkstra en Ostkamp 2006, 139-183 en Ostkamp 2014, 72-75.  
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6.5.3  De aanleg van Oostenburg 1660-1663 
 
Bij de aanleg van het vooreiland van Oostenburg in de jaren 1660-1663 gebruikte het Stadsfabrieksambt 
dezelfde ophogingsmethodiek als bij de aanleg van Vlooienburg, bijna driekwart eeuw eerder. De onder-
ste ophogingslaag van Oostenburg – met een grote concentratie stadstafval – kon in 2014 aan de Oos-
tenburgervoorstraat worden opgegraven en bemonsterd (afb.176).992 De vondstverzameling vond plaats 
op twee wijzen. Ten eerste zijn vondsten los verzameld over het vlak. Daarnaast zijn twee steekproeven 
genomen, waarbij uit twee vakken een inhoud van 5 m3 en 4 m3 integraal is geborgen.993 Deze bemonste-
ring per vak had tot doel inzicht te krijgen in de homogeniteit van de vulling op dit deel van Oostenburg, 
teneinde vast te stellen hoe systematisch de ophoging was uitgevoerd. Uit de analyse bleek dat de bak-
selverhoudingen van beide steekproeven in grote lijnen identiek waren en om die reden wordt in het 
navolgende uitgegaan van het geheel van de twee steekproeven (afb. 177 en 178). In aanvulling hierop 
wordt gekeken naar de ophoging van de VOC-eilanden en wordt een vergelijking gemaakt met vondst-
complexen elders in de stad.  
 

 
 
176 Een greep uit het gevarieerde afval van keramiek in de ophogingslaag van Oostenburg, 1660-1663 (foto: Ron Tousain, MenA) 

 
vondstnr/ 

baksel 

f fr ha i ib m p po r s2 w we totaal 

72 17,91% 0,15% - - - 5,83% 0,61% - 58,12% 6,50% 10,87% - 100% 

94 15,25% 0,52% - - - 5,97% 0,07% - 54,58% 13,09% 10,53% - 100% 

Eindtotaal 16,56% 0,34% - - - 5,90% 0,34% - 56,32% 9,84% 10,70% - 100% 
 
177 De twee vondstcomplexen OBV-72 en OBV-94, bakselverhoudingen naar EVE Het ontbreken van een percentage betekent dat van 
deze bakselsoorten alleen wandfragmenten voorkwamen  

                                                                    
992 Aardewerkanalyse gebaseerd op Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017 (MenA AAR 99). Zie ook hoofdstuk 11.3. 
993 Vondstnummers OBV-72 en OBV-94.  
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178 OBV-72 en OBV-94, bakselverhoudingen naar EVE (N=133,2) 

 
De bakselverhoudingen binnen de twee steekproeven OBV-72 en OBV-94 zijn vrijwel identiek. Het 
hoofdbestanddeel wordt gevormd door roodbakkend aardewerk (56,3%), gevolgd door Nederlandse 
faience (22,1%), witbakkend aardewerk (14,3%), steengoed (10%), Nederlandse majolica (6%) en het 
zeer gering vertegenwoordigde Franse faience (<1%) en Chinees porselein (<1%) (afb. 178). De EVE-
methode laat vijf bakselgroepen buiten beschouwing, vanwege de afwezigheid van randfragmenten. Het 
gaat om Hafner aardewerk, Italiaanse- en Portugese faience, aardewerk uit het Wesergebied en amforen 
(waaronder olijfoliekruiken) van het Iberisch schiereiland (afb. 177).  

Meer dan de helft van de keramiek uit de ophoging van Oostenburg (56,3%) bestaat uit roodbak-
kend aardewerk en dit bestaat grotendeels uit kookgerei (afb. 179). Voor het kookgerei was Bergen op 
Zoom in de zeventiende eeuw hoofdleverancier. Kenmerkend aan de grapen uit het Brabantse produc-
tiecentrum zijn de bolle vorm met een uitgebogen rand met sterk verdikte lip en op de aanzet van de 
rand een scherpe ribbel (r-gra-11). Dit is het meest voorkomende type grape in de ophoging van Oosten-
burg, maar daarnaast zijn zij ook bekend van de ophoging van het VOC-werfeiland en verschillende 
beerputten verspreid over de stad.994 Bij de pispotten uit die periode was het meest gangbare model het 
type met een scherpe buikknik en een platte rand (r-pis-5). Binnen het roodbakkend aardewerk is een 
aantal vormen in verband te brengen met de suikerraffinage in zeventiende-eeuws Amsterdam. Naast 
suikertrechters en bijbehorende vulpotten – zoals in de Vlooienburgophoging – is er een groep stroop-
kannen. Dit zijn gemiddeld 20 cm hoge kannen van een zwaar en grof baksel, die slordig zijn gedraaid en 
zijn voorzien van een dikke bodem (r-kan-74). De binnenzijde van deze kannen was doorgaans gegla-
zuurd, evenals op enkele plaatsen rondom de hals en op de buik. Van deze kannen wordt algemeen aan-
genomen dat ze waren bestemd voor de verkoop van de stroop die bij het raffineren van suiker ont-
stond.995  

Witbakkend aardewerk maakt 10,7% uit van het aardewerkspectrum. Deze aardewerksoort werd 
midden zeventiende eeuw voor een belangrijk deel geproduceerd in Nederland, bijvoorbeeld in Alkmaar 
en Gouda.996 Het vormenspectrum van het witbakkend aardewerk op Oostenburg komt in hoofdlijnen 
overeen met dat van roodbakkend aardewerk. Tot het kookgerei te rekenen zijn grapen, een bakpan, 
lekschalen en een komfoor, tot de tafelwaar koppen en kommen – vooral van de typen w-kop-3 en de w-
kom-15 – en tot het schenkgerei een kan. Tot het sanitair behoren pispotten van het type w-pis-4. De 
categorie verlichting omvat kandelaars en olielampen en verwarming een vuurstolp. 

                                                                    
994 Haarlemmerplein 24: Peters 2003, 75; Oudeschans 7; Gawronski en Jayasena 2011 (MenA AAR 59), cat 25, OS4-35-17 en cat 26, OS4-
52-12; Oostenburg kavel 4, MenA vindplaats OOST4, zie Gawronski en Jayasena 2009, 22 (MenA AAR 58).  
995 Zie onder andere Heidinga 1969, 174-185. 
996 Alkmaar: Bitter 1995, 93-113. Ostkamp 1998, 70; Gouda: Van der Meulen en Smeele 2012. 
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179 OBV-72 en OBV-94, bakselgroepen naar vorm 



 

 
 252 

 
180 Ophoging van Oostenburg, 1660-1663, overzicht van verschillende keramieksoorten  

 
Steengoed maakt 9,8% uit van het vondstcomplex en bestaat hoofdzakelijk uit schenkgerei uit Frechen 
en het Westerwald. Hiervan was een klein deel al een halve tot ruim een eeuw oud voordat het op Oos-
tenburg werd gestort, zoals de fragmenten van kannen met eikenloof – zoals in de middenzestiende-
eeuwse ophogingen aan de Oudeschans – en enkele voorbeelden van de typen s2-kan-49 en s2-kan-55. 
Uit Frechen afkomstig zijn baardmankruiken van de typen s2-kan-21 en s2-kan-32.997 Een vergelijking 
van deze baardmankruiken met die uit de ophoging van Vlooienburg leert hoe het laatzestiende-eeuwse 

                                                                    
997 Voor de s2-kan-21 zie Gawronski en Jayasena 2017, 139, cat. 1; voor de s2-kan-32 Gawronski en Jayasena 2017, 54, afb. 52. 
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sierlijke, wat luxueuzere, schenkgerei een halve eeuw later was verworden tot eenvoudige opslagwaar, 
met slordig en veel minder gedetailleerde baardmanmaskers en medaillons en hoe zij van de eettafel 
waren verdwenen en naar de keuken of opslagkelder waren verplaatst.998 Naast schenk- en opslaggerei 
zien we bij het steengoed een tonvormig model pispot (s2-pis-2).  

Steengoed kwam in de zeventiende eeuw vrijwel uitsluitend uit het Duitse Rijnland, maar mond-
jesmaat bereikte ook steengoed uit het Wesergebied westelijk Nederland. Uit het stadsafval waarmee 
Oostenburg is opgehoogd, komt het fragment van een steengoedbeker met een donkerbruin glazuur 
(s2-bek-18), dat waarschijnlijk is te herleiden tot het pottenbakkerscentrum Duingen.999 Een vergelijk-
baar exemplaar is bekend uit een stortlaag in Enkhuizen uit de periode 1590-1650.1000  

Met 0,3% is het aandeel van Chinees porselein in het stadsafval gering, ondanks dat het ruim een 
halve eeuw na de grootschalige introductie al wijdverspreid was in de stad. Majolica maakt 5,9% uit van 
de keramiek uit de ophoging. Het bestaat uit borden – veelal grote opdienschalen – en zalfpotten. De 
borden zijn van een model met een vlakke spiegel en een knik tussen de spiegel en de vlag (m-bor-3) en 
een diep model met een overhangende rand (m-bor-11). Majolica werd in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw in verschillende Hollandse steden geproduceerd. Haarlem was in die periode een belangrijke 
majolicaleverancier voor Amsterdam. Vanwege de grote vraag naar Chinees porselein werden vormen en 
decors door Nederlandse plateelbakkers – met wisselend succes – nauwgezet geïmiteerd in majolica. 
Tegelijkertijd hadden Italiaanse motieven nog niet aan populariteit ingeboet. Dit laat zich aflezen aan 
borden met een aigrette versiering langs de rand en een putto (engel) op de spiegel. De zalfpotten zijn 
overwegend voorzien van blauwe concentrische en zigzaglijnen in combinatie met stippen. 

Vanaf circa 1620 werd het Nederlandse tinglazuuraardewerk aangevuld met faience, dat veel 
verfijnder was dan majolica en qua dikte porselein benaderde. De faiencevondsten uit de ophogingslaag 
van Oostenburg maken 16,5% uit van het gehele aardewerkspectrum en zijn representatief voor het 
assortiment van Nederlandse faience vanaf het tweede kwart van de zeventiende eeuw. Meest voorko-
mende typen zijn borden met een vlakke spiegel en een standring (f-bor-1), platte borden met een smalle 
vlag (f-bor-2) en diepe schotels met overhangende rand (f-bor-11). Dit laatste type kwam in dezelfde 
vorm voor in majolica (m-bor-11). 

Net zoals bij majolica in deze periode waren de meest populaire decors op de faience borden 
ontleend aan de Chinese motieven op het destijds gewilde kraakporselein. De plateelbakkers speelden in 
op de stijlontwikkeling binnen het Chinese porselein, zo maakten de florale en diermotieven ontleend 
aan het kraakporselein in het midden van de zeventiende eeuw geleidelijk plaats voor de landschappen 
met Chinezen zoals op het zogeheten overgangsporselein. Het vondstcomplex bevat een fraaie kopie in 
Delftse faience van een porseleinen kraaikop, waarop de vogel op een rots op het plat naar Chinees voor-
beeld is geschilderd en de buitenzijde een Nederlands decor heeft van vogels (afb. 180, OBV-94-8).1001 
Daarnaast werden faience borden voorzien van uiteenlopende dierlijke, landschappelijke en florale mo-
tieven, vaak op zowel de spiegel als de vlag, maar bij de exemplaren van na circa 1650 werd de vlag veelal 
wit gelaten. Enkele voorwerpen zijn op stilistische gronden mogelijk toe te schrijven aan de Haarlemse 
werkplaatsen van Willem Jansz Verstraeten en diens zoon Gerrit Verstraeten.1002 

Rond 1650 werd het geheel witte faience – het zogeheten witgoed – geïntroduceerd. Het was in 
eerste instantie een bijproduct van de plateelbakkerijen in de verschillende Nederlandse productieplaat-
sen Delft, Rotterdam, Haarlem en Harlingen.1003 Aangenomen wordt dat witte faience was geïnspireerd 
op faience uit Italië en, voor een belangrijk deel, Frankrijk. Nadat Delft als productiecentrum de overige 

                                                                    
998 Ostkamp 2017, 55.  
999 Stephan 2012, 58-69. 
1000 Jaspers en Ostkamp 2006, 27. 
1001 OBV-94-8, f-kom-17, zie Gawronski en Jayasena 2017, 142, cat. 10.  
1002 Bij eerstgenoemde gaat het om exemplaren met versiering van grotesken. Dit zijn fabelwezens, vaak een combinatie van een mens en 
een dier. Ze hebben hun oorsprong in Italië, maar werden midden zeventiende eeuw ook in Nederland toegepast. Voor voorbeelden van 
dergelijke wapenschotels die aan Willem Jansz Verstraeten zijn toegeschreven zie Korf 1981, 228-229.  
1003 Ostkamp 2013, 89-90. 
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faience productieplaatsen ging overvleugelen werd witgoed al snel een volwaardig onderdeel van het 
assortiment, zoals is gebleken uit het archeologisch onderzoek van de beerput van de Delftse plateel-
bakkerij De Porceleyne Fles, daterend vanaf 1660.1004 Dat het ook vóór 1660 in Amsterdam al ruim-
schoots verkrijgbaar was, blijkt uit de vondsten van Oostenburg: bijna de helft (47,4%) van de faience 
bestaat uit witgoed. Ook de grote variatie aan vondsten komt hier goed naar voren: borden, kannen, 
kommen, koppen, pispotten, plooischotels, scheerbekkens en zalfpotten (afb. 180).1005  

Franse faience – herkenbaar aan het rode- of harde gele baksel en het dikke romige glazuur – 
maakt 0,3% uit van het vondstcomplex en is vertegenwoordigd door plooischotels.1006 Italiaanse faience 
ontbreekt in de EVE-telling door het ontbreken van randscherven. Tot de oudere stukken in de ophoging 
behoort een plooischotel uit Montelupo uit 1590-1620 met op de spiegel een katachtig dier en op de vlag 
panelen met florale motieven (afb. 180, OBV-94-1).1007 Een vergelijkbaar exemplaar komt uit de opho-
ging van Vlooienburg.1008  

Portugese faience valt net zoals het Franse- en Italiaanse tinglazuuraardewerk buiten de EVE-
telling. Deze aardewerksoort heeft een verspreidingsgebied van Friesland tot Zeeland, en is vooral aan-
getroffen in havensteden of plaatsen die direct bij de scheepvaart waren betrokken.1009 Aangenomen 
wordt dat dit aardewerk afkomstig was van particuliere handel. In Amsterdam is een concentratie van 
Portugese faience te zien in het havengebied en op en rondom het eiland Vlooienburg. Het vormenspec-
trum van Portugese faience bestaat veelal uit borden, koppen en kommen. Uit een ophogingslaag die 
met dit complex is geassocieerd komen twee – in Nederland weinig voorkomende – vormen: een pot en 
een (bijpassend) deksel (OBV-71-1 en OBV-74-2). De enige parallel is gevonden in een sloot in Zwaag.1010 
Naast Portugese faience bevatte het stadsafval fragmenten van Iberische olijfoliekruiken, die we ook al 
tegenkwamen in de ophoging van Vlooienburg. 

Het stadsafval bestaat naast keramiek uit een grote verscheidenheid aan andere materiaalsoor-
ten. Binnen het rookgerei zien we pijpen met ketels van het rond het midden van de zeventiende eeuw 
kenmerkende langgerekte dubbelconische type van zowel de grove als de gepolijste soort. Een betrekke-
lijk kleine materiaalgroep is glas, bestaande uit vensterglas, kelderflessen, bekers, kelkglazen en roe-
mers. Metaal bestaat uit snij- en gietafval van productie-activiteiten en huishoudelijke voorwerpen. Bij 
het kookgerei gaat het om een gietijzeren grape.1011 Daarnaast is er tafelgerei in de vorm van tinnen le-
pels en één zilveren lepel.1012 Ook zien we metalen onderdelen van voorwerpen zoals een duimrust van 
een steengoed kan, schroefdoppen van kelderflessen en het koperen deksel van een tabaksdoos. Verder 
zijn er tal van kledingaccessoires (knopen, gespen en een hoofdijzer), schrijfgerei (grafiethouders), boek-
beslag, pijlgewichten, een ruiterspoor, verschillende miniatuurvoorwerpen, naaigerei (vingerhoeden en 
een naairing) en merkloden.1013 Een belangrijke informatiebron over de looptijd van de voorwerpen in de 
vondstlaag zijn munten. Van de 17 (waarneembaar) gedateerde exemplaren is de oudste een koperen 
duit uit West Friesland uit 1578. De jongste munten zijn – nauwelijks versleten – West-Friese duiten uit 
1660.1014 Over het geheel gezien is 40% van de munten geslagen in het decennium voorafgaande aan de 
aanleg van Oostenburg. Dit vormt een aanwijzing dat voor de ophoging gebruik is gemaakt van op dat 
moment recent stadsafval.1015  

                                                                    
1004 Ostkamp 2013, 101.  
1005 Voor Delftse voorbeelden zie Ostkamp 2013, 101, 104.  
1006 Ostkamp, 2013, 84-85.  
1007 OBV-94-1, i-plo-3.  
1008 WLO-155-528.  
1009 Ostkamp 2009, 31-33. 
1010 Ostkamp 2010, 58.  
1011 OBV-111#004; zie Gawronski en Jayasena 2017, 62, afb. 60. 
1012 Zilveren lepel: OBV-111-2, zie Gawronski en Jayasena 2017, 63. Deze lepel is vervaardigd in Amsterdam en en op basis van de jaarletter 
D te dateren in 1638. 
1013 Gawronski en Jayasena 2017, 62-64.  
1014 West-Friese oord uit 1578: OBV-111-25, voorbeeld van een West-Friese duit uit 1660: OBV-111-28. 
1015 Gawronski en Jayasena 2017, 64-65.  
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7  De moderne stad 1800-2000  
 
Amsterdam ging de negentiende eeuw in, omsloten door de zeventiende-eeuwse halvemaanvormige 
vestingwal met 26 bolwerken (afb. 181). De stedelijke groei was al sinds de voltooiing van de Vierde Uit-
leg gestagneerd en het zou tot in de tweede helft van de negentiende eeuw duren voordat de – steden-
bouwkundige – stap over de Singelgracht, de weilanden in, werd gemaakt.  
 

 
181 Amsterdam op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Na slechting van de vestingwallen werd deze vrijgekomen zone vanaf het derde kwart van de negentien-
de eeuw bebouwd. Tegelijkertijd vond in de bestaande stad verdichting plaats. Dit had voor een belang-
rijk deel te maken met de noodzaak om meer mensen, die in die periode naar de stad trokken, te huisves-
ten. Dit leidde al snel tot overbevolking van het bestaande huizenbestand. Vooral in de minder kapitaal-
krachtige Jordaan, de Lastage en de Joodse buurt rondom Vlooienburg, Uilenburg, Marken en Rapen-
burg en de Oostelijke Eilanden woonden vele gezinnen opeengepakt in kleine, donkere en vochtige ka-
merwoningen aan smalle stegen en tot woonruimte omgebouwde opslagkelders. In 1859 werden bij een 
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gemeentelijke inventarisatie 5104 kelderwoningen geteld – met in totaal 23.655 personen. Tegen het 
einde van de negentiende eeuw was dit aantal woningen teruggelopen tot bijna 2800.1016 Met de hygiëne 
in deze buurten was het bijzonder slecht gesteld. Afval lag vaak op straat of werd gedumpt in de grach-
ten, die in sommige buurten in feite niet meer waren dan een open riool. Gezien vanuit de ondergrond 
zijn voor de negentiende- en het begin van de twintigste eeuw de volgende aspecten te onderscheiden 
die grondwerk met zich meebrachten:  
 

1. Het slechten van de vestingwerken (1803-circa 1875) en normalisering van de Singelgracht 
2. Het dempen van grachten en de aanleg van verkeerswegen 
3. Stadsuitbreidingen als onderdeel van het Plan Kalff (1878) 

 
7.1.1  Het slechten van de vestingwerken (1803-circa 1875) en de normalisering van de 

Singelgracht 
 
De vestingwerken leken rond 1800 op de kaart imposanter dan ze in werkelijkheid waren. Toen de Franse 
keizer Napoleon Amsterdam in 1811 bezocht, maakte hij zijn opwachting bij de op dat moment meest 
representatieve entree, de Muiderpoort. Dit bouwwerk was op dat moment pas veertig jaar oud, ge-
bouwd nadat de oude poort in 1769 was ingestort. De vestingwerken waren op dat moment niet veel 
meer dan een façade, sommige walstukken en bolwerken waren zo bouwvallig dat ze al waren verlaagd. 
Het strategische belang van de vestingwerken was daarnaast al sinds het begin van de achttiende eeuw 
verminderd vanwege de aanleg van verdedigingslinies op enige afstand van de stad, met mogelijkheden 
tot inundatie.1017 De slechte staat van de vestingwerken was voor het stadsbestuur in 1803 reden om over 
te gaan tot de ontmanteling ervan.1018 De ontmanteling van 1803 gebeurde in eerste instantie door de 
wallen te verlagen – af te graven – tot NAP +0,6 m en die hiermee te reduceren tot een waterkering.1019 
Deze sloop diende volgens de bestekken grondig te gebeuren, zo moesten de gewelffunderingen geheel 
worden uitgegraven en de grond van de geslechte wal worden gebruikt om de gaten te vullen. In de prak-
tijk, zo heeft archeologisch onderzoek uitgewezen, werd de sloop beperkt tot vlak onder het maai-
veld.1020 Het slechten van de Amsterdamse vestingwerken gebeurde niet vanuit een vooropgezet plan, 
de walstukken werden afzonderlijk ter hand genomen en dat gold ook voor de verdere ontwikkeling van 
parken en bebouwing. De directe aanleiding voor de sloop was vaak bouwvalligheid of het daadwerkelijk 
instorten van een deel van de muur. In 1845 verbood koning Willem II in 1845 de verdere sloop van 
stadsmuren en poorten in Nederland zonder zijn toestemming. Door het rommelige verloop duurde het 
van 1803 tot circa 1875 voordat de stadsomwalling – bovengronds – geheel uit het zicht was verdwe-
nen.1021  

Met het wegvallen van de verdedigende functie van de Singelgracht kon de hoekige vorm van de 
bolwerken worden rechtgetrokken. Dit gebeurde net zo min als bij het slechten van de wallen volgens 
een vast stramien; zo werd de gracht aan de westzijde van de stad tussen de punten – de saillanten – van 
de bolwerken aangeplempt en ontstond een kaarsrecht tracé. Aan de zuid- en oostzijde werd de gracht 
vooral versmald door aanplemping vanuit de bolwerken en in de ver in de weilanden uitstekende buiten-
bochten, waardoor uiteindelijk de slingerende loop in afgezwakte vorm intact bleef. Op de voormalige 

                                                                    
1016 Van der Woud 2010, 111.  
1017 Prins 1993, 93.  
1018 Prins 1993, 96. Formeel was het niet aan de stad om te beslissen over de vestingwerken. In de periode van de Republiek (tot 1795) 
waren de steden, provincie en Generaliteit gezamenlijk verantwoordelijk voor de stedelijke vestingwerken. In 1811 werd de stad terecht-
gewezen en moest het slopen in naam van keizer Napoleon worden gestaakt en konden de werkzaamheden met toestemming uit Parijs 
worden hervat. Vanaf 1814 werden de vestingwerken een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Zie Prins 1993, 97-99. 
1019 0,6 m boven Stadspeil. 
1020 Gawronski en Veerkamp 2017. 
1021 De afgegraven wallen werden ingericht met plantsoenen in Engelse landschapsstijl, het eerste gebeurde dat tussen de Muider- en de 
Weesperpoort in 1817 (Prins 1993, 107 en 109). Uiteindelijk waren het commerciële belangen die ervoor zorgden dat het ene na het andere 
plantsoen plaats maakte voor bebouwing; woningen, fabrieken, openbare- en militaire complexen (Prins 1993, 91-132). 
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wal werd een doorlopende weg gerooid, van oost naar noordwest de – latere – Sarphatistraat, Wetering-
schans en de Marnixstraat. Langs de buitensingel werd eveneens een doorgaande weg aangelegd, de 
tegenwoordige Mauritskade, Stadhouderskade en Nassaukade. De stadspoorten werden herbestemd tot 
accijnshuizen en bleven om die reden nog enige tijd behouden.1022  

 
7.1.2  Dempen van grachten en aanleg van verkeerswegen 
 
In 1849 werd een onderzoek ingesteld naar de waterverversing in Amsterdam. Dit was hoognodig, want 
door voortdurende aanslibbing, vooral in het IJ, was er in de stad een ondraaglijke stank en rottingslucht 
ontstaan.1023 Stinkende grachten en open riolen werden verantwoordelijk gehouden voor de uitbraak van 
epidemieën zoals die van cholera, die in zich in Nederland in 1832 voor het eerst voordeed.1024 Midden 
negentiende eeuw waren het de zogenoemde ‘hygiënisten’ die zich inzetten voor betere huisvesting, 
goed drinkwater en een schone stad.1025 Aanslibbing en het onderhoud van kadewerken en bruggen wa-
ren midden negentiende eeuw grote kostenposten op de stedelijke begroting. In 1854 stelde inspecteur 
van Publieke Werken W.A. Froger voor om alle grachten in de Jordaan te dempen.1026 Enkele jaren later, 
in 1857, werd berekend dat het dempen van de Goudsbloemgracht, een niet primaire vaarweg, goedko-
per was dan herstel van de bouwvallige kademuren en bruggen.1027 Het voordeel van dempingen, zo 
werd ook onderbouwd, was grondwinst en bood de mogelijkheid voor nieuwbouw en een vermindering 
van het aantal bruggen.1028 

In de Jordaan was de erbarmelijke hygiënische toestand vaak de belangrijkste reden tot dem-
ping. In 1857 werd de Goudsbloemgracht als eerste gedempt (nadien de Willemsstraat), gevolgd door de 
Anjeliersgracht (1860, nadien Westerstraat). In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw volg-
den de Rozengracht (1889), de Elandsgracht (1891) en de Palmgracht (1895). Bij de demping van grach-
ten moest rekening worden gehouden met de aanleg van een riool, waarop de huizen die voorheen op 
het water loosden, konden worden aangesloten. In eerste instantie ging het om gemetselde gewelfstruc-
turen, maar in 1870 werd het eerste rioolsysteem geïntroduceerd waarbij de afvalstoffen door middel van 
luchtdrukverschillen werden weggepompt. Dit was het zogeheten Liernurstelsel.1029 De eerste proef met 
dit type riool vond plaats in 1870 in de Fokke Simonszstraat, die was ontstaan na demping van de Looi-
erssloot.1030 Het Liernurstelsel werd aangeduid als de ‘pneumatische Liernur riolering’, om mooier te 
maken wat, in de woorden van historicus Van der Woud, in feite niets meer was dan een ‘pneumatisch 
beerputstelsel’, met opvangbakken zoals vanouds bij beerputten die leeggeschept moesten worden.1031 

Een andere impuls voor het dempen van grachten was het toegenomen landverkeer in de stad in 
de tweede helft van de negentiende eeuw. Gaandeweg ontstond er een verandering in het verkeersstel-
sel van een ring- naar een radiaalpatroon.1032 In de tweede helft van de negentiende eeuw was er een 
toename van het aantal kantoren zoals kranten, verzekeringsmaatschappijen en banken in de stad en 

                                                                    
1022 Totdat in 1837 de door Hendrick de Keyser ontworpen Haarlemmerpoort ten prooi viel aan de slopershamer, in 1857 gevolgd door de 
Weesperpoort, in 1859 de Utrechtsepoort en tenslotte in 1862 de Leidsepoort. 
1023 Jager 2002, 152. 
1024 In 1832-1833 werd Nederland opgeschrikt door de eerste uitbraak van cholera. Hierbij vielen alleen al in de eerste drie maanden 3.000 
doden te betreuren. De ziekte was oorspronkelijk afkomstig uit India en werd ook wel de ‘Aziatischen braakloop’ genoemd, en dook in 
1832 plotseling op in Scheveningen, om zich vervolgens in een razendsnel tempo over het land te verspreiden. In de decennia erna volgde 
nog een aantal choleraepidemieën. De oorzaak werd pas rond 1880 bekend, maar in de eerste jaren werd vooral en verband gelegd met 
ziekmakende stoffen, ofwel stinkende grachten en open riolen. Zie Van der Woud 2010, 236-237.  
1025 Van der Woud 2010, 244. 
1026 Jager 2002, 204. 
1027 Jager 2002, 155-156. 
1028 Jager 2002, 194.  
1029 De Rooy 2006, 371-374. De riolen van het Liernurstelsel werden vanaf 1879 toegepast in de nieuw aangelegde woonbuurten.  
1030 Hogenes 1997, 68. 
1031 Van der Woud 2010, 339. 
1032 Huls en Burgmeijer 1995, 77. 
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hiermee de behoefte tot een betere bereikbaarheid over de weg. De demping van de Nieuwezijds Voor-
burgwal was dan ook primair bedoeld om een bredere verkeersweg tot stand te brengen.1033  
 
Waterverversing en demping van grachten 
Dempen van grachten was alleen mogelijk wanneer het water geen rol meer vervulde in het stedelijke 
waterverversingssysteem. Een belangrijk moment in de waterverversing van Amsterdam was de aanleg 
van de Oranjesluizen in 1872 en hiermee de afsluiting van het IJ, waardoor getijdenwerking tot het verle-
den behoorde. Tot dan toe werd het water uit de stad via de sluizen in de hoogwaterkering langs de IJ-
oever geloosd in het open havenfront. Na afsluiting van het IJ moest het water via een andere weg naar 
de Zuiderzee worden geleid. Hiertoe werd aan het einde van de Zeeburgerdijk een hulpgemaal gebouwd 
en kwam in 1890, parallel aan de Nieuwe Vaart, het Lozingskanaal tot stand. Zo kon via beide waterwe-
gen water vanuit het Oosterdok tot voorbij de Oranjesluizen naar de Zuiderzee worden geleid. Bij de 
aanleg van het Merwedekanaal in de jaren 1890 werd de waterlozing op het Buiten-IJ en de Zuiderzee 
aangepast en verliep deze voortaal via sifon onder het kanaal door. De waterverversingsfunctie van de 
Nieuwe Vaart werd rond 1917 overgenomen door het Entrepotdok. De wijzigingen in het stedelijke wa-
terverversingssysteem en hiermee het vervallen van de primaire functie van de sluizen in de waterkering 
langs het IJ maakte het mogelijk om grachten die tot dan toe een functie hadden in de waterverversing te 
kunnen dempen. Zo was de demping van de Nieuwezijds Voorburgwal in 1882 om die reden pas mogelijk 
nadat de functie van de Oude Haarlemmersluis was overgenomen door het Oosterdok en de Nieuwe 
Vaart. Dit maakte het in hetzelfde gebied mogelijk om tegelijkertijd de Martelaarsgracht (1882) en het 
Spui (1882) te dempen. Hiermee werd aan de Nieuwe Zijde in korte tijd een uitgebreid netwerk aan ver-
keerswegen tot stand gebracht. 
 
Verkeerswegen 
Na de bouw van het Centraal Station aan de noordzijde van de oude binnenstad – geopend in 1889 – en 
het verrijzen van nieuwbouwwijken buiten de Singelgracht waren goede verbindingswegen onontbeer-
lijk. De bestaande zeventiende-eeuwse radiaalstraten waren hiervoor veelal te smal en bovendien was 
het zonder omslachtige omwegen vrijwel onmogelijk om vanuit het stadshart naar de nieuwbouw aan de 
westzijde te komen. Dit had ermee te maken dat het wegennet van de Grachtengordel hier niet aansloot 
op dat van de Jordaan. Om deze verkeerssituatie te verbeteren kwam in de jaren 1889-1896 de eerste 
grote verkeersdoorbraak tot stand. Hiertoe werd in 1889 de Rozengracht gedempt, resulterend in een 
brede weg, gevolgd door een doorbraak vanaf de Westermarkt dwars door de bouwblokken van de Kei-
zersgracht en de Herengracht om daar aan te sluiten op de Warmoesgracht die werd gedempt en de 
Huiszittensteeg die werd verbreed. Hiermee ontstond de in 1896 opgeleverde Raadhuisstraat.1034 Ook de 
verbinding met de nieuwe wijken aan de oostzijde van de stad moest worden verbeterd. Dit bracht geen 
doorbraken met zich mee, maar wel een herziening van de openbare ruimte. In de Jodenbreestraat 
moesten de marktkooplui hun nering verplaatsen naar een nieuw aangewezen locatie, een plein – het 
Waterlooplein – ter plaatse van de te dempen Houtgracht en de Leprozengracht rondom het eiland 
Vlooienburg. 

Het besluit tot demping werd genomen in 1874, maar de uitvoering vond pas plaats in 1882. Be-
langrijkste reden dat dit zo lang duurde, was dat er een riool moest komen waarop de huizen langs bei-
den grachten voortaan konden lozen.1035 In het eerste kwart van de twintigste eeuw kwam er een nieuwe 
verkeersweg naar de Pijp door de Vijzelstraat te verbreden en de Vijzelgracht te dempen. Van een radi-
aalstraat die slechts eindigde bij de vestingwal werd de Vijzelstraat hiermee een belangrijke verkeersader 
in de nieuwe stedelijke infrastructuur. 

                                                                    
1033 Rebel en Vermeer 2008, 23.  
1034 Rebel en Vermeer 2008, 23, 25.  
1035 Van Eeghen 1953, 21-22.  
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Het water van het Damrak, al aanzienlijk versmald door oeveruitbreidingen vanaf de veertiende 
eeuw, werd in de negentiende eeuw verder teruggedrongen. Als eerste werd een deel ten noorden van 
de Dam gedempt voor de bouw van een nieuwe Koopmansbeurs, beter bekend als de Beurs van Zocher, 
die in 1845 werd opgeleverd. Bij dit bouwproject werd onvoldoende rekening gehouden met de onder-
grond, waardoor al tijdens de bouw in 1841 verzakkingen optraden.1036 In 1875 werd een volgend deel van 
het Damrak, nu tot aan de Papenbrugsteeg gedempt. In dezelfde periode kwam een discussie over een 
nieuwe Beurs op gang. H.P. Berlage ontwierp in 1882 een gebouw, in 1883 werd ook al een stuk Damrak 
aangeplempt tot aan de Oudebrugsteeg, maar het duurde nog tot 1903 voordat de Beurs van Berlage 
werd geopend.1037  
 

7.1.3  Dempingsmaterialen 
 
De demping van de Anjeliersgracht in 1860 werd uitgevoerd met kleispecie. Dit materiaal had het nadeel, 
zo werd achteraf vastgesteld, dat het een langdurige nazakking had.1038 Bij de demping van de Nieuwe-
zijds Achterburgwal in 1867 werd gebruik gemaakt van duin- en heidezand uit Naarden. Hiermee werden 
goede resultaten geboekt en voortaan bevatten de dempingsbestekken het voorschrift dat alleen nog 
gebruik mocht worden gemaakt van ‘ongemengd zand’.1039 Hierop werd streng toegezien door stadsin-
genieur J.G. van Nifrik, bijvoorbeeld toen bleek dat bij de demping van de Rozengracht in 1889 de aan-
nemer het zand aan het vermengen was met ‘vreemde stoffen’.1040 
 

 
 
182 Dempingen (rood) in Amsterdam van 1832 tot heden op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

  

                                                                    
1036 Aerts 2006, 115-120.  
1037 De Rooy 2006, 531-532. 
1038 Jager 2002, 306. 
1039 Jager 2002, 306. 
1040 Jager 2002, 306. 
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7.1.4  Uitvoering van het plan Kalff (1878)  
 
Het eerste uitbreidingsplan buiten de vestingwal werd in 1866 gepresenteerd door stadsingenieur J.G. 
van Niftrik (1833-1910). Het was een ambitieus plan dat voorzag in een nieuwe ring om de oude binnen-
stad met zones voor bewoning, industrie, boulevards, parken en plantsoenen. Uitgangspunt was een 
totale onteigening en herverkaveling van het gebied, net zoals bij de Vierde Uitleg was gebeurd. Dit plan 
werd in 1868 afgewezen. In 1876 kwam de directeur van de Dienst der Publieke Werken, J. Kalff, met een 
plan kwam dat twee jaar later wel werd vastgesteld.1041 

In het plan-Kalff werd gekozen voor behoud van de bestaande verkaveling, maar wel na opho-
ging tot stadspeil en waar nodig – op termijn – sloop van de op polderpeil gebouwde huizen. Het ging 
hier niet om plaatselijke verhogingen van het bestaande maaiveld, maar om een integrale ophoging van 
het gehele nieuwe stedelijke areaal. Dit bracht een enorme schaalvergroting van het grondwerk met zich 
mee. Dit werd voor een groot deel mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van mechanische bagger-
werktuigen. Rond 1850 werd in de Amsterdamse grachten voor het eerst een stoombaggermolen inge-
zet.1042 Voorheen kon met de door paarden aangedreven moddermolens alleen losse grond – bagger en 
modder – worden opgebaggerd, maar nu was het mogelijk om – met behulp van een ketting zonder eind 
met baggeremmers – onder water ook hardere zand- en kleilagen weg te graven. De opgebaggerde 
grond kon via een vloeigoot direct op de oever worden gestort of in de beun (laadbak) van een baggerbak 
door een sleepboot naar de plaats van bestemming worden gevaren.1043 Bij de aanleg van het Noordzee-
kanaal werd gebruik gemaakt van een Engelse Hutton-zuiger.1044 Hiermee werd met een centrifugaal-
pomp zand opgepompt, dat via de zuigbuis in de beun (laadbak) van het ponton werd gestort of direct 
via een persleiding naar de oever werd gepompt. Voor het transport van zand naar de op te hogen terrei-
nen werden vanaf de jaren 1890 treinen met kiepwagentjes ingezet, een praktijk die heeft bestaan tot in 
de jaren 1930.1045 Alle ophogingen in de late negentiende- en twintigste eeuw werden uitgevoerd in vak-
ken en stroken.1046  

In de buitengebieden waren al zones die al door particulieren waren opgehoogd en bebouwd. 
Deze gebieden worden aangeduid als onderbemalingsgebieden; terreinen met bestaande bebouwing in 
de polder en een eigen, door particulieren onderhouden, bemalingssysteem waar omheen werd opge-
hoogd. Onderbemalingsgebieden zijn geen polders, aangezien ze niet zijn voorzien van waterkeringen. 
Voorbeelden van onderbemalingsgebieden in de negentiende-eeuwse uitbreidingswijken zijn de Bel-
lamybuurt, de oude gemeente Nieuwe-Amstel en een strook langs de Weesperzijde. Ook de in de nieuwe 
stadsaanleg gerealiseerde parken, zoals het Vondelpark, Sarphatipark en Oosterpark werden op het 
oude polderpeil gehouden en gelden als onderbemalingsgebieden.  

In het plan-Kalff waren drie concentrische verkeersassen voorzien; van binnen naar buiten de zo-
ne achter de oude vestingwal (Planciusstraat, Marnixstraat, Weteringschans en Sarphatistraat), de bui-
tensingel (Nassau-, Stadshouders- en Mauritskade) en midden in de nieuwe uitleg een ceintuurbaan 
(Frederik Hendrikstraat, Constantijn Huygensstraat en de Ceintuurbaan).1047 Het gehele te ontwikkelen 
gebied werd opgedeeld in 13 deelgebieden met een eigen inrichting. In het plan-Kalff werd gekozen voor 
behoud van de bestaande verkaveling, maar wel na ophoging tot stadspeil en waar nodig – op termijn – 
sloop van de op polderpeil gebouwde huizen. 

                                                                    
1041 De Rooy 2006, 448-453. 
1042 Volker 1947, 47. 
1043 Volker 1947, 47-51. Voor het lossen van grond in water werden beunbakken ontwikkeld met kleppen aan de onderzijde, de zogeheten 
onderlossers.  
1044 Volker 1947, 52-53.  
1045 In 1894 gebeurde dit al in de Oosterparkbuurt, zie foto Jacob Olie (Stadsarchief Amsterdam, afb. 10019A001046). Zie ook Hogenes 
1997, 72 en 73.  
1046 Zoals te zien is op de door de Dienst der Publieke Werken bijgehouden kaarten, zie 229 G.T.17, 18, 19, 20: Chronologisch overzicht 
ophogingen van bouw- en industrie terreinen, schaal 1: 10000, bijgehouden vanaf 1949. 
1047 Van der Valk 1989, 300. 
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183 Stadsuitbreiding buiten de Singelgracht: het Plan Kalff uit 1875 (Stadsarchief Amsterdam, afb. B00000007268) 

 
Ophogingen in de polder 
Het landelijke gebied rondom de negentiende-eeuwse stad werd gebruikt voor akkerbouw, veeteelt en 
tuinbouw, en een verscheidenheid aan – kleinschalige – industrieën. Langs de paden in de polders ston-
den huizen en schuren en op enkele locaties waren deze geclusterd tot een voorstad. Langs de Kostverlo-
renvaart lag de Bellamybuurt, in de Binnendijkse Buitenvelderse Polder rond de Rustenburgerstraat was 
het buurschap Meerhuizen te vinden en aan de westzijde van de Overtoom lag de Dubbele Buurt.1048 De 
polders aan de west- en zuidzijde van de stad werden in een hoog tempo opgehoogd en volgebouwd.  
 

                                                                    
1048 De Rooy 2006, 566.  
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184 Mechanisatie in het ophogingsproces: zandtrein bij de ophoging van de Oosterparkbuurt in 1894, gefotografeerd door Jacob Olie 
(Stadsarchief Amsterdam, afb. 10019A001046) 

 

 
185 De Oosterbegraafplaats (groen) met vindplaats MAU1 geprojecteerd op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, 
MenA) 
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In 1896 werd het gemeentelijke areaal verder vergroot met de annexatie van de gemeente Nieuwer-
Amstel. Bij de daaropvolgende bouwexpansie ontstond een probleem ten aanzien van de waterhuishou-
ding in het gebied waar twee methoden van ophogen samenkwamen: het bouwen op polderpeil zoals 
dat tot ver in de jaren 1880 gebeurde in Nieuwer Amstel, en de Amsterdamse nieuwbouw op stadspeil 
dat bijna een meter hoger lag. 

Het ophogen in het buitengebied was in 1853 al onderwerp van discussie toen de particuliere on-
dernemer L. Valk een concessieaanvraag deed bij de gemeente voor de aanleg van een nieuwe begraaf-
plaats buiten de Muiderpoort. Eén van de bezwaren van de gemeente tegen dit plan was de zompige 
ondergrond. Valk voerde ter verdediging aan dat de ‘weekheid der gronden’ geen bezwaar hoefde te zijn. 
Hij had boringen laten uitvoeren die aantoonden dat er een vaste bodem bestond en er ‘zonder eenig 
gevaar van wegzinking of verzakking eene verhooging van zand [mogelijk was] overeenkomstig de ei-
schen eener goede begraafplaats te kunnen dragen’.1049 De concessie werd verleend in 1856, maar het 
duurde tot 1864 voordat werd gestart met de aanleg van de Oosterbegraafplaats. Het terrein is uiteinde-
lijk opgehoogd met een bijna 2 m dik pakket zand.1050 Na sluiting van de begraafplaats in 1894 en de 
gefaseerde bebouwing van het terrein is het hoogteverschil tot op de dag van vandaag blijven bestaan. 
Ten westen van de oude begraafplaats is gebruik gemaakt van – nog steeds zichtbare – keerwanden en 
trappen om het hoogteverschil tussen de zone langs de Mauritskade en het Oosterpark te overbruggen. 
Bij archeologisch onderzoek in 2017 is de onderzijde van de zandophoging van de begraafplaats ingeme-
ten op NAP -2,85 m; dit is het oppervlak van de oude polder. Hetzelfde polderpeil in het Oosterpark ligt 
tegenwoordig tussen NAP -1,5 m en NAP -2 m. Hieruit kan worden afgeleid dat tussen 1864 en 2017 een 
bodemdaling heeft plaats gevonden van ruim 1 m. 

Voor de bestaande bebouwing in de polder had de oprukkende stad desastreuze gevolgen. De 
nieuwbouwwijken werden opgetrokken op stadspeil, op NAP +0,2 tot NAP +o,7 m. De lager gelegen 
percelen werden al snel de afvoerputjes van deze nieuwbouw. Dit ondervond ook bierbrouwer G.A. Hei-
neken. In 1873 leidde de ophoging van De Pijp tot overstromingen in Heineken’s Bierbrouwerij Maat-
schappij aan de Stadhouderkade. Heineken had het complex enkele jaren daarvoor laten bouwen op 
polderpeil. De ophogingen rondom het complex tot stadspeil brachten een verhoging van het waterpeil 
met zich mee en dit vond zijn weg naar de lager gelegen brouwerij. Heineken kon de schade die ontstond 
aan de gebouwen en het stagneren van de productie niet verhalen op de gemeente. Die wees hem erop 
dat het zijn eigen risico was geweest om in een gebied te bouwen waarvan bekend was dat daar een 
nieuwbouwwijk zou verrijzen.1051 

Het ophogen en de aanleg van straten en van riolen in de nieuwe uitbreidingswijken gebeurde in 
eerste instantie op kosten van de stad. Vanaf 1867 kregen particuliere bouwondernemingen de verplich-
ting om naast hun bouwkavels ook de openbare ruimte op te hogen en die terreinen kosteloos ter be-
schikking te stellen aan de stad.1052 Op deze wijze kwam de eerste bouwontwikkeling in de Dapperbuurt 
tot stand. Hier kreeg architect N. Redeker Bisdom in 1873 een concessie van de gemeente voor de aanleg 
van de Commelinstraat. De straat volgde de richting van de bestaande verkaveling en zou samen met de 
te bebouwen stroken aan weerszijden moeten worden opgehoogd tot stadspeil, ofwel NAP +0,20 m.1053 
In de jaren 1875-1882 werd het noordelijke deel tot aan de Eerste Van Swindenstraat en in 1882 de meest 
zuidelijke strook opgehoogd, het tussenliggende deel in 1891-1894. 

                                                                    
1049 Jager 2002, 206-207. 
1050 MenA vindplaats Mauritskade (MAU1, 2017), zie Gawronski en Jayasena 2017, MenA AAR 96.  
1051 Van der Zijl 2014, 97-98.  
1052 Hogenes 1997, 71.  
1053 Van der Valk 1989, 287-289. Op de bouwtekeningen van architect N. Redeker Bisdom voor bebouwing in de Dapperbuurt is goed te 
zien hoe het oorspronkelijke maaiveld werd opgehoogd tot stadspeil, zie bijvoorbeeld de tekeningen uit 1876 van een reeks arbeiderswo-
ningen aan de Commelinstraat (66, 71-79) en Wagenaarstraat (23-41) uit 1876 (Stadsarchief Amsterdam, beeldbank 5221BT908722) en 
vijftien arbeiderswoningen in de Von Zesenstraat (76-116) (Stadsarchief Amsterdam, beeldbank 5221BT908906). Redeker Bisdom was 
een van de speculatiebouwers die zich niet alleen toelegde op goedkope arbeiderswoningen, maar ook villa’s. Voor de hoogte van het 
stadspeil zie Hogenes 1997, 71.  
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De kopers van de bouwkavels werd de mogelijkheid geboden deze naar eigen inzicht te ontwik-
kelen. Deze geringe stedelijke inmenging in het bouwproces – de ‘eigenbouwers’ zoals ze werden ge-
noemd, wisten in de optiek van de gemeente zelf wel hoe moest worden gebouwd – leidde in diverse 
gevallen tot projecten waarvan de bouwtechnische kwaliteit te wensen overliet. De huizen die in de laat-
ste decennia van de negentiende eeuw verrezen in de uit de grond gestampte wijken zoals de Pijp – buurt 
YY – werden vaak aangeduid als ‘revolutiebouw’ en ‘speculatiebouw’. In de loop van de tijd werd de term 
revolutiebouw ten onrechte synoniem aan deze slechte bouwpraktijken.1054 
 

  
 
186 Hoogteverschillen in de Kuipersstraat, 1910 (Stadsarchief Amsterdam, links 5293FO002514, rechts 5293FO002516) 

 
Het polderpeil is op diverse locaties binnen de uitbreidingszones van het Plan Kalff archeologisch 

getraceerd op gemiddeld NAP -1,5 m tot NAP -2 m. Hierop ligt een 1,5 tot 2 m dikke zandophoging 
waarmee de polders op stadspeil werden gebracht.1055 In de tweede helft van de negentiende eeuw werd 
het steeds gebruikelijker om voor ophogingen zand en sintels te gebruiken. Deze hadden een veel betere 
drainerende werking dan de tot dan toe vooral gebruikte baggerspecie, klei afkomstig uit de uitgebag-
gerde grachten en het IJ. 

De Binnendijkse Buitenvelderse Polder lag ten zuiden van de Overtoom en strekte zich uit tussen 
de Amsteldijk en de Amstelveenseweg. De eerste bouwontwikkeling ontstond in de zestiende eeuw, met 
het opdelen van de weren en de aanleg van lange paden. Langs de paden werden tientallen moestuinen 
ingericht, van waaruit de stad werd voorzien van tal van agrarische producten. Een van deze paden – aan 
de westzijde van de Boerenwetering – was de Schagerlaan, zo genoemd vanwege de eigenaar ervan in 
1665, de makelaar Robert van Schagen. De Schagerlaan eindigde aan de westzijde bij een vierkante tuin, 
waar achtereenvolgens een oliemolen met huis, vanaf het begin van de achttiende eeuw alleen nog een 

                                                                    
1054 Smit 2012. 
1055 MenA vindplaatsen AMD3 (Amsteldijk, 2012-2014, zie Gawronski en Veerkamp 2016), BIL (Bilderdijkkade, 2006, Gawronski en Veer-
kamp 2006, MenA AAR 9), TKK (Tweede Kostverlorenkade, 2006, zie Gawronski en Jayasena 2006, MenA AAR 2), LDW (Leeuwenda-
lersweg, 2009, zie Gawronski en Jayasena 2010a, MenA AAR 42), SST (Schoolstraat, zie Gawronski en Veerkamp 2014, MenA AAR 79).  
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huis en tenslotte de uitspanning Keerweer te vinden waren. Met de stadsuitbreiding werd in 1879 de 
straatnaam gewijzigd in Ruysdaelstraat en werd hier een woonbuurt ontwikkeld. Dit gebeurde geleide-
lijk, rond 1900 was de Ruysdaelstraat nog het einde van de stad, waar de op stadspeil gebrachte straat en 
percelen aan de westzijde abrupt ophielden om over te gaan in het oude, lager gelegen polderlandschap.  

Bij het archeologische onderzoek op de locatie Ruysdaelstraat 79-89 is in 2017 de overgang tus-
sen de zeventiende- en achttiende-eeuwse ophoging naar het gele ophogingszand vastgesteld op NAP -3 
m.1056 Dit is niet het oude loopvlak, maar dit heeft naar verwachting niet veel hoger gelegen. De vraag is, 
hoe hoog lag het maaiveld voorafgaand aan de ophoging van 1882 en met hoeveel zand is toen opge-
hoogd? Het negentiende-eeuwse polderpeil – vaak ook aangeduid als zomerpeil – in de Schagerlaan, de 
latere Ruysdaelstraat, lag op NAP -1,75 m.1057 Het maaiveld lag doorgaans een halve meter hoger, in dit 
geval dan rond NAP -1,25 m.1058 Ten behoeve van de bouw van de percelen Ruysdaelstraat 79-89 in 1882 
is het terrein opgehoogd.1059 Vooruitlopend op de verhoging van de bestaande straten naar stadspeil 
kwam de straat op 0,73 m – NAP te liggen en de hoogte van de begane grond van de percelen op ca. 0,6 
m + NAP. Dit betekent dat met de ophoging het maaiveld circa 1,85 m hoger was komen te liggen. Uit 
twintigste-eeuws onderzoek naar de zetting ten gevolge van ophogingen is bekend dat voor een netto 
ophoging van 0,7 m een zandpakket van 2 m nodig was en voor een maaiveldverhoging van 2,2 m één 
van 4 m.1060 Zettingsprofielen laten zich niet zondermeer middelen, maar duidelijk is dat in 1882 tussen 2 
en 4 m moet zijn opgebracht. Het archeologisch getraceerde oude maaiveld lag op NAP -3 m. Wanneer 
deze hoogte met een zetting van 1,3 m tot 1,8 wordt gecorrigeerd, dan komt de oorspronkelijke maai-
veldhoogte uit tussen -1,70 m en -1,20 m. Dit sluit goed aan bij de historische hoogte van rond -1,25 m.  

De ophogingen in de Binnendijkse Buitenvelderse Polder ten zuiden van de Rustenburgerstraat 
kwamen goed naar voren bij archeologisch onderzoek dat hier in 2012-2014 is uitgevoerd.1061 Het oor-
spronkelijke maaiveld van de polder, op NAP -1,5 m, werd in 1889 bij de bouw van de clichéfabriek Van 
Leer opgehoogd met zand. Een oude kavelsloot werd hierbij gedempt en in plaats hiervan kwam een 
riool te liggen om met het wegvallen van de sloot niet de waterafvoer van het terrein te belemmeren. Het 
terrein werd opgehoogd tot stadspeil op 0,4 m + NAP, getuigend van een vooruitziende blik want met de 
annexatie van Nieuwer-Amstel enkele jaren later, in 1896, zou dat de norm worden. De ontwikkelaars 
waren zich bewust van praktische problemen die zouden kunnen ontstaan met het ophogen van het 
terrein. Ten eerste zou door de druk van het opgebrachte zand het grondwater uit de veenbodem kun-
nen worden geperst. Dit zou onherroepelijk leiden tot ongewenste bodemdaling. Daarnaast zou het 
bouwrijp gemaakte terrein langs de randen, die aan polderpeil grensden, moeten worden voorzien van 
een keerwand. Om bodemdaling te voorkomen en het maximale oppervlak van het terrein te kunnen 
benutten werd een zware houten grondkering gebouwd.  

                                                                    
1056 MenA vindplaats Ruysdaelstraat 79-89 (RUY). 
1057 Uit de bouwtekening van Ruysdaelstraat 45-51 uit 1879 blijkt dat het polderpeil op 1,75 m – NAP lag. Zie Stadsarchief Amsterdam, 
Archief van de Gemeente Nieuwer-Amstel: bouw- en woningtoezichtdossiers: ontwerptekening met opstanden van de voor- en achterge-
vels, plattegronden, doorsnede en balkgronden voor het bouwen van vier woonhuizen op de percelen Schagerlaan, Kad. sectie B, nos. 
974, 975 en 976 te Nieuwer-Amstel (Ruysdaelstraat 45-51). Afbeeldingsbestand 005403000279. Het zomerpeil van de Binnendijkse Bui-
tenvelderse Polder lag gemiddeld op 1,90 m – NAP, zie polderkaart van Hoekwater uit 1901. 
1058 Zie ook Mulder 2012, 104.  
1059 Stadsarchief Amsterdam, Inventarissen http://archief.amsterdam/archief/5403/18: ontwerptekening met opstand van de voorgevel, 
plattegrond, doorsneden en funderingsplan voor het bouwen van zes woonhuizen op de percelen Schagerlaan, Kad. Sectie B, nos. 640, 
641 en 631, Nieuwer-Amstel. Datering 25 juli 1882 t/m 26 juli 1882, afbeeldingsbestand 005403000441.  
1060 In de voorbereiding op het ‘Peilbesluit’ van 1950, dat inhield dat ophogingen buiten de ringspoorbaan voortaan niet meer op Stads- 
maar boven polderpeil zouden worden opgehoogd, werd berekend dat een ophoging van 4 m zand leidde tot een zetting van de ophoging 
en de ondergrond van in totaal circa 1,80 m en een ophoging van 2 m tot een zetting van 1,30 m. Zie Gemeenteblad afd. 1, 1950, 67-81. 
1061 MenA vindplaats Amsteldijk 67, Dora Tamanaplein (AMD3, 2012-2014), zie Gawronski en Veerkamp 2016 (MenA AAR 85). Dit onder-
zoek vond plaats in het kader van de herontwikkeling van het terrein rondom het voormalige stadhuis van Nieuwer-Amstel dat tot 2007 
het Stadsarchief (destijds Gemeentearchief) huisvestte. 
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187 De Binnendijkse Buitenvelderse Polder op het kadastrale minuutplan van 1832 met in rood de vindplaatsen RUY (links) en AMD3 
(rechts). Na de laatnegentiende-eeuwse stadsuitbreidingen werd de Schagerlaan de Ruysdaelstraat, de Zaagmolensloot de Albert 
Cuypstraat, het Hoedemakerspad de Van Ostadestraat, het Kuiperspad de Kuipersstraat en het Rustenburgerpad de Rustenburgerstraat 
(kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Deze bestond uit twee op elkaar geplaatste delen. Het onderste deel diende ter stabilisatie en regulering 
van de waterhuishouding van de natuurlijke ondergrond. Dit was een constructie van minimaal 2,8 m 
lange eikenhouten palen met dwarsbalken en een damwand van zij-aan-zij ingeheide planken met een 
messing- en groefverbinding. De palen, waarvan de bovenzijde niet bewaard gebleven was, staken min-
stens een meter uit boven het oude maaiveld. Op deze constructie rustte de grondkering van de opho-
ging. Deze was samengesteld uit palen met liggende planken aan de achterzijde.1062 

In de uitbreidingsgebieden was een aantal parken voorzien. De uitvoering hiervan bleek niet ge-
makkelijk met de verkoop van grond aan particuliere ondernemers, die hun grondbezit het liefst geheel 
bebouwden. Uiteindelijk was het de stad zelf die grond moest aankopen voor de aanleg van parken. Hier 
lag weer de moeilijkheid dat de eigenaren van de weilanden hun land niet zonder meer voor de prijs van 
weiland wilden verkopen, maar voor de maximale opbrengst van die als bouwland. Daarnaast moest 
worden afgewogen hoe de ophogingen werden bekostigd. Van Niftrik had voor het Oosterpark aanvan-
kelijk een villapark in gedachten, waarbij de kosten van ophoging konden worden doorberekend bij de 
uitgifte van de percelen. De Oosterparkbuurt ten zuiden van het park, tussen het spoorwegemplacement 
(Wibautstraat) en de Oetewalerweg (Linnaeusstraat) werd in de jaren 1885-1896 opgehoogd, het gebied 
ten westen van het park in de jaren 1894-1900. Het Oosterpark zelf is in 1894 aangelegd op polderpeil en 

                                                                    
1062 Gawronski en Veerkamp 2016, 24. Voor de houtconstructies was geen nieuw hout gebruikt, dendrochronologische dateringen lopen 
uiteen van ná 1623 tot ná 1757. Interessant in dit opzicht zijn de damwandplanken die overeenkomen met de constructie die in de jaren 
1660 was toegepast bij de vestingwerken. De ophogingen in de buitenpolder in 1889 vonden plaats in een periode waarin de laatste res-
tanten van de stadsmuur werden opgeruimd, soms tot net onder het maaiveld, soms met inbegrip van het funderingshout. Het is dan ook 
niet uitgesloten dat dit vrijgekomen sloophout is hergebruikt bij de ontwikkeling van de nieuwe stadsuitleg. 
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hierop ligt het thans nog, al is het maaiveld nadien nog enigszins gedaald door bemaling en ligt de hoog-
te nu tussen NAP -1,5 m en NAP -2 m. Op vergelijkbare wijze ligt ook het Sarphatipark op polderpeil, te 
midden van de opgehoogde woonwijk De Pijp.  
 
7.1.5  Twintigste-eeuwse uitbreidingen  
 
Met de annexatie van 1921 werd het gemeentelijke grondgebied van Amsterdam vrijwel verviervou-
digd.1063 De nieuwe stadsgebieden aan de noordzijde van het IJ – in Waterland – omvatten de gemeenten 
Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp. Aan de zuidzijde van de stad kwam Watergraafsmeer erbij, aan de 
westzijde ging het om Sloten. Daarnaast ging het om delen van de gemeenten van Ouder- en Nieuwer-
Amstel, Diemen, Westzaan, Oostzaan en Zaandam.1064 Amsterdam had volgens de Woningwet van 1901 
de plicht een uitbreidingsplan op te stellen, maar had dit in de praktijk laten liggen totdat de annexaties 
van 1921 verder uitstel onmogelijk maakten. In 1928 werd bij Publieke Werken de Afdeling Stadsontwik-
keling opgericht en de jaren daarna werkte een team van stedenbouwkundigen aan een ontwerp dat in 
1934 werd gepresenteerd en in 1935 vastgesteld als het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 
(AUP).1065  
 

 
188 Amsterdam na de grootschalige twintigste-eeuwse stadsuitbreidingen, vergelijk afbeelding 181 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
 

                                                                    
1063 Van 4600 tot 17.121 hectare. Zie De Rooy 2007, 119.  
1064 De Rooy 2007, 122-123.  
1065 Van Rossem 2007, 174-175. 
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‘Zandrapport’1066 
Voor laatnegentiende- en vroegtwintigste-eeuwse ophogingen ging de voorkeur uit naar het gebruik van 
schoon zand, sintels of tuinaarde vanwege de drainerende werking ervan.1067 Zand kon – in de jaren 1930 
– op twee wijzen worden aangebracht; door dit op te brengen of door opspuiting. De laatste methode 
was goedkoper, maar bracht als nadeel met zich mee dat belendende panden te maken konden krijgen 
met een verstoorde waterhuishouding en schade van dien. In de waterhuishouding en de hoogteligging 
van het maaiveld in Amsterdam waren in de negentiende- en twintigste eeuw twee begrippen cruciaal: 
stadspeil en polderpeil. In 1927, aan de vooravond van het AUP, werd de noodzaak ingezien om de erva-
ringen met ophogingen te evalueren en de wenselijkheid van ophogingen voor toekomstige stadsuit-
breidingen vast te stellen. Burgemeester en wethouders stelden hiertoe een commissie in ‘ter bestu-
deering van het vraagstuk van het bouwen op al dan niet opgehoogden grond’. Het eindrapport van de 
commissie verscheen in 1931. Door de commissie werden criteria vastgesteld voor de begrippen boe-
zempeil en polderpeil en boezemstad versus polderstad. Onder een boezemstad werd verstaan een stad 
waarvan het maaiveld één meter boven het peil van de stadsgrachten, de Amstel en het IJ lag. Deze on-
derling met elkaar in verbinding staande wateren vormden één boezem, met uitzondering van extreme 
omstandigheden, waarbij door sluiting van sluizen drie afzonderlijke boezems tot stand konden worden 
gebracht: de stadsboezem, het Amstellandse boezem en die van het Noordzeekanaal. Het waterpeil in 
de boezemstad lag op gemiddeld NAP -0,5 m, tegenwoordig is dit NAP -0,4 m. Het stadspeil werd vast-
gesteld als maaiveldniveau van de boezemstad: gemiddeld NAP +0,7 m. Buiten de stad lagen uitgestrek-
te gebieden die onder het boezempeil lagen en tegen het boezemwater werden beschermd door dijken 
en bemaling. 
 

 
 
189 De systematiek van ophogen in stroken in de eerste helft van de twintigste eeuw in het gebied ten zuiden van het Vondelpark (boven) 
(kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
                                                                    
1066 In 1950 als zodanig aangeduid, zie Gemeenteblad afd. 1, 1950, 69. 
1067 De Graaf et al. 1931, 5. 
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190 Polderkaart, bijlage van het rapport van de commissie ‘ter bestudeering van het vraagstuk van het bouwen op al dan niet opgehoog-
den grond’. De zone buiten de ringspoorbaan zou vanaf 1950 niet meer op boezem-, maar boven polderpeil worden opgehoogd  

 
Hier bestond een polderpeil: het niveau waarboven het water en hiermee het maaiveld moest liggen. Bij 
het bouwen op polderpeil werd een maaiveldhoogte aangehouden van 1 m boven polderpeil. In het wes-
telijke en zuidelijke landelijke gebied van Amsterdam lag het maaiveld rond 1930 op NAP -1,5 m; een 
halve meter boven het zomerpeil van NAP -2 m.1068  

Dat de Amsterdamse ondergrond onderhevig was – en is – aan bodemdaling en dat ophogingen 
dit proces doen versnellen, was al eeuwenlang bekend, maar bij het onderzoek uit 1927-1931 werd voor 
het eerst door middel van een booronderzoek vastgesteld wat de mate van deze verzakkingen was en 
hoeveel ophogingsmateriaal er nodig was om de gewenste maaiveldhoogte te bereiken. Dit leidde tot de 
uitkomst dat bodemdaling niet zuiver werd bepaald door de omvang – en samenhangend hiermee ge-
wicht – van de ophoging, maar vooral de mate waarin de veenbodem zelf was gaan inklinken.1069 De bo-
ringen in Zuid, West, de Indische buurt, het Willemspark en in Nieuwendam toonden aan dat door inklin-
king nog maar 56 tot 68 % van het oorspronkelijke veenpakket over was. Op basis van deze gegevens 
werd berekend in Zuid 80%, in West 64% en de Indische buurt 122 % meer zand nodig zou zijn om het 
maaiveld 2 m te verhogen. Daarnaast concludeerde de commissie dat bouwen op stadspeil niet strikt 
noodzakelijk was, de polders waren immers goed genoeg beschermd door hoogwaterkeringen en het 
gevaar van overstromingen was hierdoor tot een minimum teruggebracht. Het bouwen op polderpeil zou 
ten aanzien van benodigde zand voor ophogingen een aanzienlijke kostenbesparing betekenen. Het 

                                                                    
1068 Op de kaarten van de Dienst der Publieke Werken vanaf 1909 staat in landelijk gebied de vermelding van ZP met een NAP-waarde. 
Het gaat hier om het zomerpeil, niet de werkelijke maaiveldhoogte. 
1069 De Graaf et al. 1931, 63.  
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gevaar van overstromingen werd na 1932 verder teruggebracht na voltooiing van de Afsluitdijk, waarmee 
de stad dubbel beschermd was, door deze dijk en de Oranjesluizen. 
 
Peilbesluit van 1950 
Ophogingszand werd aanvankelijk betrokken uit het Gooi, de duinen, het Noord-Hollandse plassenge-
bied en zand uit het havenbekken van het Noordzeekanaal in de omgeving van IJmuiden.1070 De beschik-
baarheid hiervan werd in 1931 door de commissie wat te optimistisch ingeschat, zo bleek bij de uitvoe-
ring. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog leidden initiatieven voor natuurbescherming ertoe dat de 
zandbronnen dreigden weg te vallen. Om de voortgang van de nieuwbouw aan de westzijde van de stad 
niet in gevaar te brengen onderzocht het stadsbestuur in 1950 nogmaals de minimumvereisten ten aan-
zien van ophogingen en waar het benodigde zand vandaan zou moeten komen. Als uitgangspunt diende 
het rapport uit 1931, dat bekend was komen te staan als het ‘zandrapport’. 
 

 
 
191 Het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, detail van het ontwerp uit 1934 met daarop goed zichtbaar de bestaande bebouwde stad 
inclusief het volgebouwde areaal van het Plan Kalff (1, zwart), de ringspoorbaan (2) en de nieuwbouwwijken gepland rondom de opnieuw 
uit te graven Sloterdijkermeerpolder (Sloterplas, 3). De ringspoorbaan werd in 1950 de scheiding tussen het ophogen tot op stadspeil en 
ophogen tot boven polderpeil (Stadsarchief Amsterdam, bewerking MenA) 

 
Dit leidde ertoe dat in 1950, teruggrijpend op het ‘zandrapport’, zoals het bekend was komen te staan, 
door het stadsbestuur opnieuw de afweging werd gemaakt hoeveel ophoging nodig was voor de snel te 
bouwen nieuwbouwwijken aan de westzijde van de stad en waar dat zand vandaan moest komen. In dat 
jaar kwam het College van B&W met het voorstel om de ophogingen buiten de ringspoorbaan niet meer 

                                                                    
1070 Afdeling Gereedmaken Terreinen 1967, 290-294.  
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op boezempeil, maar boven polderpeil uit te voeren (afb. 191-2). Dit leverde in de praktijk van de weste-
lijke uitbreiding een besparing op van 30 miljoen m3 zand.1071 Het polderpeil lag op circa NAP -2 m en met 
een ophoging tot 1,20 m boven het waterniveau kwam het maaiveld na ophoging op circa 0,80 m – NAP 
te liggen. Ter vergelijking, een ophoging tot stadspeil zou een maaiveldverhoging tot NAP +0,70 m bete-
kenen. Bij de onderbouwing van het voorstel werd beargumenteerd dat bij een ophoging van 4 m zand 
tot op boezempeil een bodemdaling – van zowel het veen als onderliggend kleisediment – van circa 1,80 
m zou optreden, maar dat deze bij een ophoging van 2 m beperkt zou blijven tot 1,30 m. Voorgesteld 
werd om voortaan op te hogen tot 1,20 m boven polderpeil. De uitbreidingsgebieden lagen op gemiddeld 
o,5 m boven polderpeil en om de extra 0,7 m maaiveldverhoging te realiseren, was nu een zandophoging 
van slechts 2 m meer dan afdoende. Tenslotte hoefde nu niet vier tot vijf jaar te worden gewacht voordat 
het volledig gezette terrein bebouwd kon worden, maar kon de bouw al na anderhalf jaar starten. Vooral 
dit laatste argument speelde een belangrijke rol bij het vaststellen van het ‘Peilbesluit’ door de gemeen-
teraad op 22 januari 1950.1072 
 

 
 
192 De systematiek van de ophogingen rondom de Sloterplas (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
                                                                    
1071 Afdeling Gereedmaken Terreinen 1967, 290-294.  
1072 Gemeenteblad afd. 1, 1950, 67-81. 
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Zand uit de Sloterplas 
De beschikbaarheid van zand voor de ophogingen werd veiliggesteld door het besluit van 12 april 1950 
om de Sloterplas te verdiepen tot 30 m en het bij de ontgraving gewonnen ‘veelbegeerde zand' te ge-
bruiken voor de ophogingen (afb. 191-3 en 192).1073 Deze plas in de Sloterdijkermeerpolder werd op dat 
moment al ontgraven. De polder, in 1639 ontstaan door drooglegging van het Sloterdijkermeer, was in 
het AUP bestemd tot recreatieplas en de ontgraving ervan was in 1942 gestart.1074 Het maaiveld in de 
polder lag op NAP -4,5 m; twee meter lager dan het omliggende land.1075 In juni 1951 werd de eerste 
zandlaag bereikt en kon het opspuiten van Slotermeer van start gaan.1076 De ontgraving ging met cutter-
zuigers, destijds een noviteit in de civiele techniek. Een cutterzuiger bestond uit een zuigbuis met aan het 
uiteinde een cutter, vergelijkbaar met een dubbel scheprad met snijkanten, die aan de zijkant van een 
schip in het water werd gehangen. Met de ronddraaiende cutter van vier meter in doorsnede werd een 
gat van ongeveer vier meter diepte gegraven, een zogeheten snede. De losse grond werd vervolgens 
weggezogen via de zuigerbuis. De zuigerbuis met cutter werd met een constante snelheid over het ont-
gravingsvlak voortbewogen om ook een constante toevoer van grond te hebben. Vanuit de zuiger ging 
de met water vermengde grond via een persleiding naar de locatie die moest worden opgehoogd.1077 Op 
deze wijze ontstond de Sloterplas, een zandwinning waaraan 7.600.000 m3 zand en 4.500.000 m3 veen en 
klei werd onttrokken.1078 Vanaf 1953 werd ook zand gewonnen in de Riekerpolder, aan de noordzijde van 
het Nieuwe Meer.1079 Voor ophogingen in Noord werd gebruik gemaakt van zand uit de Noorderplas. 

Het zand uit de Sloterplas was niet genoeg om alle nieuwe stadswijken mee op te hogen, het was 
alleen voldoende voor Slotervaart, het Overtoomse Veld en gedeelten van Osdorp en Slotermeer.1080 
Voor de ophoging van Geuzenveld werd schoon zand uit de Vechtstreek aangevoerd.1081 In de uitvoering 
van de ophogingen werd ondervonden hoe groot het belang was van het gebruik van schoon zand. Toen 
er in Slotermeer capaciteitsproblemen waren bij de aannemerscombinatie en er zand vermengd met slib 
werd gebruikt, rezen meteen de problemen van een ongecontroleerde zetting.1082 
 
Bos en Lommer, archeologische casus 
Het gebied ten noorden van de Erasmusgracht werd in de jaren 1938-1943 opgehoogd tot boezem-
peil.1083 Het maaiveld in de omgeving van de Leeuwendalersweg bevond zich in 1939 op NAP -1,7 m.1084 
Bij archeologisch onderzoek in 2009 werd vastgesteld dat dit maaiveld, waaronder het wegdek van de 
Sloterdijkermeerweg, 70 jaar later op NAP -2 m was komen te liggen en werd afgedekt door een 2,5 m 
dik zandpakket tot NAP +0,5 m. In de voorbereiding op het ‘Peilbesluit’ van 1950 was berekend dat een 
ophoging van 4 m zand leidde tot een zetting van ophoging en ondergrond van in totaal circa 1,30 m.1085 

                                                                    
1073 Van Rossem en Steenhuis 2017, 188. 
1074 Dit meer was ontstaan door oeverafslag in een veenkreek.  
1075 In 1908 werd voor het eerst gesproken over het maken van een natuurgebied van de Sloterdijkermeerpolder en in de jaren 1924-1926 
kwam het ook als zodanig voor op stadsuitbreidingsplannen. De bestemming tot water kwam voort uit het in de jaren twintig toegeno-
men gebruik van water voor recreatie. Zo was de Nieuwe Meer in korte tijd een populaire plek voor watersport geworden en de ontpolde-
ring van de Sloterdijkermeerpolder zou in een groeiende behoefte aan dergelijk recreatiegebied voorzien. In 1941 presenteerde Publieke 
Werken het plan voor de uitvoering. De polder zou, als werkverschaffingsproject, worden vergraven tot een niveau van NAP -6,5 m. De 
vrijgekomen grond werd bestemd voor de ophoging van het aan te leggen park rondom de plas. De ophoging zou plaatsvinden tot boe-
zempeil en de ophogingswerkzaamheden zouden twee jaar in beslag nemen. Het project, dat in 1942 van start ging, stagneerde vanwege 
een tekort aan arbeidskrachten. Na de oorlog werd aan de noordzijde gestart met de ontgraving, maar snelheid kwam echt vanaf het 
moment waarop het baggerbedrijf Bos en Kalis in 1947 in het project stapte en de ontgraving werd gemechaniseerd.  
1076 Steenhuis 2017, 90-91. 
1077 Pennock 1951, 26-30.  
1078 Afdeling Gereedmaken Terreinen 1967, 290-294.  
1079 Van der Veen 1958, 108. 
1080 Steenhuis 2017, 91. 
1081 Schilt 2017, 205-206. 
1082 Schilt 2017, 205-206. 
1083 Kaart van ophogingen van de Dienst der Publieke Werken.  
1084 Dino-loket, boring B25B0868, ccoördinaten: 117780, 487780 (RD). 
1085 Gemeenteblad afd. 1, 1950, 67-81. 
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Tot deze bodemdaling komen we ook op basis van de stratigrafie van de vindplaats LDW. Van de oor-
spronkelijk 4 m dikke zandophoging uit 1941 resteerde een 2,5 dikke laag, een verschil van 1,5 m. Het 
oude maaiveld was slechts 0,3 m gedaald, hiermee uitkomend op 1,80 m.1086 
 
Bijlmermeer 
Na voltooiing van de tuinsteden bestond nog steeds een grote vraag naar bouwareaal en om die reden 
richtte de gemeente Amsterdam vanaf 1953 de blik op de Bijlmermeerpolder, een gebied van 2447 hecta-
re bouwgrond dat onderdeel was van de gemeente Weesperkarspel.1087 Het duurde tot 1963 voordat kon 
worden gestart met de grootschalige ophoging van dit gebied.1088 Het zand voor de ophogingen werd 
gewonnen in de Vinkeveense plassen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van één van de cutterzuigers van 
de Sloterplasontgraving. Het zand werd gewonnen tot een diepte van 35 m.  
 

 
 
193 Van water naar land, inpolderingen en aanplempingen (rood) sinds 1832. In lichtblauw nadien gegraven nieuwe waterwegen (kaart: 
Thijs Terhorst, MenA) 

 
Het zand werd, in een mengsel met water, via een 12 km lange persleiding van Vinkeveen naar de Bijl-
mermeer getransporteerd, om daar te worden opgespoten. Het zand bezonk vervolgens en het water 
werd via een speciaal in de polder gegraven lozingskanaal weer teruggevoerd naar de Vinkeveense plas-
sen.1089 Eind 1966 werd de eerste heipaal geslagen en ging de nieuwbouw van start. 
  

                                                                    
1086 Gawronski en Jayasena 2010a (MenA AAR 42). 
1087 Bosscher 2007, 384-389. 
1088 Bosscher 2007, 384-389.  
1089 Van Genderen 1965, 154-158. 
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7.1.6  Landwinning in het IJ vanaf 1860 
 
In de periode vanaf 1860 zijn op grote schaal aanplempingen gedaan in het IJ, dat hierdoor uiteindelijk 
veranderde van open, uitwaaierende watervlakte in een sterk gekanaliseerde vaarweg (afb. 193). De 
techniek van de landwinningen volgde in grote lijnen die van de ophogingen die bij de realisatie van het 
Plan Kalff op land werden uitgevoerd, maar in de praktijk bleek de ondergrond van het IJ aanzienlijk min-
der draagkrachtig dan verwacht. 
 

Geul van het Oer-IJ 
Bij negentiende-eeuwse aanplempingen in het IJ bleek op een aantal locaties dat de bodem daar uitzon-
derlijk slap was en grote hoeveelheden extra zand of fundering tot op een dieper niveau nodig waren om 
deze projecten te laten slagen. Deze bodemkundige omstandigheden houden verband met de ligging 
van een geul van het Oer-IJ ter plaatse. Deze heeft zich plaatselijk tot NAP -30 m in de eerste en tweede 
zandlaag uitgesleten en is opgevuld met lagen bestaande uit slappe klei en veen.1090 Pas in de afgelopen 
decennia was het door middel van sonderingen mogelijk om de ligging van de oergeul te karteren.1091  

 
194 Standaard bodemopbouw van Amsterdam, met 3 voorbeeld sonderingen (conusweerstand). In groen, ter plaatse van het Centraal 

Station de geul van het Oer-IJ (naar De Gans 2011). 

 

Van Grote IJpolder naar Westelijk havengebied 

Het proces van grootschalige versmalling van het IJ begon in de jaren 1861-1876 met de aanleg van het 
Noordzeekanaal aan de westzijde van de stad, waarmee een directe verbinding tussen Amsterdam en 
IJmuiden tot stand kwam. De zuidelijke IJ-oever strekte zich tot die tijd uit langs de Spaarndammerdijk 
en het buitendijkse land van Sloten buitendijks, Spieringshoorn Buiten en De Heining. De aanleg van het 
kanaal gebeurde grotendeels – van de stad tot aan de duinen – door inpoldering van het IJ, dat hiermee 
werd versmald van 3,5 km tot 150 m (afb. 195).1092 De Grote IJpolder – het nieuwe land tussen Noordzee-
kanaal en Spaarndammerdijk dat tevens het eiland De Hoorn omvatte – kreeg een agrarische bestem-
ming. De polder was geen lang leven beschoren, zo kwam er al in 1888 een petroleumhaven te liggen, 

                                                                    
1090 De Gans 2011, 12. 
1091 Eind 2017 zijn de bestaande projecties ervan geactualiseerd met alle beschikbare sonderingen en door het Ingenieursbureau van de 
gemeente Amsterdam gepresenteerd, zie maps.amsterdam.nl/oergeul  
1092 Abrahamse et al. 2010, 42, 50 en Gilijamse 2009, 86. De totale breedte van het Noordzeekanaal was circa 150 m, de bodembreedte 
bedroeg 27 m.  
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werd in 1912 het eerste plan gepresenteerd voor de verplaatsing van de haven naar dit gebied en werd 
deze bestemming in 1935 definitief vastgelegd in het AUP.1093 In de jaren 1926-1932 werd bij de uitbrei-
ding van de Petroleumhaven, waarvoor een stuk IJ-polder werd vergraven, een archeologische vondst 
gedaan, die door Bodenheim in kaart werd gebracht.1094 Het ging om een vondstcomplex uit de IJ-
bodem dat waarschijnlijk onderdeel was van een scheepslading van rond 1605, gelet op de diverse geda-
teerde aardewerken monniksbekers. Een soortgelijke monniksbeker die waarschijnlijk tot dit vondst-
complex behoorde dook in de jaren 1950 op uit particulier bezit. Ook deze was gedateerd 1605.1095 In de 
jaren 1960 werd de Grote IJpolder opgehoogd, waarbij het maaiveld van circa NAP -3 m op NAP +1 m 
kwam te liggen.1096 Net zoals in de westelijke tuinsteden werd het polderlandschap opgespoten met 
zand. Dit werd aanvankelijk gewonnen bij het uitgraven van de havenbekkens, maar toen deze bron niet 
meer toereikend was aangevoerd uit IJmuiden.1097 
 

 
 
195 De inpoldering van het IJ (rood) aan de westzijde van de stad, met prominent zichtbaar het eiland De Hoorn, en de nadien vergraven 
havenbekkens (vergelijk afbeelding 193) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Het eerst graven van waterpartijen, of het nu grachten of havenbekkens zijn, om vervolgens de vrijge-
komen grond te gebruiken om het omliggende land op te hogen, was geen nieuw fenomeen. Net zoals 
bij de aanleg van de haveneilanden in 1592 werd de natuurlijke bodem in het westelijke havengebied 
opgehoogd met uitgegraven materiaal dat in omgekeerde volgorde was opgebracht, zo was goed te zien 
bij de archeologische begeleiding van de uitbreiding van de Australiëhaven in 1999.1098 Met deze opho-
gingen verdween de oude door het landschap slingerende – oorspronkelijk dertiende-eeuwse – Spaarn-
dammerdijk grotendeels uit het zicht. Ontdaan van de stenen bekleding is het aardlichaam op veel plaat-
sen nog steeds aanwezig, afgedekt en opgenomen in de zandophogingen. Als nieuwe dijk werd de Ver-
legde Rijnlandse Hoogwaterkering aangelegd.1099 

                                                                    
1093 Bonke 2009, 98. 
1094 N.N. 1933, 50-51. Hierin wordt verwezen naar een artikel van Bodenheim in Oud-Holland nr 5, 229 e.v. 
1095 Van Rooijen 1958. Hierin wordt vermeld dat bij de uitbreiding van de Petroleumhaven ook enkele monniksbekers zijn gevonden.  
1096 Abrahamse et al. 2010, 54-55. Hoogte van de polder gebaseerd op het zomerpeil van NAP -3,75 m. Zie polderkaart in ‘zandrapport’ uit 
1931, voor ophoging zie Hogenes 1997, 98.  
1097 Hogenes 1997, 98. 
1098 Veerkamp 2000. 
1099 Abrahamse et al. 2010, 54.  
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Landwinning in het IJ: Centraal Station 
De meest ingrijpende grondwerken in de negentiende eeuw hielden verband met een gefaseerde en 
tenslotte in 1877 voltooide complete afsluiting van de stad van het IJ. Dit proces begon met de aanleg van 
de Oosterdoks- en Westerdoksdijk, respectievelijk in de jaren 1829-1832 en 1834. Deze dijklichamen, 
opgeworpen in open water, sloten de oostelijke- en westelijke eilanden af van het IJ. Om deze water-
staatkundige werken te realiseren werd de palenrij, die tot dan toe de haven afsloot, verwijderd. De dijk-
aanleg bracht een onbedoeld neveneffect met zich mee: het overgebleven open havenfront begon al snel 
te verzanden.1100 In de periode 1864-1869 was het open havenfront onderwerp van een hoogoplopend 
debat. Aanleiding was het in 1864 door de regering Thorbecke gepresenteerde plan om hier – op gewon-
nen land – een nieuw spoorwegstation te bouwen. In Amsterdam leidde dit tot hevig protest tegen wat 
werd gezien als een ernstige aantasting van het stadsbeeld, de maritieme stad aan het open water van 
het IJ dat daar nu van zou worden afgescheiden. Daarnaast waren er terechte zorgen vanuit de haven 
gezien de vrees dat een versmalling van het IJ de scheepsvaartbewegingen zouden bemoeilijken, zo niet 
onmogelijk maken. Ingenieurs van de Dienst der Publieke Werken ontwikkelden enkele alternatieve 
plannen, maar in 1869 kon de stad tenslotte niets anders dan het regeringsplan aannemen.1101 Dit kwam 
doordat de spoorwegen alleen bereid waren tot investeringen in een station in het IJ en dat door een 
aanpassing in het plan – waardoor de eilanden smaller werden en het goederenstation werd verplaatst 
naar de Stadsrietlanden – ook de risico’s van een te smalle vaarweg waren weggenomen.  
 

 
 
196 Landaanwinning (rood) in het IJ vanaf 1860, geprojecteerd op het kadastrale minuutplan van 1832 (tot op heden), 1. Stationseiland 
(1872-1877), 2. Stationseiland-oost , (1872-1877) 3. Stationseiland-west(1872-1877) , 4. IJ-eiland (1896) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 

                                                                    
1100 Gilijamse 2009, 70. 
1101 Gilijamse 2009, 70-71.  
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197 De fasering van de aanleg van drie eilanden in het IJ. Tekening van J. Waldorp, 3 juni 1869 (Stadsarchief Amsterdam, 010056918584) 

 

  
 
198 Tekening uit 1874 van het middelste (stations)eiland met aan de noord- en zuidzijde de zone waar 2 m dieper werd gebaggerd ten 
behoeve van de aanleg van een zandkisting (Stadsarchief Amsterdam, CTA 19010-1) 
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In het Open Havenfront kwamen drie aangeplempte eilanden te liggen, Stationseiland-West, Stationsei-
land-Oost en ertussen – in de as van het Damrak – het eiland waarop het station moest verrijzen.Na de 
aanleg van het Waalseiland in 1644 was dit de eerste keer dat weer land werd gewonnen in open water. 
De overige laatzestiende- en zeventiende-eeuwse eilanden waren alle vanuit bestaand – weliswaar dras-
sig – land opgeworpen, door ophoging van weilanden en landwinning in de Amstel en het IJ. De werk-
zaamheden vonden plaats in de jaren 1872-1877. Alvorens de landwinning van start kon gaan, moest de 
Nieuwe Stadsherberg in het IJ worden gesloopt en de palenrij en steigers worden opgeruimd. In 1873 
werd besloten om de palen van de stadsherberg te laten staan; deze zouden moeten worden ingekort tot 
NAP -0,5 m.1102 In de jaren 1872-1874 werd de IJ-bodem grondig uitgebaggerd, waarbij in totaal 360.ooo 
m3 slib en ander bezinksel werd verwijderd tot een diepte van NAP -5 m.1103 Aan de noord- en zuidzijde 
van het aan te plempen stationseiland werden 22 m brede sleuven gebaggerd tot NAP -7 m en opgevuld 
met zand. 1104 Deze zogeheten zandkisting had tot doel om de zijdelingse gronddruk van de in de volgen-
de fase uit te voeren zandophogingen op te vangen. Voor de ophoging was 2.000.000 m3 schoon zand 
benodigd. Dit werd deels gewonnen uit de op dat moment ook plaatsvindende aanleg van het Noord-
zeekanaal en voor de rest per trein aangevoerd uit de duinen bij Castricum. 

Het stationseiland werd opgehoogd tot NAP +5 m, de flankerende eilanden tot NAP +1 m. Op 
het oostelijke eiland kwam in 1874 het hulpstation Oosterspoor, de verbinding met Amersfoort en op het 
westelijke eiland opende in 1878 het station Westerdok voor de verbinding met Haarlem.1105 Op het mid-
delste eiland werd in 1881 gestart met de bouw van het Centraal Station naar ontwerp van architect 
P.J.H. Cuypers (1827-1921). In vier maanden tijd werden door zes stoomheimachines in totaal 8687 palen 
met een lengte van 16 m in de bodem geslagen.1106 
 

  
 
199 Stationseiland met daarop geprojecteerd de geul van het Oer-IJ               200 Bodemopbouw Stationseiland (NZS1, 2009) 
 

                                                                    
1102 Veerkamp 1997, 59. 
1103 Veerkamp 1997, 59.  
1104 Stadsarchief Amsterdam, toegang 5213 (Archief van de Dienst der Publieke Werken), inv. nr. 1562 (Levensbeschrijving van stadsinge-
nieur J.G. van Niftrik, circa 1910), p. 152. Met dank aan A. Bakker, Ingenieursbureau, gemeente Amsterdam. 
1105 Meiners 1980, 205.  
1106 Emeis 1981, 242.  
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In 1886, bij de bouw van de 300 m lange en 45 m hoge perronoverkapping trad een dusdanige verzakking 
op dat scheuren ontstonden in de viaducten. De verklaring voor deze verzakking werd gezocht in, zoals 
stadsingenieur J.G. van Nifrik decennia later in zijn memoires optekende, ‘wat al te vlugge hooge zand-
aanvulling tegen die muren voordat die ca 12 M hooge aanvulling tijd gehad had behoorlijk tot rust te 
komen’, ofwel, een nog niet voldoende gezette ondergrond.1107 Tegenwoordig is duidelijk dat het stati-
onseiland precies boven de geul van het Oer-IJ is aangelegd.1108 De verzakking zorgde voor enkele jaren 
bouwvertraging, waarbij extra palen moesten worden geheid, ditmaal met een lengte van 25 m. Deze 
palen bestonden uit twee op elkaar gemonteerde delen.1109 In 1889 werd het Centraal Station in gebruik 
genomen. 

Bij het archeologisch onderzoek op de Noord/ Zuidlijnlocatie Stationsplein is in 2009/2010 de 
bodemopbouw van het IJ en het negentiende-eeuwse eiland gedocumenteerd (afb. 200).1110 Op de na-
tuurlijke afzetting van het IJ, tot NAP -6 m bevonden zich humeuze rivierafzettingen met daarin afval van 
de dertiende- tot negentiende eeuw. Variërend van NAP -5 m tot NAP -6 m bevond zich de overgang 
naar het zandpakket waarmee het Stationseiland in de jaren zeventig van de negentiende eeuw is opge-
hoogd.  
 
Oostelijke Handelskade en IJ-eiland 
Voor de ontwikkeling van het oostelijke havengebied bracht het spoorwegproject met zich mee dat aan 
de noordzijde van de spoordijk – aan de IJ-oever – een havenkade werd aangelegd over een lengte van 2 
km opdat schepen aan diep water konden lossen en laden. De aanleg van deze Oostelijke Handelskade 
vond plaats in de jaren 1875-1882.1111 In 1896 werd in het IJ een nieuw haveneiland aangelegd – het IJ-
eiland – dat via een verbindingsdam werd verbonden met de Oostelijke Handelskade. Voor de aanleg 
werd baggerspecie gebruikt, afkomstig uit het Noordzeekanaal en de ontgraving ten behoeve van een 
tweede sluis in IJmuiden. Op het nieuwe eiland, aan de Javakade, vestigde zich als eerste de Koninklijke 
Nederlandse Stoomboot Maatschappij (KNSM). Ook andere scheepvaartondernemingen vonden hier 
een bestemming totdat het in 1921 geheel volgebouwd was.1112 
 
Zeeburgereiland 
In de jaren 1866-1894 kwam in vier fasen het Zeeburgereiland tot stand (afb. 201, links).1113 Als eerste 
werd in de jaren 1866-1874 een 1,3 km lange afsluitdijk aangelegd in het IJ tussen Schellingwoude en de 
Paardenhoek in de stadsrietlanden. Hier sloot deze waterkering aan op de al bestaande, in de jaren 1828-
1832 aangelegde, Oosterdoksdijk. In de afsluitdijk werden de Oranjesluizen gebouwd, waarmee het IJ 
definitief van het buitenwater – de Zuiderzee – werd afgesloten. De sluizen werden in 1872 geopend, de 
oplevering van de afsluitdijk vond door onvoorziene omstandigheden pas plaats in 1874. Tijdens de uit-
voering bleek vooral aan de zuidwestzijde sprake te zijn van een uitzonderlijk slappe IJbodem. Opge-
brachte dijkophogingen verzakten hier vrijwel meteen. Daarnaast trad tot overmaat van ramp ook nog 
eens scheurvorming op in de zinkstukken onder de dijk, waardoor een circa 200 m lang dijktracé in twee-
en spleet. Door de dijkvoet aan beide zijden met zand te verzwaren werd het geheel gestabiliseerd. Toen 
het project in 1874 werd voltooid, en er een dijk lag met een kruinhoogte van NAP +3,38 m, was uiteinde-
lijk 150% meer grond nodig geweest dan voorzien. De oorzaak van de slappe ondergrond ligt in de, voor 
de negentiende-eeuwse bouwers nog onbekende, ligging van een geul van het Oer-IJ, net zoals bij het 
Centraal Station waar zich hetzelfde probleem voordeed (afb. 201, rechts en 202). Deze geul heeft zich 

                                                                    
1107 SAA, levensbeschrijving door J.G. van Niftrik, p. 158-159; ook geciteerd in Jager 2002, 353. 
1108 De Gans 2011, 12.  
1109 Verzakking, zie Bardet 1949, 148 en Meiners 1980, 205-206; extra palen zie Veerkamp 1997, 60 en De Gans 2011, 12. 
1110 MenA vindplaats NZS1.  
1111 Gilijamse 2009, 71-72 en Bonke 2009, 94. 
1112 Bonke 2009, 96-97.  
1113 Historische informatie ontleend aan Bakker 2003, met dank aan A. Bakker (Ingenieursbureau, Gemeente Amsterdam) voor aanvullen-
de informatie.  



 

 
 280 

plaatselijk tot NAP -30 m uitgesleten in de eerste en tweede zandlaag en is opgevuld met lagen van slap-
pe klei en veen.1114 In de tweede fase werd het westelijke deel van de afsluitdijk in de jaren 1886 en 1891 
doorbroken ten behoeve van de aanleg van de voorhaven van het Merwedekanaal. De baggerspecie 
werd in het water aan de binnenzijde van de dijk gestort en in een grondberging ten westen van de voor-
haven, het huidige schiereiland Cruquius. Het Merwedekanaal werd in 1892 geopend als het eerste deel 
van het pas halverwege de twintigste eeuw voltooide Amsterdam-Rijnkanaal. Net zoals de strekdam 
werd de dijk opgeworpen met zand, gewonnen in IJmuiden, en bekleed met klei en steenpuin. De IJbo-
dem werd hier opgehoogd van NAP -1,60 tot NAP -0,90 m tot een hoogte van NAP +3,50 m tot NAP 
+3,75 m.1115 De derde fase betrof de aanleg van een 4,3 km lange strekdam langs de oostelijke vaargeul 
naar de Oranjesluizen in 1890. Deze zeebreker werd opgeworpen met zand dat afkomstig was uit IJmui-
den en bekleed met stortsteen (onderwater) en basalt. De hoogte van de strekdam liep op van NAP +0,50 
m bij de Oranjesluizen tot NAP +1,60 m aan de oostzijde. De waterbodem ten zuiden van de strekdam, 
met een oppervlakte van circa 100 hectare, werd door Rijkswaterstaat ingericht als baggerbergplaats.1116 
Hier werd de baggerspecie gestort die vrijkwam bij het op diepte brengen van de vaargeul. Het bagger-
depot was aan de zuidzijde nog niet gesloten. In 1894 werd hier een kade aangelegd. Dit was een initia-
tief van het Rijk, dat financieel werd ondersteund door de gemeente, aangezien 200 m van de kade over 
gemeentelijk grondgebied liep. 

  
 
201 Links: Fasering van de dijk- en kadeaanleg waarbij het Zeeburgereiland tot stand kwam, ingetekend op de kaart van de Dienst der 
Publieke Werken uit 1929: 1. Afsluitdijk (1866-1874), 2. Oostelijke dijk van de Voorhaven van het Merwedekanaal (1886-1891), 3. Strekdam 
(1890) en 4. Kade (1894). Rechts: de locatie van de geul van het Oer-IJ op basis van sonderingen ter plaatse van het Zeeburgereiland 
(kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Met de voltooiing ervan was een driehoekig watervlak geheel bedijkt. In het begin van de twintigste 
eeuw kwam de baggerbergplaats boven water te liggen en was het een echt eiland. Er werden riet- en 
biezenvelden aangelegd, die werden verpacht voor de jacht. Vanaf 1907 kreeg het eiland een militair 
gebruik, eerst als schietbaan voor het garnizoen van Amsterdam en vanaf de jaren 1930 als vliegveld. 
 
IJburg 
In 1965 werd het eerste ontwerp gepresenteerd voor een stadsuitbreiding in het IJmeer, het zogeheten 
‘Pampusplan’. Dit werd nooit uitgevoerd, net zo min als andere studies die in de daaropvolgende jaren 
het licht zagen. De gemeente Amsterdam ging pas vanaf 1978 serieus aan de slag met een haalbaar-

                                                                    
1114 De Gans 2011, 12. 
1115 Bakker 2003.  
1116 Jansen 1978, 362.  
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heidsstudie van woningbouw in het IJmeer en in 1987 werd voor het eerst vastgesteld dat opgehoogde 
eilanden voordelen zouden hebben boven ingepolderd land.1117  

In de jaren 1990 was de kennis van het opspuiten van een eiland in open water beperkt. Om die 
reden werd in 1993 in het IJmeer een proefeiland aangelegd met een omvang van 3 hectare. In 1996 pre-
senteerde het Projectbureau IJburg het ontwerp voor IJburg, een eilandenrijk in het IJmeer.1118 In 1997 
verkreeg Amsterdam de ‘concessie voor landaanwinning’ voor de eerste fase van de aanleg van IJburg, 
een project waarbij circa 200 hectare water tot land zou worden gemaakt.1119 In september 1998 startte 
de aanleg van het westelijke deel van Haveneiland, met zand dat werd gewonnen in het Markermeer ter 
plaatse van de vaargeul Amsterdam-Lelystad. 
Om inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid hebben uitgebreide sonderingen plaatsgevonden. Hieruit 
bleek niet alleen dat de IJ-bodem een geringe draagkracht had, maar ook dat dwars door het plangebied 
de geul lag van het Oer-IJ.1120 Hoofdzakelijk uit kostenoverwegingen is op basis van deze bevindingen 
besloten om de deeleilanden van IJburg niet op deze geul, maar er omheen aan te leggen (afb. 202). Een 
probleem was er niet alleen met de oergeul, ook de omliggende waterbodem was verre van stabiel. De 
ondergrond bestond hier uit een 10 m dik sediment van klei en veenlagen – die onder het gewicht van 
een ophoging gemakkelijk zouden kunnen inklinken – met daarop een nog een 1 tot 3 m dikke laag van 
bodemslib. Deze omstandigheden bepaalden dat geen enkel risico mocht worden genomen ten aanzien 
van zetting van de bodem en dat het zand gecontroleerd zou moeten worden opgebracht.  
 

 
202 IJburg met projectie van de geul van het Oer-IJ (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 

                                                                    
1117 Projectbureau IJburg 1996, 11. 
1118 Projectbureau IJburg 1996. 
1119 Staatscourant 1997, nr. 50, 9.  
1120 De Kant en Meisner 1999, 45 en Projectbureau IJburg 1996, 61.  
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De waterbodem had een diepte van 1 tot 2 m en moest met 3 m worden opgehoogd tot NAP + 1 
m. Uitgaande van een zetting van 1,5 tot 2 m zou dit in de praktijk over het grootste deel van een eiland 
een ophoging van 4,5 tot 5 m betekenen en daar waar waterkeringen en hoofdinfrastructuur waren ge-
pland een pakket van 6 m zand. Om instabiliteit van de IJ-bodem te voorkomen, en hiermee een onge-
controleerde zetting, werd voor de ophoging de pannenkoekenmethode ontwikkeld.1121 Dit betrof een 
laagsgewijze ophoging waarbij vanaf een langzaam varend sproeiponton onder water dunne lagen zand 
werden aangebracht. De eerste laag, direct op de slibbodem, had een dikte van maximaal 0,5 m; die van 
de volgende lagen kon variëren van 0,5 tot 1,5 m, afhankelijk van de zetting van de ophogingslagen en de 
diepte van het water. Voor iedere laag was vier weken zettingstijd vereist. Dit was goed uitvoerbaar in 
het werkproces, aangezien de snelheid waarmee het sproeiponton een laag over een geheel eiland kon 
aanbrengen gelijk was aan vier weken, waardoor de ophogingen elkaar direct konden opvolgen. 

Bij het bereiken vanaf de waterlijn, en het overstappen op een verdere ophoging door middel van 
opspuiten, werd een grid van verticale drains aangebracht om de ontwatering van het onderliggende 
samendrukbare sediment te bespoedigen; het zogeheten consolideren van deze lagen. Een horizontale 
drain zorgde er tegelijkertijd voor dat het opgespoten zand zo snel mogelijk ontwaterde. Hierbij werd er 
vanuit gegaan dat hoe sneller de eindzetting zou zijn, des te geringer de restzetting was.  
Voor de waterkeringen werd een kruinhoogte vastgesteld van minimaal NAP + 1,20. Inclusief een waak-
hoogte van een halve meter betekent dit een totale hoogte van NAP + 1,70 m.1122  
In februari 2018 besloot de gemeenteraad tot de aanleg van een nieuw eiland, het Strandeiland. Dit ligt 
ten oosten van de Oer-IJgeul en zal met een oppervlakte van 150 hectare groter worden dan het be-
staande IJburg.  

                                                                    
1121 De Kant en Meisner 1999, 47-48.  
1122 Projectbureau IJburg 1996, 66. 
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8  Analyse en conclusies 
 
Toen het IPP in 1954 van start ging met structureel archeologisch onderzoek in Amsterdam was het uit-
gangspunt om – zoals hoogleraar-directeur A.E. van Giffen en diens assistent J.D. van der Waals ver-
woordden – ‘nieuw licht [te] kunnen werpen op vragen die sinds lang voor vele historici een struikelblok 
bleken’.1123 Vijfenzestig jaar later, een grote door het IPP en MenA opgebouwde dataset rijker, zijn we in 
staat om de balans op te maken van wat de grote verscheidenheid aan onderzoeken ons heeft geleerd 
over de stadsontwikkeling van Amsterdam. In de voorliggende studie is bij de ontsluiting van deze ar-
cheologische dataset de nadruk gelegd op het fenomeen ophogingen, aangezien deze een rode draad 
vormden door de geschiedenis van de stad.  

Archeologisch onderzoek van ophogingslagen leert ons over de fysieke samenstelling van de bo-
dem, het materiaalgebruik, de herkomst en aanvoer van ophogingsmaterialen, stratigrafie en datering, 
de hoogteligging, de methodiek en het verloop van het ophogingsproces. Daarnaast beschikken we over 
historische bronnen die licht werpen op de (stedelijke) besluitvorming, de aanleiding en beweegredenen, 
de betrokken personen of organisaties, het doel en de datering.  

In deze studie is onderzocht wat de kwaliteiten zijn van ophogingenslagen als informatiebron 
over twee aspecten van de stadsontwikkeling van Amsterdam. De eerste vraag was in hoeverre archeo-
logische data over ophogingen een toegevoegde waarde vormen voor ons beeld over de ruimtelijke ont-
wikkeling van de stad. Aangezien ophogen onlosmakelijk was verbonden met een dalende bodem en het 
beheersen van de waterhuishouding wordt de relatie tussen water en land afzonderlijk besproken. De 
tweede vraag richt zich op het afval in ophogingen als culturele informatiebron over consumptie, handel, 
uitwisseling en productie door de eeuwen heen.  
 

8.1  Water en land 
 
8.1.1  Hoogte van de stad 
 
Reconstructie van de hoogte van het historische maaiveld van de stad is gecompliceerd op basis van ar-
cheologische data, aangezien bodemstructuren door bodemdaling niet meer op de oorspronkelijke 
hoogte liggen. In deze studie is aan de hand van historische en archeologische gegevens onderzocht hoe 
hoog deze structuren oorspronkelijk lagen en wat we kunnen zeggen over de gelijkmatigheid van bo-
demdaling. De hoogte van land heeft alles te maken met die van het water, vandaar dat ook is gekeken 
naar historische waterhoogtes. Een vergelijking tussen de hoogte van het water sinds de zestiende eeuw 
en die van het maaiveld – aan de hand van historische waterpassingen, archeologische diepteligging en 
de huidige hoogte van de stad – leert dat het waterpeil sinds die tijd vrijwel ongewijzigd is gebleven. Af-
gezien van sterke verschillen tussen hoog- en laag water vóór afsluiting van het IJ in 1872 fluctueerde het 
gemiddelde waterpeil rond NAP -0,5 m.1124 

Bij de hoogte van het maaiveld ligt dit anders, deze heeft sinds de zestiende eeuw een zetting 
ondergaan van circa 2 m. Daarnaast is uit de archeologische diepteligging gebleken dat de bodemdaling 
zich gelijkmatig heeft voltrokken. Hierbij is het zestiende-eeuwse maaiveld van het veenweidegebied 
aan de west- en zuidzijde van de stad en de buitenpolder aan het IJ te reconstrueren rond NAP. De hoog-
teligging van de archeologische resten van dit maaiveld bedraagt tegenwoordig NAP -2 m. De Lastage – 
waar in de zestiende eeuw door de bewoners illegaal werd opgehoogd om het sterk dalende maaiveld op 

                                                                    
1123 Van Giffen en Van der Waals 1954a, 61-62. 
1124 Bij de Sint-Anthoniespoort (de Waag) is archeologisch vastgesteld dat het water in de stadsgracht aan de Kloveniersburgwalzijde vóór 
1614 rond of lager lag dan NAP -0,26 m. De in de achttiende eeuw dagelijks bijgehouden waterstanden laten zien dat het peil van het 
stadswater toen op gemiddeld NAP -0,47 m lag. Archeologische gegevens laten zien dat vóór circa 1860 het grachtenwater bij de bolwer-
ken van de stadsmuur een gemiddelde hoogte had van NAP -0,60. De tegenwoordige waterhoogte bedraagt NAP -0,40 m. 
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peil te houden – bleek juist relatief hoog te liggen ten opzichte van de toenmalige stad. Op basis van 
historische- en archeologische gegevens is de hoogte van de zestiende-eeuwse Lastage te reconstrueren 
rond NAP +1,25 m. Dat de Lastage ondanks de hoge ligging toch kwetsbaar was voor wateroverlast lag 
hoofdzakelijk aan het feit dat het buitendijks land betrof, met grote verschillen tussen hoog- en laag 
water. 

De eilanden Uilenburg, Marken en Rapenburg werden in 1592 op een vergelijkbare hoogte aan-
gelegd, met een beschoeiing op NAP +1,23 m. Ook de buitendijkse eilanden die in het tweede en derde 
kwart van de zeventiende eeuw werden gerealiseerd, lagen hoger dan de binnendijkse stad. Op het 
Waalseiland werden particulieren verplicht om hun erven op te hogen boven NAP +2,06 m en het maai-
veld van de oostelijke eilanden bevond zich op gemiddeld NAP + 2 m. Hiermee lagen de eilanden op het 
niveau van de zeedijk, totdat deze laatste in 1681 werd verhoogd tot NAP +2,67 m. 

Uit een vergelijking tussen historische waterpassingen en de hoogteligging van de tegenwoordi-
ge stad blijkt dat de maaiveldhoogte van de zeventiende- en achttiende-eeuwse stad overeenkomt met 
die van tegenwoordig. Archeologische gegevens laten zien dat het zeventiende-eeuwse maaiveld is ge-
daald. Om het maaiveld op peil te houden is in ruim drie eeuwen tijd twee tot tweeënhalve meter is op-
gehoogd. De dalende bodem moest – en moet nog steeds – periodiek worden opgehoogd om deze op 
het juiste niveau te houden. 
 

8.2  Ruimtelijke ontwikkeling tot 1225 
 
8.2.1  Ontginningsverkaveling 
 
De ruimtelijke indeling van Amsterdam vindt zijn oorsprong in de verkaveling die tot stand kwam bij de 
veenontginningen in de twaalfde eeuw. Van deze landinrichting is nu voor het eerst een reconstructie 
gemaakt, op basis van zowel historische als archeologische gegevens.1125 Om de verschillende soorten 
informatie te integreren zijn ze digitaal verwerkt in het MenA GIS systeem. Een nieuwe benadering – 
vergeleken met de meeste tot op heden verschenen studies van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad – 
was om een diachroon beeld van de stadsontwikkeling niet te laten stoppen bij de begrenzing van de 
stadsomwalling. In deze studie is ervoor gekozen om het gehele landschap – voor zover mogelijk – te 
betrekken in een reconstructie, met de ontwikkeling van buitenstedelijke agglomeraties en het in 1660 
weggevaagde gehucht Oetewaal. De archeologisch gedocumenteerde sloten langs de Nieuwendijk en 
een dijklichaam in de Sint Jacobsstraat vormden de uitgangspunten voor de reconstructie van de oudste 
verkaveling aan de westzijde van de Amstel. In de archeologische reconstructie werd een bevestiging 
gevonden voor de historische hypothese dat de vroegste landinrichting aan de westzijde van de stad 
bestond uit kavels met een standaardbreedte van 30 roede breedte.1126 De westelijke begrenzing van de 
ontginning lag bij een waterscheiding ter plaatse van de in 1413 aangelegde Kostverlorenvaart. 
Aan de oostzijde van de Amstel bestonden minder ijkpunten voor een reconstructie van de ontginnings-
verkaveling. Een aanzet is gegeven door uit te gaan van het natuurlijke watertje de Vogelenzang ter 
plaatse van de Wijde Lombardsteeg. Bij de Kloveniersburgwal moet de verkaveling een draaiing naar het 
noordoosten hebben gemaakt, hiermee de Amstelbocht volgend. Zowel de Kloveniersburgwal als de 
Oudeschans kunnen bij deze hypothese een oorsprong hebben gehad in ontginningssloten. Deze aan-
name wordt ondersteund door het feit dat archeologisch een ontginningssloot is getraceerd bij de Ra-
penburgerstraat, op 30 roeden oostelijk van en parallel aan de Oudeschans. De verkaveling ten zuiden 
van de tegenwoordige Blauwbrug is weer vanaf de Amstel naar het oosten georiënteerd. Als achterkade 

                                                                    
1125 Het gaat om archeologisch getraceerde sloten en een dijklichaam, de studie naar de Jordaan van J.Z. Kannegieter, de stadsplatte-
grond van Jacob van Deventer uit 1560 en het kadastrale minuutplan van 1832. 
1126 Verkerk 1998, 21; Verkerk 2017, 165. Hierbij moet worden opgemerkt dat gelet op het geringe verschil tussen 30 Stichtse en 30 Rijn-
landse roeden – respectievelijk 112,68 m en 113,02 m – op basis van archeologische sporen geen uitsluitsel kan worden gegeven over de 
gebruikte maatvoering. Meest waarschijnlijk is dat de Stichtse ontginners gebruik maakten van hun eigen maatvoering. 
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diende hier waarschijnlijk de huidige Linnaeusstraat, die historisch is terug te voeren op de Oetewaler-
weg, waaraan op de kruising met de Sint-Anthoniesdijk ergens vóór 1387 het gehucht Oetewaal tot ont-
wikkeling kwam. Deze weg ligt niet alleen parallel aan de Amstel, maar bovendien ook op een afstand 
van circa 1250 m, die gelijkstaat aan de ontginningseenheid van zes voorling.  

 
203 Amsterdam rond 1200 met aan de westzijde de zijkades die beginnen bij de Sint Jacobsstraat en de Heiligeweg (Overtoom), de water-
scheiding (de latere Kostverlorenvaart), de Boerenwetering die uitwatert in de Amstel bij het Spui en de Oetewalerweg als mogelijke 
achterkade van de ontginningen aan de oostzijde van de Amstel (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Na de ontginning van Amstelland in de elfde en twaalfde eeuw ontstond bewoning in bijvoorbeeld Ou-
derkerk en Diemen, maar de Amstelmonding waar nu Amsterdam ligt, werd overgeslagen, eenvoudig-
weg omdat het een onbegaanbaar drassig land was met de Amstel en het IJ als twee op elkaar uitwate-
rende onbeduidende veenstroompjes. De Amstel – zo bleek uit het Noord/ Zuidlijnonderzoek – was 
voortgekomen uit een prehistorische getijdengeul, waarlangs al vanaf 2700 voor Christus incidenteel 
bewoning voorkwam langs de oevers. Voor permanente bewoning was het landschap te drassig.1127 Hier-
in kwam verandering in de jaren rond 1170, toen een reeks stormvloeden het landschap dusdanig veran-
derde – de monding van de Amstel werd via het verbrede IJ verbonden met de Zuiderzee – dat het een 
aantrekkelijke vestigingslocatie werd.1128  

 
8.2.2  Topografie 1175-1225 
 
Nog in het laatste kwart van de twaalfde eeuw streken de eerste bewoners neer aan de Amstelmonding. 
Zij waren waarschijnlijk afkomstig uit de omliggende rurale nederzettingen. Op basis van het versprei-
dingspatroon van de oudste waterbodemvondsten (1175-1225) kunnen drie zones worden aangewezen 
waar – in de directe omgeving – bewoning moet zijn geweest.1129 Het gaat om het gebied aan de noord-
                                                                    
1127 Gawronski 2017, 84. 
1128 Gawronski 2017, 76. 
1129 De betekenis van vondsten in een waterbodem als directe afspiegeling van de activiteiten kwam goed naar voren bij het Noord/ Zuid-
lijnonderzoek, zie Gawronski en Kranendonk 2018, 23-25. 
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zijde van de Nieuwendijk ter hoogte van de Nieuwe Nieuwstraat, een zone aan de noordzijde van de 
Kalverstraat en een zone rond het meest zuidelijke deel van de Warmoesstraat ter hoogte van de toen 
nog niet bestaande Dam. Daarnaast werd ter plaatse van de huidige Oude Kerk een begraafplaats gelo-
kaliseerd, waarvan één begraving uit circa 1150-1215 – een circa 35 jaar oude man in een boomstamkist – 
werd opgegraven. 
 

8.3  Ruimtelijke ontwikkeling 1225-1350 
 
8.3.1  Topografie 
 
Over de vroegste huizenbouw en de mate waarin deze bebouwing een doorgaand (terpen)lint vormde, 
weten we vooralsnog niets. De reden hiervoor is dat de eerste nederzetting mogelijk werd weggevaagd 
bij de stormvloeden van 1214 en 1219. De oudste – archeologisch getraceerde – bebouwing dateert van 
ná 1225 en bevond zich aan de westzijde van de tegenwoordige Nieuwendijk en Kalverstraat en de oost-
zijde van de Warmoesstraat en Nes. Het lijkt er dan ook op dat na de stormvloeden de bewoners van de 
verspoelde nederzetting een nieuwe start maakten achter de dijken die – op basis van historische bron-
nen – rond 1220 moeten zijn aangelegd. Met deze vaststelling van de vroegste fasering van de bewoning 
– en de verschuiving landinwaarts – beschikken we over belangrijke informatie om de theorieën ten aan-
zien van de ligging van de oorspronkelijke ontginningsbasis rond de Nieuwendijk te toetsen. De Bont 
reconstrueerde deze op de knik in de verkaveling tussen Nieuwendijk en Nieuwezijds Voorburgwal en 
Verkerk tussen de Nieuwendijk en het water van het Damrak.1130 De archeologisch vastgestelde verschui-
ving van de oudste bewoning van de waterzijde naar binnendijks land onderbouwt de theorie dat de ont-
ginningsbasis oorspronkelijk aan de oostzijde van de Nieuwendijk moet worden gezocht, maar dat deze 
door de stormvloeden van rond 1215 tegelijk met de oudste bebouwing is weggeslagen. Van een ver-
schuiving van de oudste bewoning oostwaarts richting water – zoals betoogd door De Bont – ontbreekt 
vooralsnog ieder bewijs. 

In hoeverre de nederzetting zich vanaf 1225 ontwikkelde vanuit meerdere kernen is niet bekend. 
Vanaf het midden van de veertiende eeuw wordt in geschreven bronnen gesproken over vijf verschillen-
de buurten aan weerszijden van de Amstel.1131 Het gaat om de Windmolenzijde langs de Nieuwendijk, 
Bindwijk rondom de Kalverstraat tot aan het Spui, de Kerkzijde langs de Warmoesstraat en Gansoord en 
Grimmenes langs de Nes.  

De dertiende-eeuwse bebouwing langs de Nieuwendijk en de Kalverstraat was opgetrokken in 
houtskeletbouw en bestond uit één ruimte van gemiddeld 8 x 4 m zonder apart stalgedeelte. Deze be-
bouwing werd gebruikt voor zowel bewoning als de uitoefening van een ambacht. Aan de Nieuwendijk 
bevonden zich een weverswerkplaats (1225-1250) en een smederij (1250-1300). Enkele decennia later, in 
de jaren 1250, vond de eerste bouwontwikkeling plaats aan de oostzijde van de Amstel. In de jaren tach-
tig of negentig van de dertiende eeuw kwam aan de noordzijde van het oostelijke bewoningslint langs de 
Amstel – de Nieuwendijk – bij de uitwatering van de Boerenwetering via de latere Dirk van Hasseltssteeg 
in het Damrak een bakstenen verdedigingswerk tot stand. Met de thans beschikbare archeologische 
dateringsinformatie en historische achtergronden kan graaf Floris V als de meest waarschijnlijke bouw-
heer worden beschouwd. Opvallend is dat geen enkel historisch document bestaat waarin over een ver-
sterking op deze locatie wordt gesproken. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn – die ook door archeolo-
gische gegevens wordt ondersteund – dat het bouwwerk er maar korte tijd heeft gestaan of nooit is vol-
tooid. Het verdedigingswerk werd waarschijnlijk in het begin van de veertiende eeuw gesloopt. Het be-
stond in ieder geval niet meer in 1333, toen op dit terrein hofsteden werden uitgegeven door graaf Wil-
lem III. 

                                                                    
1130 De Bont 2014, 192 en Verkerk 2017, 163.  
1131 De Melker 2002, 11.  
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204 Ruimtelijke ontwikkeling van de middeleeuwse stad. De nederzetting ontwikkelt zich aan beide zijden van de Amstel, een verbinding 
ontstaat met de aanleg van de dam, waarna de Boerenwetering wordt doorgetrokken. Rond 1350 worden de voorburgwallen aangelegd 
en rond 1380 volgen de achterburgwallen. Bij de stadsuitbreiding van 1425 wordt de stad omzoomd door een verdedigingswal langs het 
Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade. Deze wordt vanaf 1482 versteend. Aan de oostzijde van de stad ligt het havengebied de 
Lastage. In het veenweidegebied liggen tevens het Karthuizerklooster (linksboven), het Regulierenklooster (midden onder) en op de 
kruising van de Sint-Anthoniesdijk en de Oetewalerweg het gehucht Oetewaal (rechts) (kaarten: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Op dat moment was de uitwatering van de Boerenwetering al verlegd van de Dirk van Hasseltssteeg naar 
de Kolksteeg.  

Wanneer Amsterdam voor het eerst werd voorzien van een verdedigingswal is historisch gezien 
in nevelen gehuld. Archeologisch staat vast dat er rond circa 1333-1350 een aarden wal was die is opge-
graven ter plaatse van de latere Dirk van Hasseltssteeg. Historisch is duidelijk dat Amsterdam rond 1350 
was omsloten door een aarden wal met gracht in het tracé van de Oudezijds- en Nieuwezijds Voorburg-
wal. De Nieuwezijds Voorburgwal kwam voort uit de verlenging van de Boerenwetering en werd vanaf de 
Nieuwezijds Kolk doorgetrokken naar het IJ. De oude afwatering door de Kolksteeg werd in de tweede 
helft van de veertiende eeuw gedempt. De noordelijke afbuiging van de stadswal liep door de Nieuwe-
zijds Armsteeg – waar het wallichaam archeologisch tot volledige hoogte is opgegraven – tot aan de 
Windmolenzijdepoort op de kruising met de Nieuwendijk. Over de noordelijke afbuiging van de Oud-
ezijds Voorburgwal bestaat de historische hypothese dat deze in eerste instantie in de omgeving van de 
Oudezijds Armsteeg lag en aan het einde van de veertiende eeuw is verlegd bij de bouw van de Sint-
Olofspoort. Gelet op de middenveertiende-eeuwse datering van de dijk ter plaatse van de latere stads-
poort en het ontbreken van een stadsgracht op verschillende archeologische locaties rond de Oudezijds 
Armsteeg die in de afgelopen jaren zijn onderzocht, kan deze hypothese op archeologische gronden als 
onwaarschijnlijk worden beschouwd.1132  
                                                                    
1132 Hypothese fasering Oudezijds Voorburgwal: Speet 2004, 83; archeologische vindplaatsen: Lange Niezel (MenA vindplaats LN1, 2012, 
zie Gawronski en Jayasena 2013 (MenA AAR 77), Oudezijds Voorburgwal/ Heintje Hoekssteeg (MenA vindplaats OZV9, 2013-2014, zie 
Gawronski en Jayasena 2017 (MenA AAR 100) en Oudezijds Armsteeg 6-12 (MenA vindplaats ARM, 2008, zie Gawronski en Jayasena 2011 
(MenA AAR 60). 
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8.3.2  Organisatie en ophogingstechnieken 
 
De archeologische bevindingen onderbouwen het historische beeld van een bestuurlijke en functionele 
tweedeling in de dertiende-eeuwse nederzetting.1133 Op de oostelijke oever was het grootste deel van 
het land in het bezit van achtereenvolgens de heren van Amstel en de graven van Holland. Het genoem-
de grafveld ter plaatse van de latere Oude Kerk geeft een – indirecte – aanwijzing voor de lokalisering van 
een hof of kapel. Aan de westzijde van de Amstel was het grondbezit van de Van Amstels minder om-
vangrijk en bovendien versnipperd.  

Archeologische gegevens tonen een verschillende aanpak bij de ontwikkeling van de oost- en 
westzijde van de nederzetting. Aan de westzijde van de Amstel werden uitsluitend individuele huisterpen 
opgeworpen. Deze werden regelmatig verhoogd en uitgebreid en groeiden uiteindelijk aaneen tot een 
terpenlint. Archeologische sporen rond de latere Nieuwendijk laten zien dat zich hier in de dertiende 
eeuw een ambachtelijke stadskwartier bevond. De ophogingen aan de oostzijde van de Amstel werden 
vanaf het midden van de dertiende eeuw systematisch uitgevoerd en – zoals het lijkt – centraal aange-
stuurd. In plaats van individueel opgehoogde huisplaatsen werd hier een dijklichaam aangelegd tussen – 
in ieder geval – de Dam en het Oudekerksplein en verrees aan de landzijde bebouwing. Rond 1300 werd 
het gehele dijklichaam opnieuw opgehoogd. Hiervoor moest de bebouwing wijken, maar na ophoging 
keerde deze terug op precies dezelfde kavels. Vanaf de eerste bebouwing werd een verkaveling gehan-
teerd die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan. 

Ophogingen in de dertiende- en veertiende eeuw vonden vrijwel uitsluitend plaats met veen- en 
kleizoden die waren gestoken in de directe omgeving, rond de monding van de Amstel of het veenwei-
degebied achter het bebouwingslint. Hierin vermengd werden soms kleine hoeveelheden afval en lagen 
van mest.  
 

8.4  Ruimtelijke ontwikkeling 1350-1578  
 
8.4.1  Topografie  
 
Vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw onderging de stad een snelle groei. Hierbij werden de 
laaggelegen terreinen tussen de dijkstraten en de voorburgwallen opgehoogd en verkaveld. Om dit ge-
bied te ontsluiten werden stegen aangelegd. Terwijl historische bronnen alleen indirecte aanwijzingen 
geven voor een veertiende-eeuwse oorsprong van de stegen – de oudste vermeldingen zijn van een eeuw 
later – geven archeologische gegevens hiervoor concreet bewijs, zoals bij de Dirk van Hasseltssteeg.1134  

Het ophogen en versmallen van de Amstel door landwinning in de veertiende eeuw had grote 
consequenties voor de waterafvoer naar het IJ. Dit verklaart waarom in de jaren 1380 op korte afstand 
van de voorburgwallen de achterburgwallen werden gerealiseerd: als extra waterafvoer. De tussenlig-
gende zone werd pas in het begin van de vijftiende eeuw opgehoogd en bebouwd. Vanaf 1425 breidde de 
stad zich uit tot aan het Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade. In dezelfde periode kwam aan 
de oostzijde – buiten de omwalling – het havenkwartier de Lastage tot ontwikkeling. Ten zuiden van het 
Spui werd de Amstel versmald door landwinning en de Kalverstraat doorgetrokken tot aan de huidige 
Munt. 

De sterke groei van de bevolking in de zestiende eeuw en het uitblijven van een stadsuitbreiding 
leidden ertoe dat – naast verdichting van de bebouwing binnen de ommuring – de omliggende veenwei-
degebieden geleidelijk kleinschalig werden opgehoogd en tegen het einde van de zestiende eeuw illegaal 
waren volgebouwd met huizen en ambachtelijke werkplaatsen. Met de gereconstrueerde ontginnings-
verkaveling als raamwerk, in combinatie met archeologische gegevens, historisch-topografische infor-

                                                                    
1133 Zie De Melker 2002, 270. 
1134 Zoals de Coppe Lanensteeg, zie De Melker 1994, 129-139. De eerste bebouwing aan de Dirk van Hasseltssteeg is te dateren in het 
derde kwart van de veertiende eeuw (MenA vindplaats NZK5, 1994). 
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matie en voor het westelijke deel het kadastrale minuutplan, was het mogelijk om de opdelingen van de 
ontginningskavels en hiermee het complete zestiende-eeuwse verkavelingspatroon van het veenweide-
gebied tussen de stadsmuur aan het Singel en de Kostverlorenvaart te reconstrueren.1135 Op basis hiervan 
waren zones te definiëren die op dat moment al waren bebouwd.  
 
8.4.2  Organisatie  
 
Het Amsterdamse graaf- en modderwerk was in deze periode vaak een combinatie van stedelijk- en par-
ticulier initiatief. Voor de veertiende- en eerste kwart van de vijftiende eeuw bestaat archeologisch be-
wijs dat bouwgrond waarvoor moest worden opgehoogd op twee wijzen werd uitgegeven. Bij de eerste 
methode werd een gebied grootschalig opgehoogd of aangeplempt, waarna het in afzonderlijke kavels 
werd uitgegeven. De tweede aanpak bestond uit de uitgifte van kavels water in het IJ met de verplichting 
aan de kopers om de aanplemping voor hun rekening te nemen.1136 Verdere landwinning op dergelijke 
percelen was veelal op basis van particulier initiatief. Dit leidde ertoe dat een geblokte oeverlijn kon ont-
staan met verschillende soorten beschoeiingen. 

Opvallend is dat de bouwwoede in de stad in de zestiende eeuw weinig ophogingswerk met zich 
meebracht. De belangrijkste reden hiervoor is dat de meeste bouwprojecten werden uitgevoerd op ter-
reinen die al waren opgehoogd in de veertiende- en vijftiende eeuw en bij de zestiende-eeuwse ontwik-
keling nog maar weinig extra ophoging behoefden. 
 
8.4.3  Ophogingstechnieken 
 
Het meest gangbare ophogingsmateriaal in de veertiende- en vijftiende eeuw bestond net zoals in de 
voorgaande periode een combinatie van klei en veen(zoden). Aan het havenfront werd in de vijftiende 
eeuw – op kleine schaal – voor het eerst gebruik gemaakt van schoon zand om oeverland mee op te ho-
gen.1137 Voor de veertiende-eeuwse landwinning in de Amstel werden de drassige met riet begroeide 
oeverzones van de rivier opgehoogd. Voor de landwinning vanuit de Nieuwendijk in het Damrak bestaat 
archeologisch bewijs dat dit werd aangepakt door eerst aan de waterzijde een lage dijk aan te leggen om 
het op te hogen terrein te beschermen tegen (hoog) water uit de Amstel. Vervolgens werd het op te ho-
gen terrein verstevigd met rietmatten, als basis voor een ophoging met klei en veenzoden, plaatselijk 
vermengd met mest en huishoudelijk afval. Het gebruik van rietmatten bij ophogingen van drassig land 
kwam veelvuldig voor in veertiende- en vijftiende-eeuws Amsterdam. Indien noodzakelijk werden ook 
grondverbeteringen met houtconstructies toegepast. 

Met de groei van de stad – en navenant de ophogingsactiviteiten – moest het ophogingsmateri-
aal van steeds verder komen. Eind vijftiende- en begin zestiende eeuw werd voor het eerst systematisch 
gebruik gemaakt van stadsafval als ophogingsmateriaal. De oudste – thans bekende – voorbeelden van 
dergelijke projecten was de ophoging van een drooggevallen watervlak in de binnenbocht van de Amstel 
(circa 1480-1500) en de ophoging van drassig land aan de zuidzijde van de Lastage (circa 1500-1550). 

                                                                    
1135 Hiervoor werd gebruik gemaakt van het historische onderzoek van J.Z. Kannegieter, verschillende archeologische vindplaatsen en voor 
het deel tussen singelgracht en Kostverlorenvaart een zeventiende-eeuwse opmeting van het buitengebied en het kadastrale minuutplan 
van 1832. De archeologische informatie handelt over kavelsloten en beschoeiingen, structuren gerelateerd aan woningen en werkplaatsen 
en hoogteligging van het buitengebied.  
1136 Een voorbeeld van de eerste aanpak betreft een middenveertiende-eeuwse integrale landwinning van minimaal 100 m oeverzone 
tussen Nes en Rokin, die werden uitgegeven aan particulieren. Hetzelfde zien we bij het bouwrijp maken van kavels tussen de dijkstraten 
en de voorburgwallen, hier lijkt eerst een centraal aangestuurde ophoging te hebben plaatsgevonden, waarna de verdere ophoging werd 
uitgevoerd door de individuele eigenaren. Uitgifte van kavels water aan de IJ-oever gebeurde in 1424 aan weerszijden van de Nieuwe 
Brug. 
1137 Vastgesteld op MenA vindplaatsen Zeedijk (ZDK, 1985) en Prins Hendrikkade 52-53 (PH19, 2018-2019). 
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205 Ruimtelijke ontwikkeling 1575 tot 1675 (kaarten: Thijs Terhorst, MenA) 
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8.5  Ruimtelijke ontwikkeling 1578-1800 
 
8.5.1  Topografie 
 
Bij de Eerste- en Tweede Uitleg werd een deel van de al bestaande voorstad binnen de stadsomwalling 
getrokken, maar de ongecontroleerde organische groei buiten de vestingwerken ging onverminderd 
voort. Bij de Derde Uitleg werd in feite de al bestaande voorstad aan de westzijde binnen de stadsomwal-
ling getrokken. Bovendien was met de verplaatsing van de bewoners van het deel waar de grachtengor-
del werd aangelegd naar de Jordaan deze buurt al in korte tijd dichtbevolkt en volgebouwd. In het mid-
den van de zeventiende eeuw waren de gebieden tussen de vestingwal ter plaatse van de latere Leidse-
gracht en de Amstel en tussen de Amstel en de Sint-Anthoniesdijk geheel ontwikkeld. Vanaf het tweede 
kwart van de zeventiende eeuw werd het landelijke gebied aan de westzijde van de stad in een hoog 
tempo bebouwd.1138 In 1660 werd een deel van deze buitenstedelijke bebouwing opgenomen in de Vier-
de Uitleg, tussen de Leidsegracht over de Amstel naar het IJ. Het hele gebied werd onteigend en opnieuw 
verkaveld. De Sint-Anthoniesdijk werd verlegd en het gehucht Oetewaal verdween geheel van de kaart.  
 
8.5.2  Organisatie 
 
Bij de vier opeenvolgende stadsuitbreidingen tussen 1585 en 1660 viel het grondwerk onder het taken-
pakket van het Stadsfabrieksambt, het stedelijke bouwbedrijf. In deze periode werden stedelijke opho-
gingsprojecten een verlengstuk van de afvalverwerking. Zo werd de vuilophaal en afvalverwerking in 
perioden van stadsuitbreidingen geheel gecentraliseerd en aangestuurd door de stad, die zo ongelimi-
teerd kon beschikken over afval als ophogingsmateriaal. Archeologisch is dit terug te zien in de bodem-
opbouw van de aangelegde eilanden, maar ook de vestingwerken.1139  
 
8.5.3  Ophogingstechnieken: grondwerk 
 
Bij deze stadsuitbreidingen werd een vaste werkwijze gehanteerd voor de aanleg van eilanden langs de 
IJ-oever. Dit gebeurde door grachten te graven in buitendijks land en de tussenliggende zones – de eilan-
den – op te hogen. Alleen de randzones, zoals de noordzijde van Rapenburg en de zuidzijde van Vlooien-
burg ontstonden door aanplemping (afb. 206). Voor deze eilandaanleg bestonden twee ophogingsvari-
anten. Bij de eerste – toegepast in 1592 op Uilenburg, Marken en Rapenburg – werd het drassige opper-
vlak van de weilanden waar nodig verstevigd met rijshout. Vervolgens werden de grachten gegraven en 
de grond die daarbij vrijkwam – een mengsel van klei en veen – werd gebruikt om de tussenliggende 
zones – de eilanden – op te hogen. Bij de tweede variant – archeologisch vastgesteld bij de eilanden 
Vlooienburg (1595-1597/1601) en Oostenburg (1660-1663) – werd het buitendijkse land eerst geëgali-
seerd en opgehoogd met een pakket van stadsafval. Vervolgens werd net zoals bij de werfeilanden van 
1592 opgehoogd met de grond die vrijkwam bij het uitgraven van de grachten. Tenslotte werd het geheel 
afgedekt met een kleilaag: baggerspecie gewonnen door baggeren in het IJ of de stadsgrachten. 

Tegenover deze systematische aanpak staat het improvisatiewerk van andere partijen die land 
ophoogden. Deze kochten hun grond en afval van de stad en waren geheel afhankelijk van de beschik-
baarheid ervan.  

                                                                    
1138 Aan de noordzijde, tot aan de Kattensloot, verrees vanaf 1630 een molenpark, met tientallen houtzaagmolens met bijbehorende 
infrastructuur. Aan de zuidzijde verrees in 1630 een nieuw Pesthuis en langs en ontstond een verdichting in de bebouwing langs de Over-
toom. Voor Pesthuis, zie Abrahamse 2010, 246. De Pesthuissloot lag ter plaatse van de tegenwoordige Bosboom-Toussaintstraat. Het 
Pesthuis werd gesloopt in 1937. 
1139 Eerste Uitleg: Amstelstraat, AMS2, Gawronski, Dautzenberg en Veerkamp 2007; Derde Uitleg: Raamplein, RMP, 2018.  
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206 Land en water in de stad: bij de groei van de stad werd nieuw land opgehoogd, grachten gegraven, oude grachten gedempt en land 
gewonnen (dempingen en landwinning in rood) door ophoging van de drassige Amsteloevers en aanplempingen in het IJ. Hier is de situa-
tie tot 1675 aangegeven op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Op Oostenburg is het contrast tussen beide soorten ophogingen goed te zien. Zo werd in de ophogings-
lagen van de werfeilanden van de VOC niet gewerkt volgens de methode van het Stadsfabrieksambt, 
maar gebruikte de VOC hiervoor een willekeur aan ophogingsmaterialen: baggerspecie, aarde en plaat-
selijk concentraties van afval.1140  
 
8.5.4  Ophogingstechnieken: houtconstructies 
 
Beschoeiingen 
Ophogingen die aan water grensden moesten worden voorzien van een houten beschoeiing of een bak-
stenen walmuur. De in Amsterdam door de tijd meest toegepaste beschoeiingen bestonden uit een 
staander constructie, waarvan het oudst bekende is opgegraven langs de IJ-oever bij de Nieuwendijk en 

                                                                    
1140 Gawronski en Jayasena 2011b, 15-17, 22-27, 32 (MenA AAR 58, OOST4); Gawronski, Jayasena en Terhorst 2016, 16 (MenA AAR 99, 
OBV).  
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dateert van circa 1387.1141 Beschoeiingen van dit type bestonden uit gekantrechte eikenhouten palen, die 
vaak tot acht meter in de bodem waren gedreven.1142 Aan de binnenzijde werden planken geplaatst. 
Deze waren vaak niet aan de palen bevestigd, maar bleven door de gronddruk op hun plaats. Hiervoor 
werden niet altijd nieuwe planken gebruikt. Het gebruik van scheepshout kon het voordeel hebben dat 
wanneer het was gebreeuwd dit een extra bescherming bood tegen het water. De palen werden afgedekt 
door een liggende jukbalk en met elkaar verbonden via een pen en gat verbinding.1143 In de Amsterdamse 
staander-constructie is geen typologische ontwikkeling te zien (afb. 207).  
 

  
 
207 De beschoeiing van het zeventiende-eeuwse buitendijkse land, links die uit circa 1602 langs de Uilenburgergracht met daar onder het 
rijshout aan de basis van het opgehoogde eiland en rechts ditzelfde type beschoeiing op een ontwerp uit 1682 voor de verhoging van NAP 
+1,23 tot NAP +2,11 m; behorend bij de dijkverhoging tot NAP +2,67 m (links Ranjith Jayasena, MenA; rechts Stadsarchief Amsterdam, 
5028, inv. nr. 604) 

 
Schoren en trekankers 
Beschoeiingen konden extra worden verstevigd aan de buiten- of binnenzijde. Aan de buitenzijde ging 
het om schoren, die schuin tegen de beschoeiing waren geplaatst. Het belangrijkste nadeel van schoren 
was dat ze aanmeren tegen de beschoeiing bemoeilijkten. In Amsterdam is de toepassing van schoren 
alleen vastgesteld in de zeventiende-eeuwse beschoeiing langs de IJ-oever van het VOC-werfeiland op 
Oostenburg.1144 Voor verstevigingen aan de achterzijde werden houten trekankers gebruikt. De belang-
rijkste functie van trekankers was om te voorkomen dat de beschoeiing door verticale druk van het ach-
terliggende grondpakket naar buiten zou worden geduwd. Trekankers bestonden uit lange houten kruis-
vormige constructies die aan de achterzijde van de palen van de beschoeiing waren bevestigd en zelf via 

                                                                    
1141 MenA-vindplaats Prins Hendrikkade 34-37 (PH), 1988.  
1142 De lengte van de palen is vastgesteld in de Valkenburgerstraat (Gawronski en Jayasena 2016, 19) en de Oostenburgervoorstraat (Ga-
wronski, Jayasena en Terhorst 2017, 26).  
1143 De oudste tot dusver archeologisch onderzochte beschoeiing waarbij palen en jukbalk via een pen en gatverbinding waren verbonden 
dateert uit het derde kwart van de vijftiende eeuw (MenA vindplaats Prins Hendrikkade 53 (PH19), 2018). 
1144 MenA-vindplaats Oostenburg (OOST1), 2001.  
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palen in de oksels van het kruis in de bodem waren verankerd. Het gebruik van trekankers in Amsterdam-
se beschoeiingen gaat terug tot de veertiende eeuw. Ze werden toegepast bij landwinning in het Damrak 
vanaf de Nieuwendijk en in het Rokin vanuit de Kalverstraat rond 1350.1145 Bij de ophoging van het moe-
rasland aan de zuidzijde van de Lastage in de eerste helft van de zestiende eeuw werd een beschoeiing 
getimmerd die werd ondersteund door trekankers die onderaan – aan de achterzijde van – de beschoei-
ing waren geplaatst. 
 

 
 
208 Beschoeiingen langs de zuidzijde van de insteekhaven van de Stadsschuitenmakerswerf op Oostenburg met afgezaagde trekankers 
uit een eerste fase (1), een achttiende-eeuwse beschoeiing met bijbehorende trekankers (2), waarvan twee nog bevestigd (pijlen) en de 
laatste negentiende-eeuwse beschoeiing (3) (foto: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
Trekankers werden in Amsterdam op grote schaal toegepast vanaf de eerste helft van de achttiende 
eeuw. Ze zijn archeologisch gedocumenteerd langs de Uilenburgergracht, op Kattenburg in de beschoei-
ing van de dam die in de jaren 1790-1794 werd aangelegd rondom het dok van de Admiraliteit, langs de 
sloot van het Pesthuis bij de Overtoom en op Oostenburg.1146 Bij herstel en vervanging van beschoeiin-
gen werden oude trekankers vaak niet verwijderd, maar alleen vlak achter de beschoeiing die werd ver-
vangen afgezaagd. De nieuwe beschoeiing kreeg dan zijn eigen nieuwe trekankers. Door deze werkwijze 
zit de bodem achter de jongste beschoeiing vaak nog vol met afgezaagde trekankers van verschillende 
oudere fasen van deze oevervoorziening. Complete, nog geheel samenhangende constructies van be-
schoeiingen en bijbehorende trekankers zijn zelden bewaard gebleven, een uitzondering vormden de 
achttiende-eeuwse beschoeiingen van de insteekhaven van de Stadsschuitenmakerswerf op Oostenburg 
(afb. 208).1147 
 
 
                                                                    
1145 MenA-vindplaats en Damrak 49 (DA), 1972 en Hotel Polen (POL), 1980.  
1146 MenA vindplaatsen VAL2 (S 87), Kattenburg (KAT3, zie Gawronski en Veerkamp 2009, MenA AAR 38) en Oostenburgervoorstraat 
(OBV, zie Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017, MenA AAR 99), MenA-vindplaats Wilhelminagasthuisterrein (Tweede Constantijn Huy-
gensstraat / WG plein, WG, 1999, zie Gemeente Amsterdam 2000, 311-312). 
1147 OBV.  
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Caissonbouw  
Bij landwinning konden pakketten grond over de bestaande beschoeiing in het water worden gestort, 
waarna aan de waterzijde een beschoeiing werd getimmerd (afb. 209). Een in Amsterdam veel toegepas-
te techniek bij landwinning was caissonbouw, het bouwen van een houten vak bestaande uit drie of vier 
beschoeiingen waarmee een vak werd gecreëerd dat vervolgens kon worden volgestort (afb. 210).1148 
Meestal werd een dergelijk vak getimmerd tegen de beschoeiing van waaruit de landwinning werd uitge-
voerd, maar deze techniek kon ook worden gebruikt in open water, zoals bij de aanleg van het Waalsei-
land.  
 

 
 
209 Landwinning bestaande uit een afvalstort van suikerbakkersaardewerk in de Uilenburgergracht, 1700-1730. Goed zichtbaar is dat het 
grondpakket over de bestaande beschoeiing in het water was gestort (foto’s: Ranjith Jayasena (l) en Ron Tousain (r), MenA) 

 

 
 
210 Caissonbouw in de Uilenburgergracht, gezien vanaf de beschoeiing van waaruit de landwinning is uitgevoerd, opgraving Valkenbur-
gerstraat 72-106, 2016 (foto: Ranjith Jayasena, MenA) 

                                                                    
1148 Deze term komt niet geheel overeen met wat eronder wordt verstaan in de tegenwoordige waterbouw en dijkaanleg, maar wordt in de 
archeologie gebruikt omdat het de caissonbouw het dichtst benaderd. Zie voor Dordrecht Sarfatij 2007, 62-71; voor voorbeelden uit de 
Verenigde Staten en Engeland McDonald 2011, 42-67 (hier wordt gesproken over crib construction). Een caisson in de twintigste- en een-
entwintigste is een betonnen bak die al dan niet onder druk in de bodem wordt afgezonken, zoals bij de aanleg van de Metro-Oostlijn en 
de Noord/ Zuidlijn. Bij dijkdoorbraken – bijvoorbeeld na de watersnoodramp van 1953 – werden betonnen caissons afgezonken om in 
korte tijd een gat te kunnen dichten. Het gebruik om schepen af te zinken bij dijkdoorbraken zoals die bij het Kinselmeer in de zestiende 
eeuw kan worden beschouwd als caissons avant la lettre.  
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Duurzaamheid van houtconstructies 
Houten beschoeiingen hadden een beperkte levensduur van enkele decennia, waarna ze moesten wor-
den gerepareerd of vervangen.1149 Aan het Amsterdamse waterfront werd dergelijk herstel uitgevoerd, 
maar vaker zien we dat de oeverlijn al was opgeschoven door verdere landwinning en tegen de tijd dat de 
oude beschoeiing eigenlijk had moeten worden aangepast, deze al was opgenomen in de ophoging van 
een nieuwe landwinning. Wanneer een beschoeiing werd vervangen, dan werd daar vaak een nieuwe 
beschoeiing direct voor gezet.1150 Tot circa 1600 werden beschoeiingsconstructies uitsluitend gemaakt 
van eikenhout. Vanaf 1600 nam het gebruik van grenenhout – met de grootschalige import vanuit Scan-
dinavië – een hoge vlucht.1151 Wat in de zeventiende eeuw – met name op door de stad geïnitieerde pro-
jecten – een belangrijke rol ging spelen in de uitvoering van beschoeiingen was de kwaliteit van het hout, 
zo zien we hoe werd voorgeschreven – en ook archeologisch is teruggevonden – dat de voorkeur werd 
gegeven aan het gebruik van eiken palen en dat voor de planken onder water grenenhout en voor die 
boven water eikenhout werd gebruikt. Bij particuliere aanplempingen daarentegen – zoals op verschil-
lende percelen langs de Uilenburgergracht – voerden gedurende de gehele zeventiende- en achttiende 
eeuw improvisaties de boventoon. Dit is niet alleen terug te zien in de gebruikte grondpakketten, maar 
ook de keuzes ten aanzien van bouwhout. In veel gevallen werden beschoeiingen getimmerd van een 
willekeur aan hout, waarvan veel hergebruikt materiaal betrof.  

Werkelijk duurzame oevervoorzieningen kwamen pas met stenen walmuren. In Amsterdam 
werden al in de vijftiende eeuw stenen walmuren gebouwd, maar het was pas vanaf het einde van de 
zestiende eeuw dat op stedelijk initiatief structureel werd begonnen met de bouw van stenen walmuren 
langs de grachten.1152  
 
8.5.5  Landwinning in breder perspectief 
 
Landwinningen waren niet een typisch Amsterdams fenomeen. Het is dan ook goed om de blik te wer-
pen op andere steden – gelegen aan een waterweg – waar zich dezelfde processen voltrokken. Als Ne-
derlandse parallel wordt Dordrecht genomen, als buitenlands voorbeeld Londen. Hier werden in de der-
tiende- en veertiende eeuw grootschalige aanplempingen uitgevoerd die aan de waterzijde werden voor-
zien van zware houten beschoeiingen. De grootschalige landwinningen aan de oevers van de Theems in 
Londen werden niet vanuit een centraal gezag gestuurd, maar waren een aangelegenheid van individuele 
grondeigenaren.1153 De landwinning met constructie van beschoeide hoofden (stabbomen) in Dordrecht 
daarentegen werd wel geïnitieerd door de stad.1154 Zowel in Londen als in Dordrecht waren delen van de 
beschoeiingen geprefabriceerd om bij laagtij in korte tijd ter plaatse in elkaar te worden gezet. Waar 
nodig werden de stukken dan nog bijgewerkt.1155 Dit doet de vraag rijzen waarom in Londen en Dor-
drecht zulke zware landwinningsconstructies werden getimmerd, terwijl de uitvoering in Amsterdam 
veel kleinschaliger was. 

                                                                    
1149 In de City of London gingen beschoeiingen gemiddeld 20 tot 30 jaar mee (Ayre en Wroe-Brown 2002, 78).  
1150 Aan de Nes-zijde van het Rokin werd eind veertiende eeuw de beschoeiing van de grootschalige landwinning van midden veertiende 
eeuw vernieuwd, waarbij 1 m naar het water een nieuwe oevervoorziening werd getimmerd (NES en ROK, beschoeiing C). Op Prins Hen-
drikkade 53 (PH19) werd een zware beschoeiing uit de periode 1450-1475 al rond buiten gebruik gesteld bij een verdere landwinning in het 
IJ.  
1151 Het oudst bekende grenen houtskelet in Amsterdam bevindt zich in Oudezijds Voorburgwal 98 en dateert uit 1605 of 1606, zie Van 
Tussenbroek 2012, 176-177.  
1152 Vanaf 1591 werd de aanleg van stenen walmuren een van stadswege uitgevoerde aangelegenheid en in 1595 verrezen de eerste walm-
uren (Abrahamse 2010, 284-285). Een in 2014 archeologisch gedocumenteerde walmuur ter plaatse van Oudezijds Voorburgwal 206-222 
is dendrochronologisch gedateerd ná 1591 en behoort tot deze oudste versteningsfase, zie Gawronski en Veerkamp 2017, 30-33 (MenA 
AAR 93). 
1153 Ayre en Wroe-Brown 2002, 78. 
1154 Sarfatij 2007, 273-274.  
1155 Londen: Ayre en Wroe-Brown 2002, 78; Dordrecht: Sarfatij 2007, 65. 
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In verhouding tot Amsterdam onderging Dordrecht een urbanisatieproces dat zich eerder vol-
trok. Hierbij werd in de dertiende- en veertiende eeuw in totaal vijf tot zes meter opgehoogd. De structu-
rele aanpak van grondpakketten en houtconstructies resulteerde in een draagkrachtige ondergrond, 
waar zonder problemen huizen konden worden gefundeerd op staal, terwijl in Amsterdam op aange-
plempte grond vrijwel zonder uitzondering werd gebouwd op roosterfunderingen.1156 In Amsterdam 
vond de eerste landwinning plaats langs de oevers van de Amstel en het Rokin, bovendien op al droogge-
vallen oeverland, waardoor zware beschoeiingsconstructies of caissonbouw niet nodig waren. Daarnaast 
begon de ontwikkeling van het havenfront pas in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Het verschil met 
Londen hangt mogelijk samen met de dynamiek van de getijdenrivier de Theems, die aanzienlijk breder 
was en sneller stroomde dan het IJ.  
 

8.6  Ruimtelijke ontwikkeling 1800-heden 
 
8.6.1  Topografie 
 
In de negentiende eeuw vond een enorme schaalvergroting plaats in de stadsuitbreidingen. Bij de ont-
wikkeling in de buitenpolders werd de structuur van de prestedelijke verkaveling in grote lijnen gehand-
haafd, zoals bijvoorbeeld nog zichtbaar in de zuidwest-noordoostrichting van de straten in de Pijp. Met 
deze aanpak werd gebroken bij de twintigste-eeuwse uitbreidingen in het kader van het AUP, toen de 
landschapsstructuur ondergeschikt werd gemaakt aan de stedenbouwkundige ontwerpen. In de negen-
tiende eeuw werd de rol van het Stadsfabrieksambt overgenomen door de Dienst der Publieke Werken. 
Een grote verandering in de stedelijke topografie vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw was de 
demping van grachten en grote delen van de Amstel, de inpoldering aan de westzijde van de stad als 
onderdeel van de aanleg van het Noordzeekanaal en de reeks eilanden in het IJ (afb. 208), van het Stati-
onseiland (1872-1877) tot IJburg (vanaf 1998). 
 
8.6.2  Ophogingstechnieken  
 
De ophogingstechnieken werden in de negentiende eeuw onderging een stuk geavanceerder en dat is te 
zien in de omvang van de ophogingen (afb. 212). Bij de uitvoering van Plan Kalff werden de polders rond 
de stad integraal opgehoogd van het polderpeil op gemiddeld NAP -1,5 m tot het stadspeil, dat tussen 
NAP +0,20 m en +0,70 m lag. Het polderpeil van de gebieden die in de twintigste eeuw bij de stad werden 
getrokken lag op gemiddeld NAP -2 m en het bijbehorende maaiveld een halve meter hoger op NAP -1,5 
m. Vóór 1950 werden dergelijke terreinen opgehoogd tot stadspeil: een maaiveldverhoging tot NAP 
+0,70 m. Hiervoor moest een zandpakket worden opgebracht met een dikte van 4 m, waarvan na inklin-
king de helft overbleef. Met ingang van het ‘peilbesluit’ van 1950 werd voortaan alleen nog maar opge-
hoogd tot ‘boven polderpeil’. Het maaiveld kwam hiermee circa 1,20 m boven het waterpeil (polderpeil) 
te liggen. In de praktijk betekende dit een verhoging tot circa NAP -0,80 m. Het grote voordeel hiervan 
was dat nog slechts een ophogingspakket van 2 m zand in plaats van 4 m was vereist. Zand werd vanaf 
de tweede helft van de negentiende eeuw het belangrijkste ophogingsmateriaal. De belangrijkste reden 
hiervoor was de drainerende werking ervan. Zand werd aangevoerd vanuit het Gooi, de ontgraving van 
het Noordzeekanaal en later IJmuiden. Technologische ontwikkelingen maakten het mogelijk om het 
zand uit het Noordzeekanaal te transporteren via een persleiding, om vervolgens per trein met kiepwa-
gentjes naar de ophogingslocaties te brengen. De ophogingen vonden plaats in vakken en stroken. Toen 
halverwege de twintigste eeuw de zandaanvoer dreigde te stagneren, en om als stad zelfvoorzienend te 
worden, werd gestart met zandwinning uit de Sloterplas. Inmiddels was het vanaf de jaren 1930 mogelijk 

                                                                    
1156 Sarfatij 2007, 278-279. 
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geworden om naast het traditioneel opbrengen zand ook op te spuiten, wat een grote kostenbesparing 
met zich meebracht. 
 

 
 
211 De ontwikkeling van de moderne stad, links in 1832 en rechts in de tegenwoordige situatie (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 
 

  
212 In de negentiende- en twintigste eeuw verveelvoudigde de schaal van landwinning. Amsterdam onderging een verandering van wa-
terstad naar landstad, met dempingen van grachten en versmalling van het IJ door aanplempingen en de aanleg van eilanden. In rood de 
sinds 1832 gedempte sloten en watervlakken, in lichtblauw nieuw gegraven water zoals de Sloterplas en het Nieuwe Meer (kaart: Thijs 
Terhorst, MenA) 
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8.7  Culturele geschiedenis: de analyse van aardewerk  
 
De analyse van aardewerk uit ophogingslagen heeft twee doelen. In de eerste plaats is het een informa-
tiebron voor de datering van de grondpakketten om ze te kunnen gebruiken als bouwsteen in de chrono-
logie van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Ten tweede – en dit komt in het onderstaande aan bod 
– is aardewerk een informatiebron over de culturele geschiedenis van de stad. De analyse van aardewerk 
uit grote ophogingscontexten geeft informatie over zaken als productie, consumptie, uitwisseling en 
interactie. Productie heeft betrekking op twee zaken; de herkomst van het aardewerk – daar waar het is 
gemaakt – en de verhouding van importen ten opzichte van ambachtelijke productie in de stad. Con-
sumptie handelt over het gebruik van aardewerk in de stad door de tijd. Vondsten uit ophogingslagen 
bieden hiervoor een momentopname van de samenstelling van het gebruiksaardewerk in de stad. Dit 
heeft ermee te maken dat stadsaval in een ophogingslaag kan worden beschouwd als een gesloten 
vondstcomplex, met een harde begin- en/of einddatum. De vondsten dateren van vóór het moment 
waarop een ophoging werd voltooid en afgedekt. Bij Vlooienburg is de bulk van het materiaal gestort in 
1595-1597, maar het laatste zeker vóór 1601. Aardewerk uit gesloten vondstcomplexen biedt de moge-
lijkheid om inzicht te krijgen in het aardewerkspectrum in de stad op verschillende tijdsmomenten – de 
contextdatering – maar ook in de opkomst, bloei en de neergang van verschillende soorten aardewerk in 
Amsterdam. Uitwisseling en interactie zijn nauw met elkaar verweven en handelen over de handelsnet-
werken waarin aardewerk circuleerde en hoe het aardewerkspectrum in de stad werd beïnvloed door de 
komst van nieuwe producten.  
 
8.7.1  Aardewerkdateringen  
 
De datering van Amsterdamse aardewerkvondsten stond al decennialang ter discussie.1157 Dit had vooral 
betrekking op het vroegste aardewerk in Amsterdam. Proto-steengoed werd in Amsterdam gedateerd 
vanaf 1160-1170, bijna-steengoed vanaf 1260 en het echte volledig gesinterde steengoed vanaf 1270-
1280, zonder dat daarvoor een goede onderbouwing bestond.1158 Deze keramiekchronologie stond aan 
de basis van de dateringen van archeologische structuren en bepaalde zodoende het beeld van de fase-
ring van de Amsterdamse stadsontwikkeling in de dertiende en veertiende eeuw. Het onderzoek naar 
middeleeuws aardewerk heeft de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen, niet in de laatste plaats 
door het gebruik van het Deventer Systeem als een uniforme wijze om bakselsoorten en vormen te be-
schrijven. In de afgelopen jaren hebben van verschillende steden typochronologische schema’s het licht 
gezien en ook van het aardewerk in Amsterdam is een dergelijk overzicht gemaakt. Dit biedt de moge-
lijkheid om Amsterdamse vondstcomplexen met aardewerk nog eens tegen het licht te houden voor een 
herinterpretatie van de sporen waaruit ze afkomstig zijn. Dit heeft in Amsterdam geleid tot zowel aan-
scherping van de aardewerkchronologie als de chronologie van de stadsontwikkeling. Deze herijking 
leidde niet alleen tot de voor de hand liggende conclusie dat de Amsterdamse chronologie van proto-, 
bijna- en echt steengoed synchroon loopt aan die in de rest van Nederland, maar leverde ook nieuwe 
dateringsinformatie waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het landelijke onderzoek naar steengoed. 
Zo is nu mogelijk gebleken om van een aantal Amsterdamse vondstcomplexen op basis van 14C en den-
drochronologische dateringen een terminus post quem datering te geven voor de introductie van bijna-
steengoed en steengoed.  

                                                                    
1157 In de jaren 1990 werden de Amsterdamse dateringen uiteengezet in Baart 1994a, 24. Eén van de sleutelsites voor de vroege datering 
van steengoed was de aarden wal die werd opgegraven in de Dirk van Hasseltssteeg en die zonder direct bewijs werd gedateerd als circa 
1300-1304. Het steengoed er onder zou dan van vóór 1304 dateren. In het kader van de voorliggende studie zijn deze vondsten nu geda-
teerd 1325-1350. De herijking van de Amsterdamse aardewerkdateringen nam een aanvang met Amsterdam Ceramics (Gawronski 2012) 
en hierop is in deze studie voortgebouwd. 
1158 Baart 1994a, 24; hierin nagevolgd door Bartels met vergelijkbare dateringen (Bartels 1999, 48).  
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213 Het vroegste bijna-steengoed en echt steengoed in Amsterdam: links een bijna-steengoed kan van ná 1270 (s4-kan, NDK2-86-1), 
rechts twee steengoedkannen van ná 1319 (s1-kan-8, NZR2.00009CER023 en s1-kan-23, NZR2.00225CER001) (foto’s: Wiard Krook (links) 
en Harold Strak, MenA) 

 
Voor de datering van bijna-steengoed gaan we naar de terp van de smederij aan de Nieuwendijk, waar-
van de oudste fase op basis van 14C analyse van een vlechtwerkwand is gedateerd 1260-1285.1159 Uit het 
achtste loopniveau zijn vondsten geborgen van zowel proto- als bijna-steengoed. Gelet op een opho-
gingssequentie van gemiddeld vijf tot tien jaar is het aannemelijk dat deze keramiek dateert uit het einde 
van de dertiende eeuw.1160 Een vroege bijna-steengoedkan uit een naburige terpophoging dateert op 
basis van een muntvondst van ná 1270 (afb. 213, links).1161 Deze dateringen maken duidelijk dat het eer-
ste bijna-steengoed in Amsterdam is te dateren in het laatste kwart van de dertiende eeuw. De introduc-
tie van echt steengoed in Amsterdam is op basis van vondsten uit de rivierbodem de Amstel op het Rokin 
dendrochronologisch te dateren ná 1319 (afb. 213 midden en rechts).1162 Hierop aansluitend bestaan 
sterke historische aanwijzingen dat de steengoedvondsten uit de dempingslaag van de uitwatering van 
de Boerenwetering bij de Dirk van Hasseltssteeg kunnen worden gedateerd vóór 1333.  

De grootste groep aardewerk in dertiende- en vroegveertiende-eeuws Amsterdam bestond uit 
kogelpotaardewerk. Dit was van lokale makelij, mogelijk vervaardigd in huiselijke omgeving door vrou-
wen, zoals naar voren kwam uit de analyse van vingerafdrukken op het aardewerk.1163 Opvallend is dat in 
grote delen van Noord Holland in een vergelijkbare traditie kogelpotten werden vervaardigd.1164 Door 
middel van mineralogisch onderzoek is vastgesteld dat naast lokale productie ook op kleine schaal ko-
gelpotaardewerk is ingevoerd vanuit Haarlem, Utrecht, Leiden en het Friese IJlst.1165 In Amsterdam werd 
lange tijd aangenomen dat kogelpotaardewerk hier ná 1300 niet meer voorkwam. Deze vroege einddate-
ring had – zo weten we nu – vooral te maken met het feit dat deze was gekoppeld aan de te vroege date-

                                                                    
1159 Datering Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen, oktober 2017, monster GrM 10987, datering 1260-1285 calAD 
met 95,41% waarschijnlijkheid.  
1160 Bijna-steengoed: typen s4-kan-3 /4 (NDK-268) en s4-bek-1 (NDK-1454).  
1161 Kan: NDK2-86-1; munt: NDK2-101-1. 
1162 Kranendonk, Kluiving en Troelstra 2015, 6-11. Voorbeelden van de modellen zijn NZR2.00009CER023 (s1-kan-8), NZR2.00225CER001 
(s1-kan-23) en NZR2.00011CER001 (s1-kan-15), zie ook Gawronski en Kranendonk 2018, 332-333. 
1163 Baart 1992, 127. 
1164 Zo was – bijvoorbeeld – m het type kp-kog-6 een veelvoorkomend model in zowel Amsterdam als Alkmaar. De typen de typen kp-kog-
2, kp-kog-5 en kp-kog-6 komen onder meer voor in een context die vόόr 1328 gedateerd kan worden, zie Bitter 2009, 97. 
1165 Van Wageningen 1988, 90. De interpretatie dat daarnaast het Eiffelgebied een belangrijke toeleverancier zou zijn geweest is discuta-
bel, zie Van Wageningen 1988, 88-89 en Verhoeven 1998, 105-106. 
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ring van steengoed. Op basis van een aantal vondstcomplexen met zowel kogelpotaardewerk als echt 
steengoed kan thans worden uitgegaan van een einddatering van kogelpotaardewerk in Amsterdam in 
de periode 1325-1350.1166 Het handgevormde kogelpotaardewerk werd toen van de markt verdrongen 
door het gedraaide grijs- en roodbakkend aardewerk.1167 Te onderscheiden zijn de productiecentra 
Utrecht, Haarlem, Leiden en Brugge. Daarnaast kwam ook hoogversierd aardewerk voor uit Brugge, 
Utrecht en Leiden.1168 
 
8.7.2  Eerste Amsterdamse pottenbakkers  
 
Wanneer de eerste gespecialiseerde aardewerkproductie in Amsterdam van start ging, is historisch niet 
bekend. In het oudste keurboek uit 1413 worden tal van beroepen genoemd, maar geen pottenbak-
kers.1169 Een aanwijzing dat er mogelijk al wel gespecialiseerde pottenbakkerswerkplaatsen bestonden 
vóór die tijd komt uit een archeologisch vondstcomplex dat is opgegraven aan de Prins Hendrikkade. Het 
gaat om een afvalstort van aardewerk in een aanplemping op de IJ-oever vanuit de Nieuwendijk, die da-
teert van ná 1387 en van vóór 1424, toen de oever verder werd uitgelegd in het IJ tot enkele meters uit de 
huidige rooilijn van de Prins Hendrikkade bij het Victoria Hotel (afb. 214, links).1170  

  
214 Grapen van het type r-gra-3, links een exemplaar van de Prins Hendrikkade (PH-123), rechts uit de Oudezijds Armsteeg (ARM-124-1) 

 
Het aardewerk bestaat voor een deel uit sterk gedeukte producten en misbaksels. Bakselanalyse wees uit 
dat deze voorwerpen waren gemaakt van een fluviatiele klei uit de omgeving van Bergen op Zoom.1171 De 
herkomst van de klei kan betekenen dat een Amsterdamse pottenbakker gebruik heeft gemaakt van 
geïmporteerde klei of dat het ging om de producten van Brabantse pottenbakkers, waarvan de tweede 
keus producten – wel eens aangeduid als wrakgoed – in de Amsterdamse haven werden uitgeselec-

                                                                    
1166 Afkomstig uit een dijkophoging aan de Warmoesstraat en een veertiende-eeuwse perceelsloot tegen de fundering van de dan al 
gesloopte versterking aan de Nieuwezijds Kolk, vondstcomplexen DAM-8 en DAM-10 en NZK7-29. 
1167 Informatie over de herkomst van het roodbakkend aardewerk in dertiende-eeuws Amsterdam is te ontlenen aan het bakselonderzoek 
van R. van Wageningen in de jaren 1980.  
1168 Type r-kan-60, SUI-3-3 en SUI-3-4. Zie Gawronski 2012, 117, cat. 54 en 55. Een kan van een hetzelfde type is opgegraven in een water-
put in Alkmaar, zie De Jong-Lambrechts 2007, 167, cat. 29. 
1169 Keurboek A, zie Breen 1902.  
1170 MenA vindplaats Prins Hendrikkade 34-37 (PH, 1988). Datering gebaseerd op dendrochronologische datering van de kade langs de 
Nieuwendijk van circa 1387 (1376-1385 en 1381+/-6, monsters PH-164 en 165, datering RING, maart 1999) en het historische informatie 
over de verkoop van percelen water door de stad ter plaatse in 1424 met de verplichting om hun watervlak tot land te maken, zie Ter 
Gouw 1880, 298-299. 
1171 Bakseltype VI, Van Wageningen 1988, 88. Deze klei is afgezet in het vroeg-Pleistoceen en staat bekend als de formatie van Waalre 
(voorheen Tegelen Formatie).  
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teerd.1172 Uit een recente vergelijking van Amsterdamse wrakgoed met pottenbakkersafval dat is opge-
graven in Bergen op Zoom is gebleken dat de Amsterdamse vondsten zowel stilistisch als typologisch 
afwijken van de Bergen op Zoomse vondsten.1173 Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat het pottenbak-
kersafval dat is opgegraven in Amsterdam afkomstig was uit Bergen op Zoom.  
 

  
 
215 Bord van het type r-bor-1 van klei uit de omgeving van Bergen op Zoom (OL-19 en PH-22-8) en Utrechtse rivierklei (NZK5-323-1) 

 
Aardewerkvondsten van roodbakkend aardewerk van dit Amsterdams-Bergen op Zoomse baksel zijn 
niet alleen in de stort aan de IJ-oever gedaan, zo zijn typologisch en baksel technisch identieke vondsten 
opgegraven in de gracht naast de Sint-Olofspoort (1375-1425) en uit een particuliere ophoging en een 
beerput aan de Oudezijds Armsteeg (1375-1425, afb. 214, rechts).1174 Een typologisch en stilistisch iden-
tiek exemplaar van het bord met slibversiering op de spiegel dat is opgegraven aan de Nieuwezijds Kolk 
is van Utrechtse makelij (afb. 215).1175  

Het vormenspectrum van het roodbakkend aardewerk uit de gracht bij de Sint-Olofspoort sluit 
goed aan bij het op dit moment bestaande archeologisch beeld van aardewerkproductie in de Noordelij-
ke Nederlanden in de veertiende en vijftiende eeuw. Rond 1400 waren in verschillende steden potten-
bakkers actief en deze hadden hun eigen afzetgebied. Zo was in Amsterdam wel aardewerk uit Utrecht 
en Haarlem verkrijgbaar, maar niet uit ’s-Hertogenbosch of Zwolle. Des te opvallender is het dat in de 
twee laatstgenoemde steden wel hetzelfde assortiment aan aardewerk werd vervaardigd, hetgeen een 
aanwijzing vormt dat er ondanks regionale productie – met geringe typologische verschillen – landelijke 
trends bestonden in de aardewerkontwikkeling.1176 We gaan er voorlopig vanuit dat het aardewerk uit 
Amsterdamse bodem in Amsterdam zelf is vervaardigd van geïmporteerde klei uit de regio van Bergen 

                                                                    
1172 Een dergelijke praktijk zou niet uitzonderlijk zijn, zo lijkt het erop dat ook Aardenburgse en Rotterdamse pottenbakkers hun grond-
stoffen uit ditzelfde gebied haalden, zie Van Wageningen 1988, 65 en Groeneweg 1992, 119-121.  
1173 Pieters 2016, 72-83. 
1174 Gawronski en Jayasena 2011. Analyse vond plaats op basis van Van Wageningen’s optische methode voor kleisoort analyse (Van Wa-
geningen 1988, 13-25). Typologische verwantschap bestond bij de r-bak-2, de r-bor-1, de r-gra-3 en de r-gra-20. 
1175 Respectievelijk PH-22-8, ARM-34-1 en NZK5-323-1. Bakselanalyse A. C. Lagerweij, 2011.  
1176 Een goed beeld van de productie van roodbakkend aardewerk eind veertiende- en uit de eerste helft van de vijftiende eeuw geeft het 
pottenbakkersafval uit Zwolle, Utrecht en ’s-Hertogenbosch. Het gaat om de werkplaatsen van Godeken Pottman in Zwolle (oudste 
vermelding 1404), Andries Potter aan de Hogelanden in Utrecht (1398) en twee vijftiende-eeuwse pottenbakkerijen in ’s-Hertogenbosch, 
waaronder één van Robbrecht de Potter uit 1437-1461. Zie Clevis 2014, 267-289.  
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op Zoomis klei. Opvallend is om te zien hoe belangrijk het aandeel van deze lokale productie was (afb. 
216). Zo lag de herkomst van het roodbakkend aardewerk uit de stadsgracht bij de Sint-Olofspoort voor 3 
% in Utrecht, kwam 11 % uit het Noord- en Zuid-Hollandse kustgebied en was maar liefst 86 % van het 
aardewerk vervaardigd van de Bergen op Zoomse klei.1177  

 
216 Sint-Olofspoort, herkomstgebieden van roodbakkend aardewerk (naar Van Wageningen 1988) 
 

8.7.3  Aardewerk uit ophogingen als afspiegeling van stedelijke materiële cultuur  
 
De grootschalige en systematische stadsuitbreidingen vanaf de Eerste Uitleg vielen samen met de inter-
nationalisering van Amsterdam. Ophogingen met afval kunnen hierbij worden gebruikt als graadmeter 
van de economische activiteiten op maritiem gebied. Om vast te stellen in hoeverre aardewerk uit groot-
schalige stedelijke ophogingen representatief is voor het complete aardewerkspectrum in de stad wordt 
eerst ingegaan op depositie- en postdepositionele processen van dergelijke vondstcomplexen. Gekeken 
wordt naar het verschil tussen primaire- en secundaire vondstcontexten en welke informatiewaarde de 
compleetheid van de vondsten heeft. Onder compleetheid wordt verstaan het percentage dat de indivi-
duele scherven vertegenwoordigen van de oorspronkelijke objecten. Bij een primaire context ligt het 
voor de hand om een hogere mate van compleetheid te verwachten dan bij een secundaire context. Als 
referentiekader worden vondstcomplexen van ophogings- en aanplempinglagen vergeleken met vondst-
complexen die worden beschouwd als primaire contexten: beerputten (afb. 217).1178 De vraag is welk 
beeld van compleetheid de keramiekvondsten in deze primaire afvalcontexten vertonen. Bij een vergelij-
king van tien beerputten waarbij de keramiek naar EVE is gekwantificeerd valt op dat de compleetheid 
vaak tussen 30 en 45% ligt, maar in enkele gevallen oploopt tot bijna 80%.1179 Uit deze voorbeelden wordt 
duidelijk dat bij gedeeltelijk geleegde beerputten – waar meestal sprake van is – de compleetheid een 
ondergrens heeft van 30%. In het geval van een in mindere mate of niet geleegde beerput kan de com-
pleetheid van de voorwerpen oplopen tot bijna 80%.  

Bij het archeologisch onderzoek aan de Oostenburgervoorstraat is vastgesteld dat voor de ste-
delijke ophoging van het zuidelijke deeleiland van Oostenburg stadsafval integraal onderdeel uitmaakte 
van het grondwerk en niet zoals op het VOC-werfterrein meer naar het noorden alleen in kleine hoeveel-
heden is toegepast (afb. 218).1180  
                                                                    
1177 Van Wageningen 1988, 99. Verder was er nog 1 fragment van een Andenne scherf.  
1178 Zie voor deze discussie ook Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017, 95-97. Beerputten zijn perceelsgebonden en het afval is zodoende 
vaak te koppelen aan (opeenvolgende) huishoudens op dat adres. De mate van compleetheid van de voorwerpen in deze primaire afval-
dump werd achteraf alleen nog beïnvloed door post-depositionele processen zoals periodieke of incidentele legingen. Voor de ontwikke-
ling van de beerput en in het bijzonder de organisatie van vuilophaal en legingen van beerputten zie Bitter 2011, 35-56; Hupperetz 
2010,279-284 en Van Oosten 2017, 41-56. 
1179 Oostenburgervoorstraat: Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017, 71; Zwanenburgwal 35: Lovegrove Pereira 2015; Oudezijds Voor-
burgwal 40: Ostkamp 2017, 37.  
1180 Oostenburgervoorstraat, zie Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017, 49-65, 95-97 en 139-143; VOC-werf, zie Gawronski en Jayasena 
2011a, 22-27. 
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beerput randen EVE N MAE breuk compleetheid (%) 

WA24-2 (1600-1700), Warmoesstraat 10 430 192,7 3900 276 20,33 44,8 

HAP-53 (1633-1675), Haarlemmerplein 26  133 91,3 1559 166 17,1 68,7 

WLO-8 (1675-1725), Zwanenburgwal 35 1093 353,7 4563 757 12,9 32,3 

OZV9, BP1 (1675-1800) Oudezijds Voorburgwal 
40 

1005 771,4 20396 1145 26,44 76,7 

OBV-35 (1700-1800), Oostenburgervoorstraat 19 6 2,6 74 29 28,46 43,3 

OBV-34 (1700-1800), Oostenburgervoorstraat 23 130 46 1914 192 41,6 35,4 

OBV-47 (1725-1800), Oostenburgervoorstraat 9  167 70,3 5572 235 79,26 42,1 

OBV-46 (1725-1800), Oostenburgervoorstraat 15 7 3,3 121 24 36,67 47,1 

OBV-33 (1725-1800), Oostenburgervoorstraat 25 45 35,8 1947 159 54,38 79,5 

OBV-27 (1725-1800), Oostenburgervoorstraat 27 32 13,45 260 39 19,33 42 

 
217 Vondstcomplexen van 10 beerputten naar randen, EVE, aantal scherven (N), Minimaal Aantal Exemplaren (MAE), breuk en compleet-
heid 

 
De homogeniteit van de ophoging met stadsafval is ook goed zichtbaar in de vrijwel overeenkomstige 
bakselverhoudingen in de twee steekproefsgewijs bemonsterde vakken. De compleetheid van de scher-
ven ligt op gemiddeld 14% en hoewel de schervendichtheid verschilt – te verklaren doordat er grote en 
kleine scherven zijn – bestaat er wel een overeenkomstig gewicht per m3 van circa 16 kg. Hieruit valt af te 
leiden dat bij de ophoging gebruik is gemaakt van een regelmatige verhouding tussen aardewerkafval en 
grond. Een vergelijking tussen verschillende ophogings- en aanplempingscontexten wijst uit dat de com-
pleetheid van de keramiekvondsten sterk varieert tussen 10% en 20%, met enkele uitschieters tot boven 
de 40% (afb. 218).1181  
 
vondstcomplex randen EVE N breuk compleetheid 

WLO-155A (1595-1597/1601) 2856 503,31 10941 21,73 18 

WLO-168 (1626) 272 39,1 1119 28,61 14,37 

OBV-72 en 94 (1660-1663) 947 133,2 3578 26,86 14,06 

OOST4 (1660-1663) 219 23,95 893 37,28 10,9 

VAL4-S 220 (1650-75) 18 3,4 147 13,82 18,9 

VAL4-S 118 (1625-50) 97 36,07 2584 71,63 37,18 

VAL4-S 216 (1650-1700) 160 35,85 160 14,4 22,4 

VAL4-S 159 (1650-75) 48 10,9 148 13,6 22,7 

VAL4-S 158 (1650-75) 66 11,75 296 25,2 17,8 

VAL4-S 122 (1700-50) 171 46,42 402 8,7 27,1 

VAL4-S 123 (1700-50) 135 57,8 306 5,3 42,8 

 
218 Vondstcomplexen van 11 ophogings- / aanplempingslagen naar randen, EVE, aantal scherven (N), breuk en compleetheid 

 
De vraag die nu rijst, is in hoeverre de bakselverhoudingen van de verschillende vondstcomplexen repre-
sentatief zijn voor de stedelijke materiële cultuur in een desbetreffend tijdvak. Hiervoor moeten we kij-
ken naar de compleetheid per bakselsoort en daarnaast het gehele vormenspectrum; welke voorwerpen 
al dan niet aanwezig zijn (afb. 219). Hieruit blijkt dat het vormenspectrum een gemiddeld beeld geeft van 

                                                                    
1181 Oostenburg, VOC-werf (OOST4), Gawronski en Jayasena 2011a, 22-27; Oostenburgervoorstraat, Gawronski, Jayasena en Terhorst 
2017, 50; Valkenburgerstraat (VAL4), Gawronski en Jayasena 2016b, 50.  
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de stedelijke materiële cultuur zoals we die ook kennen van andere archeologische vindplaatsen in Am-
sterdam uit de late zestiende- en zeventiende eeuw. 1182 

 
219 Bakselverhoudingen in de stedelijke ophogingslaag van Oostenburg naar EVE (OBV, N=77,63) vergeleken met de ophoging van het 
VOC-werfeiland (OOST4, N=34,73), twee particuliere aanplempingen aan de Valkenburgerstraat (VAL4 S 158, N=12,95; VAL4 S 159, 
N=12,2), en de beerputten van Warmoesstraat 10 WA24, N=192,31) en Haarlemmerplein 26 (HAP-53, N=91,33) 
 

Dit wijst erop dat voor de ophogingen van het Stadsfabrieksambt gebruik is gemaakt van het gehele 
scala aan ingezameld huisvuil en niet eerst aan afvalscheiding is gedaan, waarbij alleen specifieke soor-
ten aardewerkafval werden gebruikt voor ophogingswerkzaamheden. De stedelijke ophogingslagen van 
Vlooienburg en Oostenburg zijn daarom te gebruiken als een referentiekader voor de interpretatie van 
zestiende- en zeventiende-eeuwse vondstcomplexen in de stad. Ook ten aanzien van de datering van het 
stadsafval dat werd gebruikt voor de ophogingen geven de vondsten belangrijke informatie. Uit geda-
teerde keramiek-, metaal- en muntvondsten in combinatie met de historische contextdateringen van de 
aanleg van Vlooienburg en Oostenburg blijkt dat voor de stedelijke ophogingen gebruik werd gemaakt 
van afval dat niet ouder was dan 25 jaar. Enkele stukken waren nog maar een paar jaar oud toen ze als 
afval in een ophoging belandden.1183 Geconcludeerd kan worden dat voor de ophogingen die werden 
uitgevoerd door het Stadsfabrieksambt gebruik werd gemaakt van al het ingezamelde huisvuil, er geen 
selectie plaatsvond, en dat er over het algemeen recent afval in werd verwerkt. 
 
8.7.4  Aardewerk en maritieme netwerken  
 
Aardewerkvondsten in de ophogingslagen van Vlooienburg (1595-1597/1601) en Oostenburg (1660-1663) 
tonen de materiële weerslag van de historisch bekende handelsnetwerken. Ze zijn indicatoren voor de 
internationalisering van de stad en geven tegelijkertijd de verschillende importen een tijdsdiepte. Het 
aardewerk uit de ophoging van Vlooienburg, in relatie tot andere vondstcomplexen, geeft het volgende 
beeld van het aardewerk in Amsterdam aan het einde van de zestiende eeuw. Via de riviervaart – met 
Dordrecht als overslaghaven – werd Amsterdam net zoals in de eeuwen daarvoor doorlopend bevoorraad 
met steengoed opslag- en schenkgerei uit het Duitse Rijnland. Het steengoed in laatzestiende-eeuws 
Amsterdam is kenmerkend voor de productie uit Frechen, Raeren en Westerwald in deze periode.1184 
                                                                    
1182 Zie MenA vindplaats Oostenburg, OOST4 (Gawronski en Jayasena 2011a, MenA AAR 58), Warmoesstraat 10 (WA24, 2014), Valken-
burgerstraat 130-146 (VAL4, 2011-2012, zie Gawronski en Jayasena 2016, MenA AAR 90).  
1183 Op Vlooienburg gaat dit om steengoedkannen uit de jaren tachtig en begin van de jaren negentig en Werra aardewerk uit 1597 en 
1598. Op Oostenburg laat de vondst van een destijds kostbare zilveren lepel uit 1638 zien dat geen afvalscheiding heeft plaatsgevonden, 
maar dat ingezameld huisvuil in zijn geheel is gebruikt voor de ophoging. 
1184 Goede parallellen buiten Amsterdam zijn steengoedvondsten uit het ‘Behouden Huys’ op Nova Zembla, waar de bemanning van 
Willem Barentsz en Jacob van Heemskerk in 1596-1597 overwinterde, zie Vlierman 2005. We zien hier dezelfde modellen als in Amster-
dam in de jaren 1590. Typen s2-kan-21, s2-kan-84 en s2-kan-55. Van de 49 te reconstrueren aardewerken voorwerpen zijn er 20 van 
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Voor de ophoging van Vlooienburg is nieuw stadsafval gebruikt, zoals blijkt uit de Raerense kannen die 
zijn voorzien van jaartallen: het grootste deel dateerde uit de jaren 1580 of vroege jaren 1590.  

Archeologische vondsten geven concrete informatie over de invloed van de internationalisering 
op de – groeiende – diversiteit van de aardewerksoorten bij Amsterdamse huishoudens op tafel en in de 
keuken. Zo laten de vondsten van Portugese faience en faience en roodbakkend aardewerk uit Italië zien 
dat de rond 1590 tot ontwikkeling gekomen Straatvaart al binnen een aantal jaar – vóór 1601 – zichtbaar 
was in het Amsterdamse aardewerkspectrum.1185 Italiaanse faience kwam in Amsterdam vooral voor 
vanaf het einde van de zestiende eeuw tot halverwege de zeventiende eeuw. Het overwicht van Liguri-
sche producten binnen de Italiaanse faience in Amsterdam is kenmerkend voor een landelijke trend in de 
periode vóór 1600.1186 In het eerste kwart van de zeventiende eeuw daarentegen viel het aandeel van 
Ligurische faience terug tot nog maar een kwart van het Italiaanse aardewerk. Dit zien we terug in de 
vondstcomplexen van Vlooienburg en Oostenburg.  

De ophoging van Vlooienburg bevatte met enkele geheel witte zoutschaaltjes de oudste voor-
beelden van Portugese faience in Nederland. Mogelijk kunnen we hierin een bijproduct zien van de zout-
importen vanuit Portugal in deze periode, ook in het kader van de ‘Straatvaart’. In de eerste helft van de 
zeventiende eeuw nam het aandeel van Portugese faience toe. In het Amsterdamse verspreidingsbeeld 
van het over het algemeen met de zeevaart in verband gebrachte Portugese tinglazuuraardewerk wordt 
het maritieme kwartier uitgelicht, maar daarnaast ook Vlooienburg, de woonbuurt die geen directe link 
had met de zeevaart. In deze woonwijk bevond zich vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw een 
Portugees-Joodse gemeenschap. Uit historische bronnen is bekend dat deze Sefardische joden er een 
Portugese levensstijl op na hielden, van de kleding die ze droegen tot het meubilair in hun huizen. Uit 
boedelbeschrijvingen leren we dat in Portugees-Joodse huishoudens nog tot in de achttiende ‘Portugaal-
se schotels’ waren te vinden.1187 Het lijkt er dan ook op dat de aanwezigheid van Portugese faience in 
Amsterdam enerzijds is gekoppeld aan connecties met de zeevaart – net zoals in andere delen van wes-
telijk Nederland – en anderzijds in het geval van Vlooienburg, met de overwegend Sefardische bewoners 
in deze Amsterdamse buurt.1188 Van het Iberisch schiereiland kwamen verder olijfoliekruiken. Deze amfo-
ren waren sterk verbonden met maritieme netwerken en dienden primair als verpakkingsmateriaal van 
zaken als olijfolie en wijn die werden ingevoerd vanuit Spanje en Portugal.  

De verspreiding van aardewerk uit het Werra- en Wesergebied – verhandeld via het Noord Duitse 
Bremen – en het Franse witbakkend aardewerk en faience uit respectievelijk Beauvais en Rouen in weste-
lijk Nederland hield verband met de Kleine Vaart, een regelmatige scheepvaartverbinding tussen Ham-
burg, de Britse eilanden en Rouen.1189 De hoogtijdagen hiervan lagen – zo laten de aardewerkvondsten 
zien – in het laatste kwart van de zestiende- en eerste kwart van de zeventiende eeuw. Aardewerkvond-
sten uit een particuliere aanplemping in de Uilenburgergracht en de ophoging van Oostenburg geven aan 
dat ook ná de historisch bekende bloeiperiode van de Kleine Vaart nog keramiek uit het Wesergebied 

                                                                                                                                                                                                                   
steengoed, Vlierman 2005, s2-kan-55 BA-008. Afwijkend van doorsnee vondstcomplexen in Amsterdam is dat bijna de helft van het 
steengoed uit het Behouden Huys een herkomst lijkt te hebben in Westfalen, mogelijk Stadtlohn, zie Vlierman 2005, XVII en XXXIII. 27 van 
roodbakkend aardewerk en twee van majolica. Vlierman 2005, s2-kan-32 BA-001 t/m 004; s2-kan-84 BA-005 t/m 007. Ook bij het rood-
bakkend aardewerk komen we bekende typen tegen zoals bakpannen van het type r-bak-5 en borden met een groene slibspiegel van het 
type r-bor-6. Gelijktijdige vondstcomplexen uit Nederland – zoals dat uit een in 1600-1610 gedempte gracht in Haarlem – geven een 
vergelijkbaar beeld, zie Peters 2015, 119-121. Steengoed kannen van de typen s2-kan-49 en s2-kan-55 waren hier verreweg de meest 
voorkomende vormen. 
1185 Op deze handelsroute voeren Nederlandse schepen volgeladen met graan voeren door de Straat van Gibraltar het Middellandse Zee-
gebied in om – onder andere – het door misoogsten geteisterde Italië aan de grote vraag hieraan te voldoen. Op de terugreis werd aarde-
werk mee teruggenomen. Zie Gawronski en Jayasena 2013, 164 en Claeys en Jaspers 2006, 464.  
1186 Ook in andere plaatsen in het Nederlandse kustgebied maakt deze groep veelal driekwart van het Italiaanse tinglazuuraardewerk uit. 
Zie Jaspers 2009, 3.  
1187 Levie Bernfeld 2012, 213-214. 
1188 Een andere aardewerksoort in Amsterdam die op basis van recent onderzoek in verband is gebracht met Portugees-Joodse gebruikers 
is Portugese roodbakkende kookwaar, zie Stolk 2018, 101-120. 
1189 Claeys en Jaspers 2010, 463-464. Naast Frans witbakkend aardewerk is uit Amsterdam ook een voorbeeld bekend van een veldfles van 
steengoed uit Martincamp in Normandië (WLO-376-6, s6-fle-1; zie Gawronski 2012, 180, cat. 370).  
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Amsterdam bereikte. Weseraardewerk was in Amsterdam en West Friesland rond 1600 de grootste 
groep van importaardewerk.1190 Het verspreidingsbeeld van Frans witbakkend aardewerk in Amsterdam 
laat concentraties zien rond de Haarlemmerdijk en het Haarlemmerplein en de Prins Hendrikkade en de 
eilanden Vlooienburg, Uilenburg, Marken, Rapenburg en Oostenburg.1191 

Een andere aardewerksoort die Amsterdam via de zeevaart bereikte was jydepotaardewerk uit 
Denemarken. Jydepotten werden vanaf het derde kwart van de zestiende eeuw – de oudste vondsten in 
Amsterdam dateren uit de jaren 1560 – ingevoerd door Jutse schippers.1192 Een vraag die de aanwezig-
heid van jydepotaardewerk in Amsterdam oproept, is in hoeverre dit in verband is te brengen met de 
historisch bekende Deense en Noorse gemeenschap in de stad in de zeventiende eeuw. Het ging hierbij 
om arbeiders en zeevarenden, die woonachtig waren in de Lastage en op de eilanden Uilenburg, Marken, 
Rapenburg en Kattenburg.1193 In het archeologische verspreidingsbeeld van jydepotten in Amsterdam 
zien we alleen overlap met Marken. Hierbij komt ook nog dat deze jydepotten afkomstig zijn uit aan-
plempingslagen en zodoende niet te koppelen aan individuele huishoudens ter plaatse. Geconcludeerd 
moet worden dan vooralsnog concreet bewijs ontbreekt om een verband te leggen tussen jydepotten en 
Deense gebruikers in Amsterdam en dat de aanwezigheid van het aardewerk hoofdzakelijk in verband 
staat met scheepvaart.  

De porseleinvondsten uit de ophoging van Vlooienburg laten zien dat nog vóór de grote impor-
ten vanaf 1602 Chinees porselein in laatzestiende-eeuws Amsterdam al beschikbaar was. Deze vroege 
porseleinvondsten passen in het beeld dat de afgelopen jaren is ontstaan van de introductie van Chinees 
porselein in de Noordelijke Nederlanden.1194  
 
8.7.5  Aardewerk van productie en transportactiviteiten  
 
Een ander aspect waar aardewerkvondsten uit ophogingen inzicht in geven is ambacht in de stad. Zo is 
het productieafval van glas mogelijk in verband te brengen met de eerste historisch bekende glasblazer 
in Amsterdam en de fragmenten van suikertrechters uit de ophoging van Vlooienburg te relateren aan de 
eerste suikerbakkers in Amsterdam in de jaren 1590. Suikerbakkerijen in Amsterdam, zoals weerspiegeld 
door de vondsten van vulpotten en suikertrechters, vormen niet alleen een afspiegeling van ambachtelij-
ke productie in de stad, maar zijn tegelijkertijd onlosmakelijk verbonden met de plantages in het Cari-
bisch gebied waar – in omstandigheden van slavernij – rietsuiker werd verbouwd, die als grondstof naar 
de Republiek werd verscheept om hier verder te worden verwerkt tot kant en klare suiker. 

Aardewerk van productie en transportactiviteiten zien we ook terug in de vulling van particuliere 
aanplempingen in de Uilenburgergracht. Deze vondstcomplexen hebben een geheel andere samenstel-
ling dan die van Vlooienburg en Oostenburg. Naast een klein aandeel aan sterk incompleet en gefrag-
menteerd huishoudelijk afval bestond het hoofdbestanddeel uit aardewerk dat in verband stond met 
transport- en productieactiviteiten (afb. 220). Op één perceel ging het bij een landwinning uit de periode 
1625-1650 om een partij olijfoliekruiken, op een ander perceel in de periode 1700-1730 om suikerbak-

                                                                    
1190 Dit lijkt kenmerkend te zijn voor Noord-Holland in die periode, want in de vondstcomplexen van Dokkershaven in Vlissingen – waar 
importaardewerk ruim was vertegenwoordigd – vormde Weseraardewerk nog geen 1%. West Friesland, zie Schrickx 2016, 77-79; Vlissin-
gen, zie Jaspers 2010, 134. In de vulling van een gracht in Haarlem (Wilsonsplein) vormt Weser aardewerk ook een kleine groep, zie Peters 
2015, 116.  
1191 Dat de aanwezigheid van Portugese faience en Frans witbakkend aardewerk niet was verbonden met status leert een vergelijking van 
de vondstcomplexen van vijf beerputten van middenklasse huishoudens in de Jordaan en de Oudeschans. De beerputten zijn alle in grote 
lijnen vergelijkbaar, met als belangrijkste verschil dat het Portugese en Franse aardewerk alleen voorkomt in de Oudeschans-beerput. Vijf 
beerputten op de vindplaats Konijnenstraat 3-23, zie Gawronski, Jayasena, Veerkamp 2007 (MenA AAR 6); beerput Oudeschans 7, zie 
Gawronski en Jayasena 2011 (MenA AAR 59).  
1192 Gawronski en Jayasena 2011 (MenA AAR 59).  
1193 Thuijs en Pedersen 2016, 169.  
1194 Zo zijn buiten Amsterdam vondsten van vóór de veiling van de gekaapte Portugese scheepsladingen in 1602 en 1604 gedaan in bij-
voorbeeld Arnemuiden (vóór 1573), Enkhuizen (vóór 1591) en Rotterdam Ostkamp 2003, 14-29; Ostkamp 2011, 6-8; Ostkamp 2015, 455-
458; Duijn 2011. 
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kersaardewerk. Het aardewerk uit de eerste aanplemping bestaat voor 79% uit olijfoliekruiken, aange-
vuld met rood- en witbakkend aardewerk, Italiaanse en Franse faience, steengoed en Weseraarde-
werk.1195 De olijfoliekruiken vormen één homogene groep waarbij de scherven 98,3% van de oorspronke-
lijke voorwerpen vertegenwoordigen. Bij de sterk gefragmenteerde scherven van het overige materiaal 
ligt de compleetheid veel lager, het gaat om slechts 10,1%. Deze amforen waren – zo leren we uit de 
daarop aangebrachte handelsmerken – oorspronkelijk bestemd voor de Atlantische vaart tussen Spanje 
en het Caribisch gebied.1196 In het tweede kwart van de zeventiende eeuw bestond er een handelsembar-
go met Spanje, maar tegelijkertijd floreerde de kaapvaart van de West-Indische Compagnie (WIC).Het is 
dan ook goed mogelijk dat de olijfoliekruiken tot de lading behoorden van een door de WIC buitgemaakt 
Spaans schip en zodoende in Amsterdam belandden. De amforen hadden primair de functie van verpak-
kingsmateriaal en eenmaal geleegd – bijvoorbeeld op de WIC werf op Rapenburg – waren ze waardeloos. 
De WIC-werf lag op een steenworp afstand van het perceel aan de Valkenburgerstraat, dat op dat mo-
ment mogelijk eigendom was van scheepstimmerman Hartog Claesz.1197 Het is dan ook goed denkbaar 
dat Claesz via zijn connecties in het havenbedrijf een partij geleegde amforen kon bemachtigen op de 
WIC-werf om deze als verharding aan zijn ophogingsmateriaal toe te voegen.  

Bij de uitbreiding van een ander perceel aan de Valkenburgerstraat in de Uilenburgergracht in de 
periode 1700-1730 werden in het water twee massieve pakketten van suikerstrooppotten en suikertrech-
ters gestort.1198 Archeologisch is aangetoond dat dit bedrijfsafval van suikerraffinaderijen in zeventiende- 
en achttiende-eeuws Amsterdam meestal in de directe nabijheid van de suikerbakkerij werd wegge-
gooid, niet zelden – zoals bij suikerbakkerij De Drie Suikerbroden aan het Rokin – direct voor de deur in 
het water.1199 De scherven uit de onderste laag – aangebracht op de bodem van de Uilenburgergracht – 
vertegenwoordigen 42,8% van de oorspronkelijke strooppotten en trechters. Bij het suikerbakkersaar-
dewerk uit de daarop aangebrachte laag bedraagt de compleetheid 27,1%. Deze hoge mate van com-
pleetheid komt overeen met de pottenbakkersstort van suikerbakkersaardewerk aan de Overtoom 
(37,7%).1200 Daarnaast zien we ook overeenkomstige verhoudingen in fragmentatie – de hoeveelheid 
scherven waarin een pot is gebroken – van strooppotten en suikertrechters. In de onderste laag in de 
Uilenburgergracht gaat het om respectievelijk 4,95 en 12,99, bij het pottenbakkersafval om 18,4 en 
53,8.1201 Uit beide vondstcomplexen komt goed naar voren dat de breekbaarheid van suikertrechters 
bijna drie keer zo groot was als die van strooppotten. Deze vergelijking leert dat het afval van suikerbak-
kersaardewerk in de Uilenburgergracht kan worden beschouwd als een primaire stortcontext. Voor een 
scenario waarbij op dit perceel een suikerbakkerij bestond waarvan het aardewerkafval werd gebruikt 
voor uitbreiding van het perceel ontbreken archeologische of historische aanwijzingen. Wel is uit histori-
sche bronnen bekend dat op het eiland Marken in de achttiende eeuw twee suikerbakkerijen in bedrijf 
waren, waarvan er één was gevestigd aan de Uilenburgergracht bij de Wijde Gang.1202 

                                                                    
1195 Gawronski en Jayasena 2016b, 98-99. 
1196 Terhorst 2012.  
1197 Hartog Claesz had het perceel in ieder geval in 1659 in bezit, zie Gawronski en Jayasena 2016b, 14. 
1198 Valkenburgerstraat 130-146, perceel VII.  
1199 Gawronski en Kranendonk 2018, 24-25.  
1200 MenA vindplaats Schoolstraat 5-19 (SST, 2012), zie Gawronski en Veerkamp 2014, 30 (MenA AAR 79).  
1201 Gawronski en Veerkamp 2014, 30 (MenA AAR 79).  
1202 Eén van de twee suikerbakkerijen bestond al sinds 1669 en werd in 1710 gekocht door de gebroeders Nicolaas en Hendrik van Hoorn. 
Het betrof toen een suikerbakkerij met een huis en een erf bij de Markenbrug, zie Van Eeghen 1960, 129 en SAA, kwijtscheldingen, NL-
SAA-21648276. In deze werkplaats was in 1742 suikerbakker Joh. Robaij werkzaam. In de suikerbakkerij aan de Wijdegang werkte in 1742 
Herman Beekman, zie Reesse 1908, 131, Kohier van de Personeele Quotisatie, wijk 15, verpondingsnummer 5322, Oldewelt 1945, 102.  
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220 Perceelsgewijze landwinning in de Uilenburgergracht met in een donkerder kleur per fase de vondstcontexten, met A gemarkeerd 
concentraties van huisafval, O de stort van olijfoliekruiken en S de stort van suikerbakkersaardewerk (tekening: Ranjith Jayasena, MenA) 

 
Een van deze suikerbakkerijen is historisch direct in verband te brengen met plantages in het Caribisch 
gebied, waarmee de betekenis van de vondsten verder gaat dan alleen productie in Amsterdam. Hiermee 
komen we tot een mogelijk vergelijkbare verklaring voor de aanwezigheid van deze homogene partij 
aardewerk als bij de olijfoliekruiken, namelijk, dat de eigenaar van het perceel een complete partij aar-
dewerkafval heeft aangeschaft om hiermee zijn ophogingsmateriaal mee te verstevigen. 

Geconcludeerd kan worden dat aardewerk uit stadsafval dat is verwerkt in stedelijke ophogingen 
een representatief beeld geven van de onderlinge bakselverhoudingen op met moment van depositie (de 
ophoging) en hiermee zijn te beschouwen als belangrijke ijkpunten in zowel het Amsterdamse als lande-
lijke onderzoek naar de ontwikkeling en handel in gebruikskeramiek. In aanvulling hierop vertellen 
vondstcomplexen van particuliere ophogingen en aanplempingen net zoals afval uit waterbodems over 
specifieke activiteiten op de oevers – zoals vastgesteld bij het Noord/ Zuidlijnonderzoek op het Rokin – of 
de materiële cultuur van wonen en werken in de directe omgeving, zoals bij de aanplempingen in de Ui-
lenburgergracht.1203  
  

                                                                    
1203 Rokin: Gawronski en Kranendonk 2018, 23-25. 
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8.8  Slotbeschouwing 
 
Amsterdam is een stad in het veen, die al acht eeuwen te maken heeft met bodemdaling. Dit probleem is 
een erfenis uit de ontginningsperiode, toen het veen werd ontwaterd en begon in te klinken. De oplos-
sing om natte voeten tegen te gaan, was het ophogen van bewoningsareaal, maar door de dalende bo-
dem te belasten met zware grondpakketten werd dit proces alleen maar versneld. Om te kunnen bouwen 
op deze ondergrond waren verdere ophogingen een basisvoorwaarde. 

Dat kennis van de ondergrond wezenlijk is voor bouwen en leefbaar houden van de stad was al 
bekend in de zeventiende eeuw, maar het structureel integreren van bodemgegevens in het bouwproces 
gebeurde pas in de twintigste eeuw. In de eerste helft van die eeuw gingen discussies over de ondergrond 
hoofdzakelijk over de hoeveelheid op te brengen zand, hoeveel hier na zetting van overbleef en in welke 
mate de veenbodem daalde. Maar de kennisontwikkeling ging met horten en stoten. Een verklaring voor 
de sterke verzakkingen bij de aanleg van het Stationseiland en het Zeeburgereiland kwam pas in het 
laatste kwart van de twintigste eeuw, met de grondige kartering het tracé van de geul van het Oer-IJ. Tot 
die tijd begreep men niet werkelijk waarom de bodem juist op die plek aan hevigere zakkingen ten prooi 
was. Tegenwoordig, nu de ligging van deze oergeul bekend is, is die kennis leidend bij de planvorming 
van nieuwbouwprojecten zoals Haven-Stad, de Sluisbuurt en de uitbreiding van IJburg. 

De bron waarop deze studie is gebaseerd, en die mogelijk maakt om de stadsontwikkeling van 
Amsterdam te bekijken vanuit een nieuwe invalshoek, is de archeologie. De belangijkste vindplaatsen 
van 65 jaar stadsarcheologie in Amsterdam zijn ontsloten en in een chronologisch kader geplaatst om tot 
een diachroon beeld van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad te komen. De bouwstenen van deze 
studie zijn grond en scherven. Grond heeft betrekking op de ophogingen waarmee de stad tot stand is 
gekomen en welke informatie deze bieden over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam. Scherven 
vormen de inhoud van de grondpakketten, het (stads)afval waarmee werd opgehoogd. 

Archeologische gegevens van dertiende-eeuwse ophogingen geven sterke aanwijzingen dat de 
nederzetting in die tijd nog niet de stad van burgers was die het later zou worden, maar een nog deels 
agrarische samenleving met twee verschillende gezichten. Dit blijkt uit de centraal gestuurde aanpak van 
de ophogingen aan de oostzijde van de Amstel, met een vaststaande verkaveling en bebouwing op een 
doorlopend dijklichaam. Dit versterkt de historische veronderstelling dat in de dertiende eeuw op de 
oostoever het bestuurlijke centrum was van achtereenvolgens de heren van Amstel en de graven van 
Holland. Daar tegenover, aan de westzijde van de Amstel, lag een lint van individuele terpen, met huizen 
en werkplaatsen. Hier bevond zich de door particulier initiatief organisch gegroeide ambachts- en han-
delswijk. 

Het stadswordingsproces van Amsterdam in de veertiende eeuw is afleesbaar aan de omvang en 
samenstelling van de grondpakketten van ophogingen. In de tweede helft van de veertiende eeuw begon 
men metersdikke grondpakketten van klei- en veenzoden op te brengen, vermengd met mest en spaar-
zaam afval. Deze bestreken het gehele gebied tussen de dijkstraten en de voorburgwallen en de drassige 
oeverzones van de Amstel op het Damrak en het Rokin. De omvang van deze ophogingen was zo groot 
dat tot ver in de zestiende eeuw kon worden gebouwd op percelen die al in de veertiende eeuw waren 
opgehoogd. 

Het verdwijnen van mest als ophogingsmateriaal aan het einde van de veertiende eeuw markeert 
de overgang van het deels nog open, agrarische karakter van de nederzetting – met vee en mestvaalten 
op de achtererven – naar een dichte stedelijke bebouwing. Niet alleen ruimtelijk, maar ook organisato-
risch was Amsterdam aan het einde van de veertiende eeuw een stad geworden. Aan een nieuw centraal 
marktplein – dat we tegenwoordig kennen als de Dam – verrees toen ook het eerste stadhuis. 

Met de sterke groei van de stadsbevolking in de veertiende- en vijftiende eeuw nam navenant de 
hoeveelheid geproduceerd afval toe. De stedelijke vuilophaal werd meer en meer georganiseerd en in de 
ophogingen zien we dit terug in de vorm van afval dat hierin werd verwerkt. Aanvankelijk ging het nog 
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om kleine concentraties huishoudelijk afval uit de directe omgeving, maar vanaf de late vijftiende eeuw 
gebeurde dit op steeds grotere schaal.  

Vanaf de zestiende eeuw kwam er een bestuurlijke erkenning van de grondproblematiek in Am-
sterdam. Dit kwam tot uitdrukking in de oprichting van het Stadsfabrieksambt, het stedelijke bouwbe-
drijf. De Alteratie van 1578 was een bestuurlijk en maatschappelijk keerpunt in de stadsgeschiedenis, 
maar ook in het grondwerk voltrok zich – met nieuwe stadsuitbreidingen in het verschiet – een verande-
ring. Aan het einde van de zestiende eeuw beschikte Amsterdam over een goed geoutilleerde organisa-
tie, die met technische kennis (fabrieksmeester en stadslandmeter) en capaciteit (ophogingsmateriaal, 
stadsafval en modderschuiten) in staat was om grote ophogingsprojecten uit te voeren. Er werd een 
eenduidig stadspeil vastgelegd, waaruit in de negentiende eeuw het NAP voortkwam. Het archeologisch 
onderzoek op onder meer Vlooienburg, Marken en Oostenburg heeft laten zien dat de historisch beken-
de systematiek van het Stadsfabrieksambt ook zijn weerslag had in het grondwerk. Ophogingen werden 
volgens een vast stramien uitgevoerd, in combinatie met het graven van grachten. Als eerste werd de 
bodem verstevigd met rijshout of stadsafval. Vervolgens werden de grachten gegraven en met de vrijge-
komen klei en veenbrokken opgehoogd. Tenslotte werd de ophoging afgedekt met een kleilaag. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw vonden de eerste grote stadsuitbreidingen plaats 
sinds de zeventiende eeuw. De laaggelegen polders rond de stad werden hiertoe met metersdikke zand-
pakketten opgehoogd tot het niveau van de stad. In dezelfde periode kwamen de IJpolders en het 
Noordzeekanaal tot stand en werden in het IJ voor de bouw van het Centraal Station drie eilanden aan-
geplempt. Dit op dat moment voor Amsterdam ongekend grootschalige grondwerk was alleen mogelijk 
door nieuwe technologische ontwikkelingen. Door paarden aangedreven moddermolens maakten plaats 
voor stoombaggermolens en zand kon over grotere afstand en in grotere hoeveelheden worden aange-
voerd door het gebruik van Hutton zandzuigers en persleidingen. 

In deze studie is aangetoond dat het in de archeologie vaak nog ondergewaardeerde stadsafval 
in ophogingslagen meer is dan een willekeurig residu met weinig informatiewaarde. Het betreft repre-
sentatieve vondstcomplexen die een afspiegeling vormen van het gehele spectrum van materiële cultuur 
in de stad. De aardewerkvondsten laten zien hoe Amsterdam zich op het gebied van handelscontacten, 
uitwisseling en productie door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Daarnaast zijn de vondstcomplexen 
een graadmeter voor het interpreteren van andere vondstcontexten zoals beerputten, en bieden ze ijk-
punten ter precisering van – landelijke – aardewerkchronologieën en de omlooptijd van aardewerk. 

De praktische kant van het ‘graaf- en modderwerk’ in de Amsterdamse ophogingsgeschiedenis 
laat een grote mate van continuïteit zien. Ondanks een lange ontwikkeling gaan veel van de tegenwoor-
dig nog gangbare technieken direct terug op een laatmiddeleeuwse aanpak. Zo is het in de huidige wa-
terbouw gebruikelijk om bij het ophogen van drassig land gebruik te maken van rietmatten of rijshout, 
een techniek waarvoor in Amsterdam het oudste archeologische bewijs dateert uit het begin van de veer-
tiende eeuw. Met de ontwikkeling van een vaste systematiek van het grondwerk eind zestiende eeuw 
werd de basis gelegd voor het ophogen in de tegenwoordige tijd. Met het Stadsfabrieksambt en later de 
Dienst der Publieke Werken heeft Amsterdam zich in het grondwerk weten te onderscheiden door inno-
vaties op technologisch vlak en pragmatisch handelen. Dit was wezenlijk, want de ondergrondproblema-
tiek kwam en komt van tijd tot tijd steeds weer op de voorgrond, zowel in de bestaande stad als bij uit-
breidingen, zoals die van IJburg momenteel. Dit laat zien dat de uitdagingen waarvoor het stadsbestuur 
tegenwoordig staat lang zo nieuw niet zijn als men wellicht zou denken, maar dat het gaat om een mo-
derne uitvoering van een beproeft concept. 

De opgehoogde stad is nooit af, maar moet voortdurend op peil worden gehouden. De straatkei-
en van de zeventiende-eeuwse stad lagen oorspronkelijk even hoog als de straten nu liggen, maar door 
de bodemdaling zakten ze twee tot tweeënhalve meter naar beneden. Vele kleinschalige ophogingen 
waren daarom nodig om het maaiveld op dezelfde hoogte te houden. Het behoud van het peil was en is 
van het grootste belang om het water te kunnen beheersen. Wanneer een deel van de stad te laag ligt 
ten opzichte van de rest van de stad, leidt dit onherroepelijk tot problemen met het water. Naar ver-
wachting zal in de komende jaren de capaciteit van de afvoer van oppervlaktewater door toenemende 
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regenval sterk onder druk komen te staan, stijgt de zeespiegel en gaat de bodemdaling onophoudelijk 
verder. Dit vraagt opnieuw om innovatieve oplossingen om de stad leefbaar te houden.  
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9  Samenvatting 
Graaf- en modderwerk. Een archeologische stadsgeschiedenis van Amsterdam 

 
In deze archeologische stadsgeschiedenis wordt Amsterdam via de ondergrond als bron belicht vanuit 
twee invalshoeken: de ruimtelijke ontwikkeling en de culturele geschiedenis. Bijzondere aandacht hierbij 
is voor de fenomenen ophogingen en aanplempingen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ten eerste 
dat ophogingen – het tot stand brengen van een kunstmatige ondergrond – door de gehele geschiedenis 
van Amsterdam een rode draad vormen en ten tweede vanwege de bijzondere omstandigheden dat het 
stadsafval dat voor ophogingen werd gebruikt een afspiegeling vormt van de stedelijke materiële cul-
tuur. Water en land vormen een twee-eenheid die wezenlijk is de gehele geschiedenis van de stad, de 
hoogte van het water bepaalde tot welke hoogte het land moest worden gebracht en tegelijkertijd wordt 
ingegaan op de vraag hoe hoog water en land in het verleden lagen en welke informatie archeologische 
gegevens bieden over bodemdaling. De belangrijkste bron voor deze studie bestaat uit een dataset die 
tot stand kwam door een decennialange archeologische onderzoekstraditie in Amsterdam. Tot dusver 
was dit rijke gegevensbestand nog nauwelijks ontsloten, vooral ten aanzien van de oudere onderzoeken. 
Hiertoe is alle – voor deze studie relevante – vindplaatsinformatie samen met historisch-topografische 
gegevens ondergebracht in een door MenA ontwikkeld GIS-systeem.  
 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Aan de basis van de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam staat de landinrichting die tot stand kwam 
bij de ontginningen van Amstelland in de elfde en twaalfde eeuw. Met een reconstructie van de verkave-
ling vanaf de Nieuwendijk tot aan de Kostverlorenvaart – op basis van archeologisch gedocumenteerde 
kavelsloten, historische studies en historische kaarten – werd de historische hypothese bevestigd dat bij 
de ontginning is uitgegaan van kavels met een standaardbreedte van 30 roede. Aan de achterzijde werd 
de verkaveling begrenst door een waterscheiding ter plaatse van de latere Kostverlorenvaart. Aan de 
oostzijde van de Amstel strekten de ontginningskavels zich tussen het IJ en de – latere – Kloveniersburg-
wal uit naar het oosten, om daar met de binnenbocht van de Amstel mee te buigen naar het noordoos-
ten. De achterkade is hier mogelijk de tegenwoordige Linnaeusstraat, die op de ontginningsmaat van 
precies zes voorling parallel langs de Amstel loopt en tot halverwege de zeventiende eeuw nog doorliep 
tot aan het IJ. 

De oudste bewoning aan de Amstelmonding ontstond rond 1175, nadat de stormvloeden in de 
jaren rond 1170 het landschap ingrijpend hadden veranderd en de monding van de Amstel via het verbre-
de IJ een directe verbinding had gekregen met de Zuiderzee. Op basis van het verspreidingspatroon van 
de oudste waterbodemvondsten waren drie bewoningszones te lokaliseren, evenals een grafveld ter 
plaatse van de latere Oude Kerk. Nadat de eerste nederzetting mogelijk werd weggevaagd bij de storm-
vloeden in 1214 en 1219 verrees vanaf circa 1225 nieuwe bebouwing aan de landzijde van de latere Nieu-
wendijk / Kalverstraat en Warmoesstraat / Nes. Aan de Nieuwendijk en Kalverstraat verrezen gebouwen 
op terpen, die werden gebruikt voor zowel bewoning als de uitoefening van een ambacht, waarvan de 
werkplaats van een wever (1225-1250) en een smid (1250-1300) getuigen. Aan de oostzijde van de Amstel 
verrees de eerste bebouwing vanaf het midden van de dertiende eeuw op een doorlopend dijklichaam. 
Na aanleg van de dam in de Amstel tussen circa 1260 en 1275 werd de Boerenwetering, de afwatering 
vanuit het achterland die op de Amstel uitwaterde bij het Spui doorgetrokken naar het noorden, om via 
de Nieuwezijds Kolk en de latere Dirk van Hasseltssteeg uit te monden op het Damrak. Aan de noordzijde 
van deze uitwatering werd in de jaren tachtig of negentig van de dertiende eeuw een bakstenen verdedi-
gingswerk gebouwd door graaf Floris V. Dit bouwwerk heeft – als het al is voltooid – maar een kort be-
staan gekend, want begin veertiende eeuw moet het al zijn gesloopt.  

Rond 1350 was Amsterdam omsloten door een aarden wal met gracht in het tracé van de Oud-
ezijds- en Nieuwezijds Voorburgwal. De noordelijke afbuiging van de stadswal langs de Nieuwezijds 
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Voorburgwal liep door de Nieuwezijds Armsteeg, waar het wallichaam archeologisch tot volledige hoog-
te is opgegraven. Over de noordelijke afbuiging van de Oudezijds Voorburgwal bestond de historische 
hypothese dat deze in eerste instantie in de omgeving van de Oudezijds Armsteeg lag en eind veertiende 
eeuw is verlegd na het doortrekken van de Warmoesstraat noordwaarts en de bouw van de Sint-
Olofspoort rond 1375. Nieuwe archeologische inzichten maken duidelijk dat dit niet waarschijnlijk is. Het 
noordelijke deel van de dijk in de Warmoesstraat werd al midden veertiende eeuw tegelijk met de Oud-
ezijds Voorburgwal gerealiseerd en bij verschillende archeologische onderzoeken in het gebied rond de 
Oudezijds Armsteeg werd geen stadswal of stadsgracht getraceerd.  

Vanaf de eerste helft van de veertiende eeuw werd op grote schaal land gewonnen in het buiten-
dijkse gebied aan de oevers van de Amstel. Archeologisch onderzoek aan weerszijden van het Damrak en 
het Rokin hebben aangetoond dat het buitendijkse land dat we vanaf het tweede kwart van de veertien-
de eeuw voor het eerst in geschreven bronnen tegenkomen niet was aangeplempt in open water, maar 
ophogingen betroffen van bestaand drassig oeverland.  

Vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw werd de bewoningszone langs de dijkstraten uit-
gebreid tot aan de voorburgwallen. Het drassige land werd opgehoogd en de achterterreinen werden 
ontsloten door de aanleg van stegen. Met de versmalling van de Amstel door de landwinningspraktijken 
kwam de waterafvoer in het gedrang en dit was waarschijnlijk de reden dat in de jaren 1380 de achter-
burgwallen werden aangelegd, niet als nieuwe verdedigingsgracht, maar primair voor de waterafvoer. In 
1425 werd de stad uitgebreid tot aan het Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade. De – hoofd-
zakelijk – aarden omwalling werd 1482 vervangen door een stenen stadsmuur.  
In de zestiende eeuw barstte de stad uit zijn voegen, maar bleef een stadsuitbreiding uit. Buiten de om-
muring bevond zich sinds de vijftiende eeuw al wel het havengebied de Lastage en vanaf de tweede helft 
van de zestiende eeuw werd ook op verschillende locaties in het veenweidegebied illegaal opgehoogd en 
verrees bebouwing. Na de Alteratie van 1578 – dat kan worden beschouwd als de overgang van de mid-
deleeuwse- naar de vroegmoderne stad – werd Amsterdam vier keer grootschalig uitgebreid. Dit begon 
in 1585 en 1592 met de op elkaar aansluitende Eerste- en Tweede Uitleg, in 1613 gevolgd door de Derde 
Uitleg en in 1660 voltooid met Vierde Uitleg. Hierbij werd telkens een deel van de illegaal geroeide voor-
stad binnen de stadsomwalling getrokken, maar de ongecontroleerde organische groei buiten de ves-
tingwerken ging onverminderd voort. Bij de Derde Uitleg werd in feite niets meer bereikt dan dat de al 
bestaande voorstad binnen de stadsomwalling kwam te liggen. In het tweede kwart van de zeventiende 
eeuw ging de ontwikkeling van een voorstad verder in het veenweidegebied aan de zuid- en oostzijde tot 
aan de Sint-Anthoniesdijk.  

In de tweede helft van de negentiende eeuw vonden de eerste grote uitbreidingen plaats buiten 
de Singelgracht. Het grondwerk onderging in deze periode een verregaande mechanisatie en dit maakte 
het mogelijk dat bij de uitvoering van het Plan Kalff over te gaan tot integrale ophoging van de polders 
rond de stad. Tevens werd het met de moderne middelen mogelijk om grote eilanden aan te leggen in 
het open water van het IJ, zoals de drie stationseilanden (1872-1877), het Zeeburgereiland (1866-1894) en 
het IJ-eiland (1896) en eind twintigste eeuw IJburg, dat momenteel opnieuw verder wordt uitgebreid in 
het IJ-meer. 
 
Organisatie en ophogingstechnieken 
Het ophogen in de stad van de veertiende- tot de zestiende eeuw bestond vaak uit een combinatie van 
stedelijk- en particulier initiatief. De meest gebruikte ophogingsmaterialen bestonden uit klei- en veen-
zoden, die waren gestoken in de nabije omgeving. In de zestiende eeuw onderging het stedelijke grond-
werk een schaalvergroting en professionalisering met de instelling van het Stadsfabrieksambt, voorloper 
van de Dienst der Publieke Werken. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het Stadsfabrieks-
ambt vanaf het einde van de zestiende eeuw een vaste systematiek van ophogen had ontwikkeld. Het 
ophogingsproces bestond uit drie fasen. Bij de aanleg van eilanden in de buitenpolders werd als eerste 
het maaiveld verstevigd. Bij de werfeilanden van de Tweede Uitleg gebeurde dit door het aanbrengen 
van rijshout. Bij Vlooienburg – in de Amstelbocht waarbij ook een watervlak werd aangeplempt – en Oos-
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tenburg werd voor deze versteviging stadsafval gebruikt. Vervolgens werden de grachten rond de eilan-
den gegraven. Met de grond die hierbij vrij kwam werden de tussenliggende gebieden opgehoogd. Ten-
slotte werd het geheel afgedekt met een kleilaag. Het gebruik van stadsafval zien we niet alleen terug in 
de stedelijke ophogingen, maar ook in de grondpakketten waarmee de aarden vestingwallen werden 
opgeworpen. Bij opeenvolgende uitbreidingen werd geleerd van fouten bij de vorige. Bij de Derde Uitleg 
werd de verkaveling van de Jordaan in grote lijnen gehandhaafd en vonden minimale ophogingen plaats, 
maar dit leidde tot problemen met de waterhuishouding. Bij de Vierde Uitleg werd al het nieuwe stedelij-
ke areaal, ook de zone tussen de Prinsengracht en de stadswal, opgehoogd en de bestaande verkaveling 
geheel ondergeschikt gemaakt aan de nieuwe stadsuitleg.  

Bij de laatnegentiende-eeuwse ophogingen werden de polders van gemiddeld NAP -1,5 m met 
metersdikke ophogingen op het niveau van stadspeil gebracht. Het polderpeil van de gebieden die in de 
twintigste eeuw bij de stad werden getrokken lag op gemiddeld NAP -2 m en het bijbehorende maaiveld 
een halve meter hoger op NAP -1,5 m. Tot 1950 werden deze terreinen opgehoogd tot stadspeil, wat een 
maaiveldverhoging inhield tot NAP +0,70 m. Hiervoor moest een zandpakket worden opgebracht met 
een dikte van 4 m, waarvan na inklinking de helft overbleef. Vanaf 1950 werd alleen nog maar opge-
hoogd tot circa 1,20 m boven het waterpeil (polderpeil), een verhoging tot circa NAP -0,80 m. Hiervoor 
was een ophoging van slechts 2 m voldoende.  
 
Water en land 
De relatie tussen de hoogte van het water en land in het verleden, in relatie tot bodemdaling, is uitge-
werkt aan de hand van historische bronnen in samenhang met archeologische gegevens over dieptelig-
ging. Op basis van historische- en archeologische gegevens is het waterpeil in de stad vanaf de zestiende 
eeuw te reconstrueren rond NAP -0,50. Hierbij bestond vóór 1872 een grotere marge tussen hoog- en 
laagwater tengevolge van getijdenwerking. De bodem heeft in die tijd wel een sterke zetting ondergaan, 
maar dit blijkt een gelijkmatig proces te zijn geweest. Zo is het maaiveld van het veenweidegebied rond 
de zestiende-eeuwse ommuurde stad – de Lastage uitgezonderd – archeologisch op NAP -2 m terug te 
vinden en is dit historisch te reconstrueren rond NAP. De middenzestiende-eeuwse Lastage lag met NAP 
+1,25 m een fractie hoger dan de stad. De buitendijkse eilanden van de Tweede Uitleg lagen op een ver-
gelijkbare hoogte en die van de Derde- en Vierde Uitleg benaderden de zeedijkshoogte van NAP +2 m. 
Een vergelijking tussen archeologische diepteligging en zeventiende- en achttiende-eeuwse waterpas-
singen leert dat de stad van circa 1675 – ná voltooiing van de Vierde Uitleg – even hoog ligt als tegen-
woordig, maar dat in de tussenliggende periode het oorspronkelijke maaiveld 2 m is gedaald. Terwijl de 
bebouwing is gefundeerd op palen die tot op de eerste zandlaag reiken is de bodem eromheen gedaald 
en waren – en zijn nog steeds – periodieke ophogingen nodig op de stad op peil te houden. 
 
Culturele geschiedenis 
Aardewerkdateringen in Amsterdam stonden al decennialang ter discussie. De ontwikkeling van proto- 
naar echt steengoed werd in Amsterdam vroeger gedateerd dan elders en dit had weer consequenties 
voor het beeld van de fasering van de Amsterdamse stadsontwikkeling in de dertiende en veertiende 
eeuw. In het kader van deze studie zijn – in het vervolg op Amsterdam Ceramics – aardewerkdateringen 
herijkt met gebruikmaking van het landelijke classificatiesysteem, het Deventer systeem. Dit heeft in 
Amsterdam geleid tot zowel aanscherping van de aardewerkchronologie als de chronologie van de 
stadsontwikkeling. 

De grootschalige en systematische stadsuitbreidingen vanaf de Eerste Uitleg vielen samen met 
de internationalisering van de stad. Aardewerk geeft informatie over tijd, functie en ruimte. Tijd wordt in 
een ophogingslaag bepaald door de vaak scherp te dateren gesloten context. Aardewerk uit gesloten 
vondstcomplexen biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het aardewerkspectrum in de stad op 
verschillende tijdsmomenten – de contextdatering – maar ook in de opkomst, bloei en de neergang van 
verschillende soorten aardewerk in Amsterdam. Functie kan worden uitgesplitst in de functionele inde-
ling van huishoudelijk aardewerk en het onderscheid tussen huishoudelijk aardewerk en aardewerk voor 
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transport en productie. Hiermee is het aardewerk een informatiebron over ambachtelijke activiteiten. 
Ruimte heeft betrekking op enerzijds de stad als geheel en anderzijds de herkomstgebieden van de ver-
schillende soorten aardewerk. Hiermee tonen aardewerkvondsten in ophogingslagen de materiële weer-
slag van de historisch bekende handelsnetwerken. 

Ten aanzien van het stadsafval uit de ophogingen van Vlooienburg en Oostenburg is vastgesteld 
dat dit een gemiddeld beeld van de stedelijke materiële cultuur zoals we die ook kennen van andere ar-
cheologische vindplaatsen in Amsterdam uit de late zestiende- en zeventiende eeuw. Dit wijst erop dat 
voor de ophoging gebruik is gemaakt van het gehele scala aan ingezameld huisvuil en niet eerst aan af-
valscheiding is gedaan, waarbij alleen specifieke soorten aardewerkafval werden gebruikt voor opho-
gingswerkzaamheden. De ophogingslagen van Vlooienburg en Oostenburg zijn daarom te gebruiken als 
een referentiekader voor de interpretatie van zestiende- en zeventiende-eeuwse vondstcomplexen in de 
stad. Hieruit volgt dat vondstcomplexen van stadsafval uit ophogingslagen het ideale referentiekader 
zijn voor de interpretatie van andere zestiende- en zeventiende-eeuwse vondstcomplexen in de stad, 
zoals die van beerputten. Wel is het zo dat de informatiewaarde van dergelijke vondstcomplexen in hoge 
mate wordt bepaald door de systematiek van de bemonstering tijdens het archeologisch veldonderzoek 
en daarnaast de systematiek van de kwantificering. Veruit de beste resultaten worden geboekt met het 
kwantificeren naar EVE en gebruik van het Deventer Systeem, dit resulteert in informatie die één op één 
vergelijkbaar is met andere vondstcomplexen binnen en buiten Amsterdam. Tenslotte bieden de vaak 
scherp te dateren ophogingen ijkpunten ter aanscherping van – landelijke – aardewerkchronologieën en 
de omlooptijd van aardewerk. 
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10  Summary 
Spade and mud works. An archaeological history of Amsterdam  

 
The circumstances of a marshy landscape, dominated by waterways, and the absence of natural higher 
ground dictate that artificial raising or reclaiming land is a basic requirement for urban development in 
Amsterdam. Therefore, in this archaeological city history, the central theme is the creation of ‘manmade’ 
land. Amsterdam’s archaeological record provides information on the soils and various materials used for 
land-making dumps, as well as data on soil provenance and stratigraphy. Archaeology also provides 
(hard) dating evidence and ordnance datum information for analysing soil compaction as well as the 
methods, means, and processes of land making as a whole. In addition, there is ample documentary evi-
dence detailing the individuals and institutions involved, as well as the motives, municipal decision-
making, and overall goals of the land making projects. 

Water and land are two of the most important elements in the history of Amsterdam. This study 
examines the extent the archaeological record, combined with documents contributing multiple lines of 
evidence, provides new insights into the development of the city. Two themes are highlighted: spatial 
development and cultural history as reflected by material culture. Another major area is what the ar-
chaeological record can contribute to our understanding of the historic elevations of water and land in 
the past, as well as the effect of soil compaction, or settling.  

The foremost source for this study is the dataset created by the decades of archaeological re-
search in Amsterdam. Until recently this rich source of information had been difficult to access, especially 
concerning projects done before the 1990s. For this analysis, all relevant site information - in combina-
tion with historical and topographical sources - was integrated in a GIS system developed by the City of 
Amsterdam Office for Monuments and Archaeology (MenA).  
 
Spatial development 
The spatial development and expansion of Amsterdam begins with the eleventh- and twelfth-century 
landscape created by laying out agricultural lots in adjacent peat lands. Combining archaeologically-
traced boundary ditches with historic maps and historical studies allows a detailed reconstruction of the 
allotments west of the Amstel River, from the Nieuwendijk to the Kostverlorenvaart. This research gives 
strong support to the historical hypothesis that the original eleventh- and twelfth-century lots used a 
standard width of c. 115 m. 

From the Amstel, the original tracts – primarily for livestock - stretched out to what is now the 
Kloveniersburgwal, and from there, followed the bend in the river to the northeast. Present-day Lin-
naeusstraat may have originated as a small dike erected to prevent the adjacent wetlands from flooding 
the newly-converted lots. Indirect historical evidence for this hypothesis is this street’s location, parallel 
to the Amstel and roughly 1,250 meters away, a common length for the lots. 
 The first settlement at the mouth of the river Amstel dates from c. 1175. A series of storm floods 
in the years around 1170 had transformed the landscape drastically and created favourable conditions for 
settlement. On the basis of the spatial distribution of the oldest artefacts from the riverbed of the Am-
stel, areas of settlement can be located. The find of a much-earlier burial at the c. 1300 Oude Kerk (Old 
Church) gives indications the site may also contain a late twelfth-and early-thirteenth-century cemetery. 
After this first settlement washed away with storm floods in 1214 and 1219, around 1225 a new settle-
ment developed at the landside of the later Nieuwendijk / Kalverstraat and Warmoesstraat / Nes.  
At the Nieuwendijk and Kalverstraat, buildings stood on mounds constructed with chunks of peat and 
clay. These structures were used both for living and artisanal activities, such as the archaeologically-
documented workshop of a weaver (1225-1250) and a blacksmith (1250-1300). At the eastern bank of the 
Amstel the first houses were built c. 1250. Instead of standing on mounds, the occupation here developed 
on a dike. The construction of the dam in the Amstel - between c. 1260 and 1275 – made it possible to 
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regulate water draining from the hinterland into the IJ. The waterway of the Boerenwetering was divert-
ed from its mouth south of the dam (Spui) to a location north of the dam (present-day Dirk van Has-
seltssteeg). In the 1280s or 1290s, a small brick castle was built by Count Floris V of Holland at the west-
ern bank of the Amstel, at the northern tip of the settlement. No written evidence on this defence work 
survives. The archaeological record indicates it was already levelled in the beginning of the fourteenth 
century. 

Around 1350, Amsterdam was enclosed by a ring of moated earthworks. These stood on the 
western and eastern borders of the city, respectively the Nieuwezijds Voorburgwal and the Oudezijds 
Voorburgwal. At the Nieuwezijds Armsteeg, archaeology exposed a well-preserved section of this earth-
en rampart in the northern bend of the Nieuwezijds Voorburgwal to the Amstel. The location of the 
northern bend of the Oudezijds Voorburgwal was debated. According to one theory, the first phase of 
this wall was located near the Oudezijds Armsteeg, where the dike on Warmoesstraat made a turn east-
wards. It was theorized the defence works were relocated after the dike was redirected to the north, and 
a new city gate was built (Sint-Olofspoort) about 1375. However, archaeological research found no evi-
dence for a wall and moat around the Oudezijds Armsteeg, while the northern section of the dike proved 
to be older, dating from around 1350. It therefore seems likely that in the first phase, the northern bend 
of the Oudezijds Voorburgwal was located at the Nieuwebrugsteeg.  

The first half of the fourteenth century saw large-scale reclamation in the Amstel. Archaeological 
evidence indicates this process did not involve the filling of open water, but rather, raising the existing 
foreshores with chunks of clay and peat, mixed with small amounts of refuse. From the second half of the 
fourteenth century, the developed area around the dikes expanded inland to the moated earthworks of 
the voorburgwallen. These areas were raised and made accessible from the main streets by alleys.  
Filling the foreshores of the Amstel resulted in a narrowed streambed, and this channelisation reduced 
the capacity of water that could be drained. Probably for this reason, the achterburgwal canals were dug 
in the 1380s. In 1425, the city was expanded to a new ring of defence works on Singel, Kloveniersburgwal 
and Geldersekade. The ramparts, primarily earthen, were replaced by a brick city wall from 1482.  
 In the sixteenth century, Amsterdam was an overcrowded city. Outside the walls, a harbour area 
(Lastage) flourished. Large tracts of pasture to the west and south were illegally transformed into sub-
urbs. After Protestants replaced the Catholics in the city government in the Alteration of 1578, Amster-
dam saw four large-scale extensions within a century. This started in 1585 and 1592 with the First and 
then Second Extension, followed by the 1613 Third Extension, and was concluded with the 1660 Fourth 
Extension. The seventeenth-century extensions consisted primarily of new city walls enclosing areas 
which had already been developed as illegal suburbs. The uncontrolled organic growth of the suburbs 
continued. 
 In the second half of the nineteenth century, the city expanded on a large scale outside the sev-
enteenth-century bastioned ramparts. Mechanisation of earth-moving techniques allowed large areas of 
pasture to be raised to realise the Plan Kalff extension (1875). At the same time, these technical devel-
opments provided the ability to create large islands in the open water of the IJ. This new land included a 
site for the construction of the central station (1872-1877), the Zeeburgereiland (1866-1894) the IJ-eiland 
(1896). At the end of the twentieth century, large-scale reclamation commenced with – the still-ongoing 
- creation of the island archipelago of IJburg, in the IJ-meer.  
 
Organisation and land-raising techniques  
Land raising, either on the waterfront, in the Amstel, or in the canals, was initiated either by the munici-
pality or by private-property owners on the orders of the municipality, or on private initiative. When the 
city undertook large-scale projects, the new land was often divided into lots and sold. A profitable way 
for the municipality to reduce the costs was to sell parcels of water under the strict conditions that the 
buyers had to do the reclamation themselves - and provide the city with a public road. This was done on 
the waterfront in 1424. Later, private owners began to expand their property by pushing out further, 
resulting in an irregular pattern of conversion. 
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A variety of timber structures was used in raising the land. These varied from standard pile and plank 
revetments, with or without tie-backs, to crib constructions. Over time, revetments had to be renewed or 
increased in height to withstand high tides.  
 In the sixteenth century, projects undertaken by the municipality became the responsibility of 
the ‘Stadsfabriekambt,’ predecessor of the 20th-century Public Works Department. Archaeological re-
search revealed that by the end of the sixteenth century, the Stadsfabrieksambt employed a systematic 
method for creating land, consisting of three phases. To raise artificial islands in pasture, the poorly-
drained surface was first reinforced. For the maritime islands of the Second Extension (1592), this was 
done by covering the surface with layers of twigs and small branches. In raising the island of Vlooienburg 
in the bend of the Amstel (1595-1597), portions of the river and adjacent wetlands were filled with a mas-
sive dump of city refuse. This surface was then raised with peat and clay spoils from digging canals. Final-
ly, the surface was capped with a layer of clay. In 1660, Oostenburg was raised in a similar way as Vlo-
oienburg. City refuse was not only used for conversion projects organised by the city, but also for the 
earthen ramparts. 

For late nineteenth-century conversions, the polders around the city were raised from roughly 
1.5 m below Amsterdam Ordnance Datum (NAP) up to the city level, using sand deposits several meters 
in thickness. The water level in the area developed in the twentieth century was at c. NAP -2 m, with its 
surface at around NAP -1.5 m. Until 1950 it was common practise, as required by the city, to raise polders 
to the city level. Taking into account the extent of soil compaction, or settling, this meant that raising a 
surface 2 m required sand deposits with a thickness of 4 m. For economic reasons, and new insights into 
living conditions in the city, in 1950 it was decided that these converted areas were adequate at 1.2 m 
above the water level, c. NAP -0.8 m. This required a sand fill of only about 2 m, instead of 4 m.  
 
Water and land 
Cross-referencing documentary records with the archaeological data on stratigraphy details the nature 
and extent of soil compaction resulting from the massive filling. The degree of settling depended on sev-
eral factors, the first being the inevitable compaction of the underlying peat, and second, the nature of 
the fill. Dumping loads on the saturated surface temporarily fulfilled the need to raise the land above the 
flood line, but at the same time accelerated the process of compaction.  
On the basis of archaeological evidence, it is possible to reconstruct the surface of the sixteenth-century 
pasture land around the walled city – except for the Lastage harbour area – at around 0.0 m NAP. In con-
trast, in the archaeological record this surface underwent soil compaction to a depth of NAP -2 m. In the 
middle of the sixteenth century the surface of the harbour area stood at c. NAP +1,25 m; a fraction higher 
than the streets in the city. The artificial islands on the outer shores of the IJ from the 1592 city extension 
were all raised to a comparable level. The islands of the 1613 and 1660 city extensions were raised to ap-
proximately the level of the sea dikes, NAP +2 m. A comparison between the depth of archaeological 
surfaces and ordnance datum records from the seventeenth- and eighteenth century further indicates 
that whereas the level of the streets has not changed, and likewise the houses built on 12 m.-long piles, 
the soil underwent a compaction of 2 m. Keeping Amsterdam at its level required – and still requires – 
periodic raising of the sinking soil.  
 
Cultural history 
This theme focuses on the interpretation of material culture – as recovered from landfill deposits - to 
provide insights into cultural history. The first important questions are what methods are necessary to 
evaluate these groups, and how to determine whether they provide representative samples of Amster-
dam’s urban material culture.  

Archaeologists focus on ceramics because their physical characteristics reflect the time in which 
they were made, and because they have very short periods of use before being broken and discarded. In 
research, the best results generally come from comparing data, making standardized methodology cru-
cial, specifically in the sampling of deposits and cataloguing. In this work, ceramics are quantified by Es-
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timated Vessel Equivalents (EVE) estimating the percentage of a vessel recovered, allowing evaluation of 
the overall representative nature of the sample. The national classification system of ceramics, known as 
the Deventer System, was also used to enable comparisons with other artefact assemblages both in and 
outside Amsterdam.  

For this study – as a follow-up to the 2012 Amsterdam Ceramics publication – dates have been 
calibrated on the basis of the Deventer System. For Amsterdam, this led to refining the ceramics chro-
nology, as well as the chronology of the urban development. For decades the dating of the city’s earliest 
ceramics was under debate. For example, the transition from proto-stoneware to real stoneware was 
dated earlier in Amsterdam than in the rest of the country. These differing interpretations had impact on 
the theories about the city’s development in the thirteenth and fourteenth century.  

When broken down by vessel types and EVE, analysis of the ceramics from the deposits used to 
raise Vlooienburg and Oostenburg shows the range of vessels and their percentage of completeness is 
comparable to other city groups, such as cesspits – which contain refuse from a specific place. This im-
plies the city’s waste management process did not select specific types of refuse for use as landfill. In-
stead, the entire range of municipal refuse is represented in the assemblage. In turn, this implies the arte-
facts from the fill deposits of Vlooienburg and Oostenburg can be considered representative samples of 
the material culture of the city at the time of that construction. These two assemblages can therefore be 
used as reference groups in the interpretation of other deposits from the sixteenth and seventeenth cen-
turies.  

Because they follow fashion and were quickly broken, ceramics become valuable sources of in-
formation on time, function, and space. In landfill groups, the aspect of time generally refers to the – 
hard historical – context date known from contracts and other records. Such closed contexts give insight 
into the material culture of the city at a specific point in time. Well-dated groups allow researchers to 
determine the period of introduction, general use, and disappearance of different types of poorly-
documented, everyday objects in Amsterdam.  

Ceramic function can be clustered into two main groups: ceramics for household use and those 
for commercial production or transportation. The commercial group also provides information on arti-
sanal activities in the city.  

In the aspect of space, the information is twofold. It deals with the city as a whole, and at the 
same time, with the geographical origins of the city’s material culture. Archaeologically-recovered ce-
ramics are the best source of material residues from Amsterdam’s trade. What is most readily apparent in 
the landfill assemblages is that the large-scale urban extensions - from 1585 onwards - were coinciding 
with a globalising city. 
 
 
 
  



 

 
 321 

11  Bronnen en literatuur 
 

11.1  Bronnen  
 
Stadsarchief Amsterdam 

5020 Archief van de Burgemeesters: privilegeboeken en keurboeken 
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11.3  Verantwoording  
 
De belangrijkste bron van deze studie is de archeologische dataset die sinds 1954 is opgebouwd door 
achtereenvolgens de UvA (1954-1972) en MenA (sinds 1972). Voor de periode 1954-2003 is het primaire-
bronnenmateriaal uit het MenA archief ontsloten, voor de periode vanaf 2003 diende als uitgangspunt 
het gemeentelijke onderzoek zoals gerapporteerd in de reeks Amsterdamse Archeologische Rapporten 
van MenA, waarvan de promovendus in veel gevallen co-auteur was. In deze publicaties ontwikkelde de 
promovendus een systematiek en methodiek voor de analyse van aardewerkvondsten uit Amsterdamse 
ophogingscontexten. Deze stonden uiteindelijk aan de basis van hetgeen in de voorliggende studie ver-
der is onderzocht. Overlap komt voor bij de aardewerkanalyse in de hoofstukken 1.4.5, 1.4.7, 5.7.2, 6.5.3 
en 8.7, waarin is voortgebouwd op de bijdragen van de promovendus in de AAR-rapporten 58, 59, 89, 90 
en 99 (Gawronski en Jayasena 2011a en b, Gawronski en Jayasena 2016, Gawronski, Jayasena en Terhorst 
2016 en Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017). De bijdrage van Gawronski als co-auteur had betrekking 
op de inhoudelijke kwaliteit voor veldwerk en onderzoek en de eindredactie van de rapportages, die van 
Terhorst een deel van uitwerking van de veldwerkgegevens en die van de promovendus op de ophogin-
gen en analyse van vondstcomplexen. Overlap komt verder voor met een artikel van de promovendus in 
het Jaarboek Amstelodamum 2017 (Jayasena 2017) en in een artikel met co-auteurs in het Maandblad 
Amstelodamum uit 2016 (Gawronski, Jayasena en IJzerman 2016). In het laatste geval was het aandeel 
van Gawronski als boven, behandelde IJzerman het gebruik van GIS en gaf de bijdrage van de promoven-
dus een eerste inzicht in wat verder is uitgewerkt in hoofdstuk 5.6.2. Tekstuele overlap betreft in alle 
gevallen passages uit de bijdragen van de promovendus aan de genoemde publicaties. 
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Bijlage 1 Archeologische vindplaatsen 

Topocode Adres Jaar  

AMD3 Amsteldijk 67 2012 

AMS2 Amstelstraat 16-22 2006 

ARM Oudezijds Armsteeg 12-14 2008 

ARM1 Oudezijds Armsteeg 9-33 2012 

BG Binnengasthuisstraat 30-44 1983 

BIL Bilderdijkkade 50-56 (De Hallen) 2006 

CA Damrak 69-79 (C&A) 1964 

CZP Czaar Peterstraat 2-54 2008 

DA Damrak 49 1972 

DA9 Damrak 44 2019 

DAM Dam 5-7 1989 

DAM0 Dam 27 1913 

DAM1 Dam 1915 

DAM4 Dam 2-4 2009 

DIJ Dijkstraat 69 1975 

ELS Elandsstraat 101 2010 

FUN Funenpark 2000 

FUN1 Funenpark 2000 

FUN2 Funenpark 2001 

FUN6 Funenpark 2012 

GEER Suikerbakkerssteeg 1984 

HAP Haarlemmerplein 1999 

HAP1 Haarlemmerplein 10-16 2005 

HAP2 Haarlemmerplein BBB 2010 

HE10 Herengracht 74-78 2010 

JA Sint Jansstraat 12-40 1966 

JO Jodenbreestraat 1968 

JO10 Jodenbreestraat/Houtkopersdwarsstraat 1964 

KA Kalverstraat 218-222 1995 

KA10 Kalverstraat 147 2015 

KAR Karthuizersstraat 4-6 2001 

KON Konijnenstraat 3-21 2003 

LDW Leeuwendalersweg 2009 

LIND Lindengracht 217-219 2000 

MART Martelaarsgracht 4-12 2003 

MAU1 Mauritskade 57 2017 

MW6 Metro-Oostlijn, caisson MW6 1972 

MW8 Metro-Oostlijn, caisson MW8 1972 

NDK Nieuwendijk 154-160 1979 

NDK14 Nieuwendijk 111 2018 

NDK2 Nieuwendijk 158-160 1987 

NDK3 Nieuwendijk 196 A-E 1989 

NDO Nieuwe Doelenstraat 2-5 1910 

NE Nes 68-74 / Wijde Lombardsteeg 3-5 (Sint Pietergasthuis) 1962 

NES Nes 68-74 / Wijde Lombardsteeg 3-5 1984 

NJ Nieuwe Jonkerstraat 4 2007 

NK Eggertsstraat 8/ Nieuwe Kerk 1968 

NK1 Eggertsstraat 8/ Nieuwe Kerk 1973 

NN2 Nieuwe Nieuwstraat 17 2017 

NPS Nieuwe Passeerdersstraat 2 (Bernardus) 2013 
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NZD1 Noord/Zuidlijn, Damrak 2005/2010 

NZD1 boor NZLijn Bijenkorf lopend 

NZK10 Nieuwendijk 134-138 2006 

NZK5 Nieuwezijds Kolk 1994 

NZK5 Nieuwezijds Kolk 1994 

NZK7 Nieuwendijk 1999 

NZK9 Dirk van Hasseltssteeg 4 2002 

NZR2 Noord/Zuidlijn, Rokin 2004/2011 

NZS1 Noord/Zuidlijn, Damrak 2005/2010 

OBM Oostenburgermiddenstraat 20-26 1982 

OBV Oostenburgervoorstraat 1 (Wiener & Co) 2013-2014 

OK5 Oude Kerk 1962 

OKP Oudekerksplein  1954 

OKP1 Oudekerksplein 8 1997 

OL Sint-Olofspoort 1969 

OL2 Zeedijk, Sint-Olofskapel 1991 

OLV Onze Lieve Vrouwesteeg 6-16 1993 

OOST Oostenburg 2000 

OOST1 Oostenburg 2001 

OOST2 Oostenburg 2002 

OOST3 Oostenburg 2006 

OOST4 Oostenburg, kavel 4a 2009 

OOST4 Oostenburg 2008 

OOST5 Oostenburg kavel 9 2011 

OOST5 Oostenburg, kavel 13 2011 

OOST6 Oostenburg kavels 7 en 8  

OOST6 Oostenburg kavel 7 en 8 2015 

OS4 Oudeschans 5-11 2008 

OS6 Oude Schans 73-77 (Bimhuis) 2009 

OTM Oude Turfmarkt 139-143 2004 

OZA Oudezijds Achterburgwal 84-98 1988 

OZV7 Oudezijds Voorburgwal 262-266 2005 

OZV9 Oudezijds Voorburgwal 38-40 (Ons' Lieve Heer op Solder) 2017 

PH Prins Hendrikkade 34-37 1988 

PH19 Prins Hendrikkade 52-53 2018 

POL Rokin 12-16 (Hotel Polen) 1980 

RA1 Rapenburg 46-54 2005 

RMP Raamplein 1 2018 

RO21 Rozenstraat 196-204/208 2006 

RO22 Rozenstraat 68-76 (Schievinkpanden) 2009 

ROK Rokin 55 1987 

RUY Ruysdaelstraat 77-89 2012 

SIN19 Singel, walmuur 2017 

SLO4 Dorpsplein Sloten 1991 

SP7 Spuistraat 3A, Nieuwezijds Voorburgwal 16 2011 

SPD Spaarndammerdijk (tunnel) 2016 

SST Schoolstraat 5-19 2012 

STN Sint Nicolaasstraat 34-36 2017 

SUI Kalverstraat 22-26 1984 

TAAN Taanstraat 8-15 1984 

TKK Tweede Kostverlorenkade 105-108 2006 

TULP Professor Tulpstraat 2,10-12 2001 

VAL1 Valkenburgerstraat 204-208 2001 

VAL2 Valkenburgerstraat 194-200 2003 

VAL4 Valkenburgerstraat 130-146 2011 

VAL5 Valkenburgerstraat 102-106 2016 

VARA Rapenburgerstraat t.o. 103-177 (VA-RA-strook) 1994 

VIJZ Vijzelstraat 7-17 - Pieterssteeg 3-7 1998 
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WA Warmoesstraat 103-109, Wijde Kerksteeg 2-8 1983 

WA12 Warmoesstraat 98 1966/1967 

WA13 Warmoesstraat 176 (Krasnapolsky) 1959 

WA21 Warmoesstraat 67-69 2011 

WA26 Warmoesstraat 64 2016 

WA7 Dam 13 1992 

WAAG Nieuwmarkt 4 (Waag) 1993 

WAAG1 Nieuwmarkt 4 (Waag) 2007 

WAAG2 Nieuwmarkt 4 (Waag) 2011 

WAAG2 Nieuwmarkt 4 (Waag) 2011 

WAAG2 Nieuwmarkt 4 (Waag) 2011 

WAAG3 Nieuwmarkt 4 (Waag) 2013-2014 

WET1 Westerstraat 220-220 (Pottenbakkersgang) 2003 

WEY Nieuwezijds Armsteeg 9-29, 16-30 (complex Weyers) 1984 

WLO Waterlooplein 1981/1982 

ZDK Zeedijk 9-13 1985 
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Bijlage 2 Deventer systeem tellijsten 

Dam, waterbodem (1200-1275) 
 
type eve type eve type eve type eve 

bg-kog  kp-kog-8  r-gra- 0,35 s5-kan 0,55 

g-gra 0,1 kp-kog-12 0,2 r-kan- 1,1 s5-kan-1 0,65 

g-kom- 0,2 kp-kog-13 0,6 r-kan-49 0,5 s5-kan-3 4,9 

g-pot- 0,5 kp-kog-14 0,8 r-kan-67 0,1 s5-kan-4 1 

kp-kog- 2,45 kp-kog-1000 0,9 r-kom- 0,1 s5-vel-  

kp-kog-1 3 kp-pot-  r-vel-  wm-kan-2 0,2 

kp-kog-2 2 pi-kog-6 0,15 s2-kan-23  wm-kan-4  

kp-kog-2/5 0,65 pi-pot-  s4-bek-1 0,5 totaal 61,65 

kp-kog-4 0,55 r- 0,55 s4-kan- 0,15   

kp-kog-5 9,35 r-bak- 0,6 s4-kan-6 0,65   

kp-kog-6 28,3 r-bek-  s5-bek-6    

 

Sint-Olofspoort (1375-1425) 
 
type MAE type MAE type MAE type MAE 

g-kan 3 r-gra-4 1 r-ver 1 s2-kan 4 

g-kom-6 1 r-kan 2 r-vet 3 s2-kan-23 5 

g-pis-1 2 r-kan-32 10 r-vet-1 4 s2-kan-50 4 

g-pot-21 1 r-kan-78 1 r-vst-4 1 s2-kan-67/34 2 

g-pot-4 5 r-kmf 2 r-vst-6 2 s2-kan-83 4 

ha-hoo-1 1 r-kmf-3 2 s1-bek-2 2 s2-kan-86 1 

ha-zui-1 1 r-kom 2 s1-dri-2 13 s2-tre 1 

r-bak-2 59 r-kom-40 17 s1-kan 2 s8-kan-1 1 

r-bor-1 14 r-kom-53 26 s1-kan-1 6 sp-bor 1 

r-dek-23 3 r-kom-99 11 s1-kan-2 5 w-gra-29 2 

r-dov-1 1 r-lav 1 s1-kan-3 31 w-kom-49 1 

r-gat-1 3 r-oli 1 s1-kan-33 1 wm-kom 1 

r-gra-10 13 r-oli-3 9 s1-kan-5 4   

r-gra-2 68 r-oli-4 1 s1-kan-83 4   

r-gra-20 30 r-pis-1 24 s1-tre 7   

r-gra-25 11 r-pot 10 s1-tre-1 5   

r-gra-3 36 r-stk-16 1 s2-bek-2 3 totaal 494 
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Dijkstraat (DIJ) en WLO-146 (1500-1550) 
 
type DIJ WLO-146 type DIJ WLO-146 

ha-bor-1 3  r-pis-4  13 

ha-gra-2 1 1 r-pot-72 1 1 

ha-kan-1 2  r-sme  4 

ib-kan-  1 r-spa-2 1 1 

i-bor- 2 3 r-stk-5 1  

i-kom-  1 r-stk-6  9 

m-bek-2 2  r-tes-  4 

m-bor-10 1 12 r-tes-4 7 7 

m-dri-1 1  r-ver-6 1 1 

m-kan-1  3 r-vet-1 5 6 

r/w-sme 2  r-vog-1 2 2 

r-bak-  4 r-vst-1  8 

r-bak-18 2 9 r-vst-6 5 8 

r-bak-2 24 34 r-zal-3  2 

r-bak-24 7 14 s1/s2 1  

r-bak-8 11 19 s1-bek-  1 

r-blo-nieuw 1 1 s1-dri-  1 

r-bor-  29 s1-dri-2 1  

r-bor-1 48 36 s1-tre-  1 

r-bor-6 1 12 s2-bek-3 1  

r-dek-  10 s2-kan-19  9 

r-dek-1 2  s2-kan-2  3 

r-gra  18 s2-kan-3 13 13 

r-gra-  39 s2-kan-34 12 12 

r-gra-10  1 s2-kan-39 3 1 

r-gra-19 39 50 s2-kan-45 7  

r-gra-30  12 s2-kan-75  1 

r-gra-34  4 s2-kan-9 2  

r-gra-41 1  s2-kru-  2 

r-gra-44 1  s2-pis-1 2 1 

r-gra-8 63 33 s2-pot-13 2 1 

r-gra-nieuw 9  s2-sne-  1 

r-kan-20 1  s2-spb-4 1  

r-kan-nieuw 1  s2-tre  1 

r-kmf- 1 8 sp-bor-3 1 1 

r-kom-42 3 7 w-gra-  13 

r-kom-6 3 7 w-gra-2  2 

r-kom-nieuw 1  w-gra-44  5 

r-kop-1 16 22 w-gra-nieuw 1  

r-kop-22 11  w-kan- 2 2 

r-lek-8 2 10 w-kom-  19 

r-min  2 w-kop-  3 

r-min-  16 w-kop-13 2 15 

r-oli-1  12 w-kop-3  3 

r-pis-  2 w-voe-nieuw 1  

r-pis-1 11 16 w-vog-1  1 

r-pis-12  2 Eindtotaal 348 649 

r-pis-2  21    
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Oudeschans (1550-1560) 
 
type eve type eve type eve 

jy-gra 0,05 r-lek  s1-dri  

m-bor  r-lek? 0,05 s1-dri-2 0,3 

m-bor-10 0,25 r-lek-5 0,25 s1-kan  

m-kan 0,2 r-oli 1,17 s1-tre 0,8 

r-bak 5,04 r-pis 1,05 s1-tre-4  

r-bak-1 0,25 r-pis?  s2  

r-bak-17 0,2 r-pis-5 0,2 s2-kan 2,95 

r-bak-18 0,1 r-pis53 0,1 s2-kan-11 1 

r-bak-2 1,24 r-pis-8 0,3 s2-kan-19 0,25 

r-bak-3 0,2 r-pis-800 0,1 s2-kan-63 0,25 

r-bak-4 0,45 r-pot  s2-kan-9 1 

r-bak-5 1,86 r-spa-1  s2-sne-1  

r-bak-8 0,15 r-tes 0,1 sp-bor  

r-bor 0,61 r-tes-18 0,1 w 0,15 

r-bor-1 1,2 r-tes-20 0,3 w-bak-3 0,1 

r-bor-6 4,09 r-tes-4 1,5 w-bak-5 0,15 

r-dek 0,16 r-tes-5 1,7 w-bor 0,05 

r-gra 27,47 r-tes-6 0,6 w-bor-7 0,15 

r-gra-19 0,25 r-ve-3/5 0,2 w-gra 2,16 

r-gra-34 3,15 r-ver 0,15 w-kop 0,3 

r-gra-43 0,15 r-ver-3/5 0,2 w-oli 0,1 

r-gra-75 0,2 r-vet  w-pot 0,2 

r-kom 1,69 r-vst  w-vst-1 0,15 

r-kop 8,61 r-zal 1 totaal 81,1 

r-kop-2 1,06 r-zal-3 2   

r-kop-38 0,99 r-zal-4 0,35   

 

Vlooienburg, WLO-155A (1595-1597/1601) 
 
type eve  type eve type eve type eve 

dw-gra- 0,15 r-gra-26 1,05 r-pot-3 1,95 s2-spb-  

dw-kom- 0,75 r-gra-29 4,4 r-pot-71 0,4 s2-spb-3 0,45 

g-  r-gra-29/33 1,55 r-pot-72 1,2 s2-spi-1 1 

ha-  r-gra-30 6,1 r-spa-  s2-spi-2 2 

ha-gra 0,15 r-gra-31 3,1 r-spi-1 1 s2-tre-  

ha-gra-4 0,2 r-gra-31/45 0,2 r-stk-  s2-zal-4 1 

ib-amf- 1 r-gra-32 0,15 r-stk-10 0,15 sp-bor-  

i-bor- 0,45 r-gra-33 4,25 r-stk-15 0,85 sp-bor-1 0,15 

i-bor-1 4,9 r-gra-34 5,8 r-stk-16 0,6 w- 1,9 

i-bor-3 4,55 r-gra-37 0,3 r-stk-17 0,3 wa-bor-1 0,25 

i-kan-  r-gra-43 0,2 r-stk-5 3,7 w-bak- 0,95 

i-kom- 0,25 r-gra-45 0,15 r-sut-1 0,75 w-bak-3 2,15 

i-kom-1 0,4 r-gra-52 6,6 r-tes- 3,05 w-bak-4 0,05 

i-kom-5 0,2 r-gra-54 9,7 r-tes-16 0,1 w-bak-5 0,15 

i-plo- 0,15 r-gra-58  r-tes-17 0,15 w-bor- 0,1 

jy-gra-  r-gra-59 4,35 r-tes-18 1,7 w-bor-18 0,1 

m-bor- 0,15 r-gra-6 0,7 r-tes-30 0,25 w-bor-3 0,15 

m-bor-10 1,3 r-gra-66 0,15 r-tes-4 3 w-bor-7 0,75 

m-bor-14 0,4 r-gra-75 1,55 r-tes-5 0,35 w-dek- 0,55 

m-bor-5 0,25 r-gra-76 1,15 r-tes-6 0,85 we- 0,05 

m-bor-9 0,05 r-gra-8 1,7 r-tro-2 0,45 we-bek-1 0,5 

m-kan-  r-gra-91 1,45 r-ver-  we-bek-2 0,15 
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m-kom- 0,4 r-gra-92 0,35 r-ver-3 1,3 we-bor- 0,15 

m-kom-4 0,7 r-gra-98 5,6 r-ver-3/5 0,25 we-bor-1 15,7 

m-zal-  ri-kom-1 0,15 r-ver-5  we-dek-1 0,7 

m-zal-1 0,5 r-kan- 0,1 r-vet- 0,11 we-gra-  

p-bor-4 0,5 r-kan-28 66,3 r-vet-1 0,55 we-gra-1 1,15 

po-bor-  r-kan-33 1,9 r-vet-1/3 1,2 we-kan-  

r 2,45 r-kmf-8 0,35 r-vet-3 0,4 we-kan-1 1,5 

r gra-22/41  r-kom- 2,05 r-vet-6 0,75 we-kmf-1  

r-bak- 5,15 r-kom-12 0,95 r-vog-1 0,2 we-kom-1 27,5 

r-bak-12 0,15 r-kom-35 1,05 r-vst- 0,55 we-kop-1 3,15 

r-bak-15 0,25 r-kom-42 1,1 r-vst-3 0,6 we-pot- 0,35 

r-bak-18 0,2 r-kom-51 0,2 r-vst-6 1 we-pot-1 1,75 

r-bak-2 2,8 r-kom-57 0,1 r-zal- 0,2 we-pot-2 4,6 

r-bak-20 0,35 r-kom-58 2,25 r-zal-1/2 0,3 w-gra- 2,2 

r-bak-21 0,15 r-kom-6 0,7 r-zal-3 5,2 w-gra-12 0,2 

r-bak-35 0,65 r-kom-65 0,3 r-zal-4 0,2 w-gra-15 0,9 

r-bak-37 0,1 r-kom-69 0,25 s1-  w-kan- 0,05 

r-bak-4 1,35 r-kop- 1 s1-bek-  w-kan-25 0,15 

r-bak-5 8,85 r-kop-10 0,15 s1-dri-  w-kdl-  

r-bak-9 0,1 r-kop-11 0,6 s1-dri-1 0,2 w-kmf- 0,1 

r-blo-  r-kop-14 0,25 s1-kan- 0,25 w-kom- 0,65 

r-bor- 0,25 r-kop-17 1,45 s1-sne-  w-kop- 0,1 

r-bor-1 0,25 r-kop-2 13,55 s1-sne-1 0,55 w-kop-2 2,65 

r-bor-18 3 r-kop-20 0,3 s1-tre-  w-kop-22 0,1 

r-bor-25 0,3 r-kop-28 0,05 s1-tre-5 0,2 w-kop-7 1,15 

r-bor-31 1,05 r-kop-3 0,3 s2- 0,2 w-kop-8 0,3 

r-bor-49  r-lek-  s2-bek- 0,35 w-min- 1 

r-bor-6 23,95 r-lek-1 0,15 s2-kan- 7 w-oli- 0,2 

r-dek- 2,85 r-lek-5 3,95 s2-kan-14 2,9 w-pis- 0,45 

r-dek-15 0,25 r-min- 2,4 s2-kan-14/45 w-pis-2 0,45 

r-dek-7 0,5 r-oli-2 3,65 s2-kan-19 0,15 w-pot-3 0,2 

r-gat-  r-ond-1 0,1 s2-kan-32 3,75 w-sme-  

r-gra- 34,8 r-pis- 2,7 s2-kan-35 2,35 w-spb- 0,45 

r-gra-10 22,45 r-pis-10 2,15 s2-kan-49  w-tes- 0,25 

r-gra-103 0,45 r-pis-12 0,8 s2-kan-49/55 19,8 w-ver-  

r-gra-113 1,8 r-pis-19 4,35 s2-kan-55 0,2 w-vet-  

r-gra-114 3,3 r-pis-48 0,55 s2-kan-60 1,9 w-voe-  

r-gra-121 6,25 r-pis-5 12,9 s2-kan-63 1 w-vst- 0,05 

r-gra-14 0,7 r-pot- 3 s2-kan-7/49  w-zal-2 0,6 

r-gra-149 0,2 r-pot-3 1,95 s2-kan-84 2,95 w-zou- 0,2 

r-gra-15 1,6 r-pis-19 4,35 s2-pis-1 0,15 w-zou-3  

r-gra-18 0,95 r-pis-48 0,55 s2-pot- 1,55 totaal 503,31 

r-gra-19 4,55 r-pis-5 12,9 s2-sne-    

r-gra-22 0,15 r-pot- 3 s2-sne-1 0,7   

 

Oostenburg (1660-1663) 
 
type 43 54 56 72 73 74 94 95 97 111 133 totaal 

f    28   17     45 

f-bor    46  3 91     140 

f-bor-    23   11     34 

f-bor-1   2 19  1 5    3 30 

f-bor-10     8  6  5   19 

f-bor-11  2  21   6    2 31 

f-bor-12  1          1 

f-bor-15   1   1      2 

f-bor-18    1   3     4 
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f-bor-19    1        1 

f-bor-2 4  1 45 4  27  1  5 87 

f-bor-8    3   2    2 7 

f-fle-2       1     1 

f-kan    1 1       2 

f-kan-1           2 2 

f-kan-2       1     1 

f-kom    4   1     5 

f-kom-10    1   2     3 

f-kom-18    1        1 

f-kom-3       1     1 

f-kop       2     2 

f-kop-1    1        1 

f-pis-1       2     2 

f-plo    9   8     17 

f-plo-    2        2 

f-plo-1    3  1     1 5 

f-plo-2    1        1 

f-plo-3    11   1     12 

f-sbe       1     1 

f-vaa       5     5 

f-zal-1    1        1 

f-zal-3       3     3 

fr-bor    1        1 

fr-kan    2        2 

fr-plo       2     2 

fr-plo-1      3      3 

fr-plo-3       3     3 

gl    15   4     19 

gl-bek    1   3     4 

gl-bek-19       2     2 

gl-bek-33       2     2 

gl-bek-35       4     4 

gl-fle    5   1     6 

gl-fle-115       2     2 

gl-fle-7       1 3   3 7 

gl-fle-9       4     4 

gl-kel    1        1 

gl-kel-95          1  1 

gl-roe    1        1 

gl-roe-1/2      6     6 

gl-roe-2    1        1 

gl-rui       1     1 

gl-sta       2     2 

ha-gra    1        1 

i-kan         1   1 

i-lek-1           1 1 

i-plo       2     2 

ib    4        4 

ib-amf-2       4    1 5 

ib-amf-4    2        2 

ib-pot    1        1 

m-       4     4 

m-bor    13  1 45     59 

m-bor-    45        45 

m-bor-1    2   3     5 

m-bor-11    7   2     9 

m-bor-12    1        1 
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m-bor-2       1     1 

m-bor-3    33 6  27  1 1 9 77 

m-bor-4    1        1 

m-bor-5    1       1 2 

m-dek    1        1 

m-kom      1 1     2 

m-kom-4       1     1 

m-zal-1       1   1  2 

p    3        3 

p-bor-4   2 1   1     4 

p-bor-6    1        1 

p-kom    2        2 

p-kom-6       2     2 

po-bor     1       1 

po-dek      1      1 

po-kan       1     1 

po-kom-1          1 1 

po-pot      7      7 

r 30 2 1 52 8  585    19 697 

r-    678        678 

r-bak    8   3     11 

r-bak-    2        2 

r-bak-12   1 1   5    6 13 

r-bak-4       6     6 

r-bak-5       1     1 

r-bak-6    4        4 

r-blo    3   9     12 

r-blo-17       1     1 

r-bor    3   1     4 

r-bor-30    17     1   18 

r-bor-31     1       1 

r-bor-32    1        1 

r-bor-50 3      10  1  3 17 

r-bor-6       2     2 

r-dek    4   11     15 

r-dek-11 1           1 

r-dek-16    1        1 

r-dek-19    5   1     6 

r-dek-30    3        3 

r-ga-65       1     1 

r-gra 20 6  62 2  57    9 156 

r-gra-    4        4 

r-gra-11 3 3 5 51 1  38    12 113 

r-gra-119    3        3 

r-gra-12       8     8 

r-gra-30    4   2     6 

r-gra-30/62      1     1 

r-gra-45         1   1 

r-gra-48    1        1 

r-gra-52    7   6     13 

r-gra-53    1        1 

r-gra-64 1           1 

r-gra-65    4     1   5 

r-gra-70    4        4 

r-gra-91    2        2 

r-kan           3 3 

r-kan-74    3 1  7  6  2 19 

r-kmf    1   1     2 
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r-kom  1  4   8     13 

r-kom-100      2     2 

r-kom-34           1 1 

r-kom-35 1           1 

r-kop    5   3     8 

r-kop-11    1        1 

r-kop-2  1     9     10 

r-kop-5    4        4 

r-lek    3  1 1     5 

r-lek-1    9   10     19 

r-oli  1  3   9     13 

r-oli-2       1     1 

r-pis  1  11 2  12    5 31 

r-pis-48    8        8 

r-pis-5    9        9 

r-pot 6 1  1   1     9 

r-pot-71    1 1  1     3 

r-pot-72    6        6 

r-stk    4   4     8 

r-stk-2   1 11   1     13 

r-sut-1  2 1 20   3    6 32 

r-tes    16   18     34 

r-tes-1  1  12 2  18    7 40 

r-tes-18    4        4 

r-tes-2    1   1     2 

r-tes-20       7     7 

r-tes-3    6   4     10 

r-tes-33    3        3 

r-tes-4       2     2 

r-tes-5       5     5 

r-tes-7       2     2 

r-vet    1   1     2 

r-vst       3     3 

r-zal    1        1 

s2  1  33   19     53 

s2-fle-5  1          1 

s2-kan    21   27  1   49 

s2-kan-(7)      4     4 

s2-kan-32 1   15 3  3  1   23 

s2-kan-33   1        1 2 

s2-kan-35    2        2 

s2-kan-37    5        5 

s2-kan-49       1     1 

s2-kan-49/55      1     1 

s2-kan-5  2  4   5  2   13 

s2-kan-55    1   3     4 

s2-kan-84   2         2 

s2-kan-9         1   1 

s2-kni    4   7     11 

s2-lav-1       1     1 

s2-pis-2    2     1   3 

s2-pis-5       5     5 

s2-pot     11       11 

s2-spb       4     4 

w 5   581 1  69    5 661 

w-    5        5 

w-bak-3       1     1 

w-bor-18 1           1 
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w-dek-10 2           2 

w-gra   1 5   14    1 21 

w-gra-       2     2 

w-gra-12    1        1 

w-gra-2    3        3 

w-gra-6       7     7 

w-gra-7    1        1 

w-gra-9    1   1     2 

w-kan   1    1     2 

w-kdl    2        2 

w-kdl-1    1        1 

w-kdl-2       2     2 

w-kmf       1     1 

w-kmf-1    3   3     6 

w-kom    3   5     8 

w-kom-15  3 6   3    2 14 

w-kom-30      3     3 

w-kop-3  1  2   4     7 

w-kop-30    1        1 

w-kop-32  1  1        2 

w-lek-1       2     2 

w-lek-3       2     2 

w-lek-8       1     1 

w-oli-2 1 1  4   4     10 

w-pis   1 12   11    5 29 

w-pis-4    14        14 

w-pot       2     2 

w-spa-1       1     1 

w-stk    1        1 

w-ver-2       1     1 

w-vlo-1  1          1 

w-vst-2    1        1 

w-zal-1       9     9 

w-zal-2 2   1        3 

we-kan    1        1 

totaal 81 30 24 2178 53 20 1439 3 24 3 118 3973 
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Bijlage 3 Hoogte van de stad 

Keur ten aanzien van het ‘Graaf- en Hei-werk’ met daarin de hoogteligging van de stad,  
9 februari 1701 (Noordkerk 1748, 988) 
 
VI 
Dat ook wanneer de zware gemeene of kleyne gebouwen geheyt zijnde de roy-meesters gehaelt en aen 
haer vertoont sal moeten werden het selve werk soo van zware gemeene als kleyne gebouwen of het 
zelve geheyt zijnde naer de voorgegevene grondteekeninge sodanig is als sulks behoord en soo zijnde 
sullen roy-meesters haer als dan aenwijsen de diepte van de bovenkant van bovenste planke van het 
werk die wesen sal drie voet onder Stads peyl [NAP -0,85 m] staende aen de buytenkant van de Nieuwe 
Haerlemmersluys of ses voet onder de dek-steenen van de wallen soo voor de Beulingstraet als voor het 
huys van de heer burgermeester Hooft [NAP +0,85 m], zalr. en vyf voet [1,41 m] onder de dek-steenen 
van de wal voor het huys van de heer burgermeester de Vries [Herengracht 591-593,NAP +0,56 m], en de 
gebouwen die buyten de ordinary sluysen staen elf voeten [3,11 m] onder de dek-steenen van de wal op 
Cattenburg [NAP +2,26 m] by de Admiraliteyts huysing op een boete van 10 guldens.  
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Bijlage 4 Stadsafval als ophogingsmateriaal 

Besluit tot de aanleg Vlooienburg, Resolutie van de vroedschap, 13 november 15951204  
(Stadsarchief Amsterdam, toegang 5025, inv. nr. 8, p. 182-183)  
 
[in de marge:] 
Dat men de erven gelegen buijten Sint Anthonispoorte bijde Leprosen, sal roijen, en d’aenlandinge van-
den Aemstel doen in conformité vant laeste besteck bij den fabrijckmeester overgelevert. 
 
Vergaderinghe gehouden den XIIIe november XVc vijffentnegentich. 
Bij den heeren burgermeesteren ende sessendertich raeden gevisiteert zijnde seeckere caerte ofte 
besteck bij Frans Heijndricxsoon fabrijckmeester overgelevert, beroerende de roijnghe van de erven ge-
legen buijten Sint Anthonis poorte binnensdijckx mitsgaders de aenlandinge vanden Aemstel etc. Ende 
geleijt hebbende in deliberatie off men met de voorschreven roijnghe ende aenlandinghe in conformi-
té1205 vant voorschreven besteck zal voortvaeren, dan off men het eerste besteck sal volgen. Soe is 
raedtsaem gevonden ende geresolveert dat de roijnge van de erven ende d’aenlandinghe vanden Aem-
stel in conformité vant voorschreven laeste besteck sal worden gedaen ende achtervolght ende dat men 
de binnenwercken daer nae sal schicken ende dirigeren ende met d’selve voortvaeren. Wel verstaende 
dat de voorschreven aenlandinge ter bequamer ende gelegender tijt van stadswegen sal worden gedaen. 
 
Aanleg Vlooienburg, Resolutie van de vroedschap, 20 november 1595 
(Stadsarchief Amsterdam, toegang 5025, inv. nr. 8, p. 186-187)  
 
[in de marge:] 
Aengaende dat d’aenlandinge vanden Aemstel buijten Sint Anthonispoorte mitten eersten bijder handt 
sal werden genomen. 
 
Vergaderinghe gehouden den XXen november anno XVc vijffentnegentich. 
Op huijden hebben burgemeesteren den heeren sessendertich raeden indachtich gehouden, dat ter laes-
ter vergaderinge resolutie was genomen dat men met de roijnghe van de erven gelegen buijten Sinte 
Anthonispoorte, mitsgaders met d’aenlandinge vanden Aemstel soude voortvaeren in conformité vant 
laeste besteck daer van gemaeckt mits dat de voorschreven aenlandinge ter bequaemer tijt van stads-
wegen soude werden gedaen. Ende dat de fabrijckmeester Frans Heijndricxsoon hier van zijnde geadver-
teert, hadde verclaert dat hij meende dat het dienstelijcker ende prouffijtelijcker voor de stad soude we-
sen ingevalle de voorschreven aenlandinge mitten eersten bijder handt werde genomen alsoe d’selve 
aenlandinge met cleijne costen sal kunnen geschieden ende datter alreede een goede partije rijs ende 
maskens van zeven palmen gecoft zijn, tot de eerste geraemde sinckinge ende aenlandinge vanden 
Aemstel te gebruijcken, dat mede het stroo ende vuijlnis gebracht werdende op de wallen verduijnckt1206 
ende mineert1207 boven de helfte ende aldaer te vollen soude te nut kommen. Soe is in deliberatie geleijt 
off men met de voorschreven aenlandinghe voor zeeckeren tijt noch zal supersederen1208, dan off men 
daer mede metten eersten sal voortvaeren. Ende is geresolveert dat de voorschreven aenlandinghe, 
omme redenen vooren verhaelt, eerstdaegs bijder handt sal werden genomen ende alleinskens met 
lanckzaemer handt volbracht. 

                                                                    
1204 Transcriptie R. Tousain en Erik Schmitz. 
1205 in overeenstemming met 
1206 verdwijnt (letterlijk: ‘verbergen, aan het oog onttrekken’) 
1207 verteert 
1208 uitstellen 
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