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Basisgegevens 
 
Toponiem  Singel 
Adres   Rak tussen Nieuwe Haarlemmersluis en Korte 

Korsjespoortsteeg 
RD-coördinaten NW    X. 121.447 Y. 488.011 
 NO     X. 121.449 Y. 488.010 
 ZO      X. 121.306 Y. 487.749 
 ZW      X. 121.298 Y. 487.802 
TOPO-code MenA SIN19 
OM-nummer    2394177100 
Bevoegd gezag    Gemeente Amsterdam,  
     Stadsdeel Centrum 
Uitvoerder     Gemeente Amsterdam,  
     Monumenten en Archeologie 
Beheer en plaats documentatie  Gemeente Amsterdam,  
     Monumenten en Archeologie  
 

1  Inleiding 
 
In 2016 werd gestart met de grootschalige vernieuwing van de walmuur langs de oostzijde van het 
Singel tussen de Haarlemmersluis en de brug ter hoogte van de Korte Korsjespoortsteeg. Voor dit 
plangebied gold een archeologische verwachting vanwege de mogelijke aanwezigheid van 
(bouw)sporen van de stadsmuur uit de 15de eeuw en van kadewerken uit de daarop volgende 
eeuwen.  

De stenen stadsmuur, die in 1482 werd gebouwd, liep rond de stad van het Singel aan de 
westkant naar de Kloveniersburgwal en Geldersekade aan de oostkant. De muur is in 1602 
gesloopt maar volgens historische gegevens bleef het onderste deel in gebruik als kade. 
Archeologische waarnemingen in 1963 en 1996 toonden aan dat zich op twee locaties onder de 
huidige walmuur langs de Geldersekade stadsmuurresten bevonden.1 Ook langs het Singel, ter 
hoogte van nummer 27, bevinden zich nu nog in het wegdek achter de walmuur restanten van de  
stadsmuur, zoals bleek bij een archeologische begeleiding in 2013 van een sondering naar kabels 
en leidingen langs Singel 1 - 83.  

Ten behoeve van de civieltechnische werkzaamheden in 2016 was langs de kade met 
damwand een bouwkuip in de gracht gerealiseerd. Na het verlagen van het waterpeil in de kuip 
kwam ter hoogte van de Stromarkt een natuurstenen bekleding van de walmuur in het zicht die 
tot dan toe onderwater verborgen was gebleven. Deze vondst vormde de aanleiding om de 
ontmanteling van dit deel van de walmuur langs de Stromarkt archeologisch te begeleiden. 
Dankzij deze Archeologische Begeleiding, die tussen 25 januari en 8 februari 2017 is uitgevoerd 
door Monumenten en Archeologie (MenA), zijn verschillende bouwfasen geïdentificeerd waarvan 
het metselwerk met bijbehorende funderingen in detail kon worden gedocumenteerd. 

                                                                    
1

 Betreft de westelijke walmuur langs de Geldersekade. 1963 IPP en 1996 BMA (zie pag. 14) 
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2  Achtergronden en vraagstelling 
 
2.1  Het Singel als verdedigingsgracht 

De Oude- en Nieuwezijds Achterburgwallen vormden tot 1425 de begrenzing van de stad. Na de 
stadsbrand van 1421 werd de stadsgrens opgeschoven door drie nieuwe grachten te graven: de 
Geldersekade en de Kloveniersburgwal aan de oostkant en het Singel aan de westkant. Aan de 
stadzijde van deze drie grachten lag een aarden wal met drie poorten: de Haarlemmerpoort aan 
het noordeinde van het Singel, de Regulierspoort aan het zuideinde van het Singel (Munttoren op 
het Muntplein is een restant van deze poort) en de Sint-Anthoniespoort (tegenwoordige Waag op 
de Nieuwmarkt) bij de overgang Kloveniersburgwal / Geldersekade.  

In 1481 bezocht de Habsburgse keizer Maximiliaan Amsterdam. Vanwege de toenemende 
dreiging van Utrechtse en Gelderse aanvallen verordonneerde hij dat de stad een stenen 
stadsmuur moest bouwen ter vervanging van de aarden (burg)wallen.2 Om de kosten voor de 
muur te kunnen dekken werd een nieuwe belasting, de honderdste penning, ingesteld. Voor het 
grondverzet, de heiwerkzaamheden en het metselwerk werden inwoners van de stad ingezet en 
om aan de benodigde bakstenen te komen werden steenboetes geheven.3  
 

 
 
2  Detail uit de kaart van Cornelis Anthonisz. (1544) met het noordwestelijk deel van de stad. 1 = Nieuwezijds Voorburgwal,  
2 = Nieuwezijds Achterburgwal (huidige Spuistraat), 3 = Nieuwezijds Kolk, 4 = (Oude) Haarlemmersluis (vervanger van de 
Spaarndammersluis),  5 = Martelaarsgracht, 6 = duiker onder de stadsmuur, 7 = het Singel en 8 = Haarlemmerpoort 

                                                                    
2

 Gawronski 2012, 42. 
3

 Speet 2004, 91. 
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In 1482 begonnen de werkzaamheden aan de stadsmuur, die, zo bleek uit bouwhistorisch 
onderzoek van de Schreierstoren, uiteindelijk zeker 20 jaar in beslag hebben genomen. Het 
resultaat was een stadsmuur bestaande uit een ca. 5 tot 6 m hoge schildmuur met aan de 
achterkant stenen weergangsbogen.4 
 

2.2  Het Singel en het Kattengat 
 
Het Singel was niet alleen een verdedigingsgracht maar was, net als de burgwallen, ook van 
belang voor de ontwatering van achterland en stad. Er werd van de natuurlijke afwatering vanuit 
het Amstelland richting het IJ gebruik gemaakt om het water in de stad te verversen om zo 
vervuiling tegen te gaan. Bij eb werden sluizen langs het IJ - voor 1425 waren dat naast de 
damsluis, de Oudezijds Kolksluis en de Spaarndammersluis - opengezet waardoor vers water uit 
het Amstelland het vuile stadswater via het Damrak en de voor- en achterburgwallen het IJ in 
stuwde. Bij vloed werden de sluizen gesloten zodat het brakke IJ-water buiten de stad bleef. Ter 
hoogte van de Oudezijds Kolksluis kwamen de Oudezijds Voor- en Achterburgwal samen in het IJ. 
Aan de westkant van de stad loosde de Nieuwezijds Voorburgwal oorspronkelijk via de 
Nieuwezijds Kolk op het Damrak. Met de aanleg van de Nieuwezijds Achterburgwal werd ook de 
Nieuwezijds Voorburgwal doorgetrokken naar het noorden zodat beide grachten konden 
uitwateren ter hoogte van de Spaarndammersluis. Deze sluis werd in 1506 vervangen door de 
Haarlemmersluis, de latere Oude Haarlemmersluis. 
 

 
 
3  Detail uit de plattegrond van Pieter Bast uit 1597 waarop  het Kattengat blauw is ingekleurd. 1 = Nieuwezijds Voorburgwal,  
2 = Nieuwezijds Achterburgwal (huidige Spuistraat), 3 = Het Singel, 4 = stadsgracht (latere Herengracht), 4 = Stromarkt,  
6 = Brouwersgracht, 7 = Martelaarsgracht, 8 = Nieuwe Haarlemmerpoort en 9 = het IJ. Het noorden is onder 

                                                                    
4

 Van Tussenbroek 2007, 206-207. 
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In 1425 werd dit stedelijk  waternetwerk uitgebreid met de Geldersekade, de 
Kloveniersburgwal en het Singel. Het Singel en het IJ sloten op elkaar aan middels een sluis onder 
de Haarlemmerpoort (afb. 2-8). Daarnaast stond het Singel ook in verbinding met de Nieuwezijds 
Achterburgwal via het Kattengat - een vermoedelijk nog pre-stedelijke waterloop in westelijke 
richting.5 Op de kaart van Cornelis Anthonisz. uit 1544 is de zuidelijke tak van het Kattengat 
zichtbaar. Voor dit deel van de waterloop werd bij de aanleg van de stadsmuur een duiker richting 
het Singel aangelegd (afb. 2- 6).  

Het kaartbeeld van Pieter Bast uit 1592 (afb. 3), dat een net ander perspectief biedt dan de 
kaart van Anthonisz. laat zien dat de noordelijke tak van het Kattengat doorliep tot aan de 
Stromarkt vlak achter de stadsmuur (afb. 4-5).6 Het is aannemelijk dat ook deze tak oorspronkelijk 
verder westelijk had gelopen en was gedempt voor de bouw van de stadsmuur uit 1482, maar 
vermoedelijk al eerder, voorafgaand aan het opwerpen van de aarden wal uit 1425.  

Waarschijnlijk vormt deze aanplemping de verklaring voor een ontwerptekening uit 1569 
voor de versterking van de stadsmuur ter hoogte van deze voormalige waterloop (afb. 4). 
Aangeplempte waterlopen vormen in de regel een minder stabiele ondergrond voor zware 
bouwwerken. Daarnaast zal de schurende werking van het water, dat elke dag vanuit het Singel 
onder de Haarlemmerpoort richting het IJ en vice versa stroomde, de aanplemping hebben 
verzwakt en daarmee de stadsmuur hebben ondermijnd.7 
 

 
 
4  Plattegrond van de Haarlemmerpoort en ontwerp voor de versterking van de stadsmuur uit 1569 (Stadsarchief Amsterdam, 
afbeelding  

                                                                    
5

 De Louches Rambonnet 1993, 115. 
6

 Voor 1625 werd de hele noordelijke tak gedempt, de nieuw gerooide straat werd net als de zuidelijke tak ’t Cattegat genoemd. 
Deze situatie blijft voortbestaan tot in het midden van de 19de eeuw als de demping van grachten in de historische binnenstad op 
gang komt. In 1866 werd de Nieuwezijds Achterburgwal gedempt en omgedoopt in Spuistraat. Niet lang daarna – in 1870- werd 
ook de zuidelijke arm gedempt. Deze arm kreeg de naam Koggestraat, de noordelijke arm behield de naam Kattegat. 
7

 Mededeling C. Hogenes, voormalig senior adviseur geotechniek, Waternet. Amsterdam. 
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2.3  Het Singel na 1585 
 
Met de Eerste (1585) en Tweede Uitleg (1592-1596) werd de middeleeuwse stad aan de west-, 
zuid- en oostzijde uitgebreid. Aan de buitenrand van deze stadsuitbreidingen kwamen nieuwe 
vestingwerken met bastions. Omdat daarmee de verdedigingsfunctie van de oude stadsmuur 
kwam te vervallen werd deze vanaf 1601 gesloopt, met uitzondering van een aantal muurtorens 
zoals de Schreierstoren, en enkele poorten, nl. de Regulierspoort (de huidige Munt) en de Sint-
Anthoniespoort (de huidige Waag op de Nieuwmarkt). Het onderste gedeelte van de muur bleef in 
gebruik als kade langs de Geldersekade, de Kloveniersburgwal en het Singel. De voormalige 
vestinggrachten werden nu reguliere stadsgracht zodat ook de buitenzijde werd bebouwd.  

De verschuiving van de stadsgrens leidde tevens tot verplaatsing van de stadspoorten. De 
oude Haarlemmerpoort ter hoogte van het Singel werd gelijk met de stadsmuur in 1601 
afgebroken en vervangen door de Nieuwe Haarlemmersluis. De oorspronkelijke (Oude) 
Haarlemmersluis lag op de kruising Nieuwendijk / Martelaarsgracht en was in 1506 aangelegd na 
afbraak van de Spaarndammersluis (afb.2 – 4). 

De Nieuwe Haarlemmersluis werd in 1602 voltooid en was direct een belangrijk 
knooppunt in het Amsterdamse waterverkeer. Via de sluis konden schuiten vanaf het IJ de stad 
bereiken. Er was intensief verkeer naar de brouwerijen op de Brouwersgracht, er was transport van 
zuivelproducten uit Waterland naar de markten in de stad en schuiten met bouwmateriaal voor de 
nieuw aan te leggen westelijke grachtengordel voeren door de sluis over het Singel. Al in 1617 
moest de Nieuwe Haarlemmersluis worden vernieuwd. Technische gebreken, het is niet bekend 
welke, werden op gevoerd als reden voor deze spoedige vernieuwing 8.  

Op de Stromarkt ter hoogte van de Haarlemmersluis werd in de 17de eeuw een stadskraan 
geïnstalleerd. In de 16de eeuw stond al een kraan aan de oostzijde van de stad ter hoogte van het 
Kamperhoofd. De kranen werden gebruikt voor het laden en lossen van zware lasten en, in het 
geval van de kraan bij het Kamperhoofd, voor het plaatsen van masten op zeeschepen. Over de 
stadskranen is historisch weinig bekend. Beide kranen staan afgebeeld op diverse 
stadsplattegronden waarbij de kraan bij het Kamperhoofd de ‘Oude Kraen’ werd genoemd, terwijl 
de kraan op de Stromarkt werd aangeduid met ‘Nieuwe Kraen’. Van deze topografische bronnen 
kan worden afgeleid dat de kraan op de Stromarkt tussen 1615 (Pieter Bast, geen kraan) en 1625 
(Van Berckenrode, kraan op Stromarkt) werd gebouwd en tussen 1657 (Van Berkenrode, kraan) en 
1662 (Visscher, geen kraan) is ontmanteld (afb. 5).  

Het drukke scheepvaartverkeer rond de sluis en de hijsactiviteiten bij de stadskraan 
zorgden voor een zware belasting van de walmuur en kade bij de Stromarkt. Bij de 
goederenoverslag en het gemanoeuvreer met schepen bij de sluis werd niet zachtzinnig 
omgegaan met de walmuur en kadebekleding. Zo klaagden bewoners van het Singel over de vele 
beschadigingen die schippers en handelaren met bootshaken en zware lasten veroorzaakten aan 
het metselwerk van de kades. Deze klachten waren begrijpelijk aangezien de perceeleigenaren 
verantwoordelijk waren voor de kwaliteit van de kade voor hun deur en moesten opdraaien voor 
de kosten van de door het stadsbestuur opgelegde reparaties. De bewoners hadden er genoeg van 
om ‘steets met groote costen, zonder eenig genot off voordeel te moeten maaken, ’t geen een 
ander tot sijn gemack en profijt gebrooken heeft.’9 

                                                                    
8

 Abrahamse 2010, 95-96. 
9

 Abrahamse 2010, 289. 
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5  Details uit vier stadsplattegronden (Bast 1615, Van Berckenrode 1625 en 1657 en Visscher 1662) met de Stromarkt aan het 
Singel (in de cirkel), . Op twee van de vier afbeeldingen (1625 en 1657) staat de stadskraan. 

 
Niet alleen het onderhoud van de kademuren maar ook dat van de sluizen werd ad hoc 

uitgevoerd met als gevolg dat in 1673 een aantal sluizen, waaronder de Nieuwe Haarlemmersluis, 
met krammen en haken aan elkaar hingen.10 Doordrongen van de noodzaak van een veilige en 
schone stad professionaliseerde burgemeester Johannes Hudde vanaf 1672 de aanpak van het 
stedelijk waterbeheer. Hij besteedde aandacht aan dijkhoogtes en waterverversing en liet sluizen 
bouwen en vernieuwen. De huidige Haarlemmersluis is een vernieuwing van de oude sluis die in 
1681 als onderdeel van dit omvangrijke project werd uitgevoerd.  

                                                                    
10

 Abrahamse 2010, 319. 
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6  Het Singel gezien in zuidelijke richting met op de voorgrond de Haarlemmersluis en links de Stromarkt en Nieuwe Lutherse 
kerk. Prent uit 1857 van W. Hekking e.a. (Stadsarchief Amsterdam, beeldbank  010097002750) 

 

2.4  Eerder archeologisch onderzoek 
 
2.4.1  Archeologische Begeleiding kabels en leidingen 2013 
In het kader van het voorgenomen walmuurherstel langs het Singel 1-83 werden in de periode 28 
januari – 18 februari 2013 elf sonderingssleuven langs de kade tot 0,65 m – NAP aangelegd om de 
aanwezigheid en locatie van kabels en leiding te verifiëren. Dit vooronderzoek werd door MenA 
archeologisch begeleid omdat hier aan de oostzijde van het Singel restanten werden verwacht van 
de stadsmuur die vanaf 1482 als begrenzing van de stad werd aangelegd en in 1601 werd 
afgebroken.11Slechts in één proefsleuf, tegenover Singel 27, werd op 3,40 m uit de walmuur 
metselwerk aangetroffen (afb. 7). Het betrof een 1 m brede muur die op 0,10 m – NAP (o,90 m – 
Mv) parallel aan het water liep. Het muurwerk was opgebouwd uit rode, iets geaderde baksteen 
van het formaat 21/22 x 10,5 x 5 cm. Dit fragment kan worden toegeschreven aan de oude 
stadsmuur, aangezien bij de stadsmuur aan de oostzijde van de middeleeuwse stad soortgelijke 
baksteensoorten en muurbreedten zijn gedocumenteerd. Daar ging het om een muurdeel in het 
tracé tussen en de Schreierstoren en de Sint-Anthoniespoort dat tussen 1545 en 1550 vanaf de 
fundering was vernieuwd.12  

                                                                    
11

 Gawronski & Leijnse 2013. 
12

 In 1545 werd de Italiaanse militaire ingenieur Allessandro Pasqualini door de stad aangetrokken om de muur tussen de 
Schreierstoren en de Sint-Anthoniespoort te moderniseren. 
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7  In één sonderingssleuf werd gestuit op muurwerk dat, gezien de locatie, breedte en baksteensoort aan de stadsmuur 
toebehoort 

 
In de overige tien sleuven zijn geen muurfragmenten waargenomen, maar de kans bestaat 

dat deze onder het uitgravingsniveau van de sleuven liggen. Bij de Sint-Anthoniespoort bleek 
namelijk dat de stadsmuur op 1,40 m – NAP lag met daaronder een fundering met houten palen. 
Het feit dat de stadsmuur hier niet is waargenomen geeft aan dat deze tot op een dieper niveau is 
gesloopt, wellicht ten tijde van de aanleg van de kabels en leidingen of zelfs eerder en dat mogelijk 
resten ervan onder 0,65 m – NAP wel bewaard zijn. 

 
2.4.2  Archeologische sondering waterbodem Singel 2015 
In oktober 2015 zijn op 14 locaties in het Singel tussen de Nieuwe Haarlemmersluis en huisnummer 
43 sonderingen uitgevoerd in grachtbodem tot ca. 4 m uit de walmuur. Deze verkenningen waren 
bedoeld om een beeld te krijgen van het archeologisch potentieel ter plekke vanwege de 
voorgenomen aanleg van een bouwkuip voor de walmuurvernieuwing. Waterbodems in de 
Amsterdamse binnenstad behoren in principe tot de categorie van rijke archeologische 
vindplaatsen.13 Dat komt in de eerste plaats doordat hier restanten van kadewerken en andere 
water gerelateerde constructies aanwezig kunnen zijn die informatie bieden over de 
voorzieningen voor de waterhuishouding door de eeuwen heen. Daarnaast bevatten waterbodems 
allerlei voorwerpen uit verschillende tijdperken die per ongeluk of expres te water zijn geraakt. 
Vanwege het zuurstofarme milieu onder de waterspiegel zijn de overblijfselen doorgaans goed 

                                                                    
13

 MenA Bureauonderzoek Plangebied Waterbodems Binnenstad 2010. 
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bewaard. De vondsten in het water zijn een afspiegeling van de verschillende (economische en 
stedelijke) activiteiten langs de desbetreffende waterweg. De hoge archeologische verwachting 
van het Singel hing onder meer samen met de aanwezigheid van de voormalige stadsmuur langs 
dit rak.14  

Uit de sonderingen bleek dat de bodem op de meeste locaties uit een 1 tot 1,5 m dikke 
zwart/grijze sliblaag bestond die direct op het veen was afgezet (afb. 8). Alleen ter hoogte van de 
Nieuwe Haarlemmersluis ontbrak deze sliblaag.15 In totaal leverden de 14 bodemmonsters - bij 
elkaar zo’n 50 m3 slib - 120 vondsten op. Deze bestonden vooral uit recent afval, zoals 
fietsonderdelen, fietssloten, automatten, een imperiaal, een plafonniere, veel fragmenten plastic 
en klein huishoudelijk afval in de vorm van (gebroken) serviesgoed.16 .Op een aantal locaties was 
tussen het slib en het veen een dunne laag bruingrijze zandige klei aanwezig.17 Deze laag bevatte 
vooral laat 16de en 17de-eeuws afval bestaande uit keramiekscherven van kookgerei en tafelgoed. 
 

 
 
8  Het doorzoeken van het opgebaggerde bodemslib  uit het Singel en het onderliggende en veen gebeurde in een beunbak. 
rechts een van de bakstenen uit de grachtbodem (SIN19-8#1) die mogelijk voor de oorspronkelijke stadsmuur bestemd waren 

 
De oudste overblijfselen, uit de periode 1425-1525, bestonden naast enkele scherven 

keramiek en een fragment van een daktegel (een platte dakpan, in de 15de en 16de eeuw 
gangbaar dakbedekkings-materiaal in Amsterdam) uit enkele bakstenen van een groot formaat 
(SIN19-6#1 en SIN19-8#1)(afb. 8). Deze rode bakstenen van 24,5 x 11,5 x 4,7/5,3 cm komen sterk 
overeen met de bakstenen die zijn gebruikt voor de Eloystoren uit 1488 (rood, 23,0-24,0 x 10,0-
12,0 x 5,0-5,5 cm).18 Deze toren vormt een onderdeel van de voormalige Sint-Anthoniespoort aan 
de oostzijde van de stad. De bakstenen uit het Singel vertoonden geen kalkresten en zijn 
waarschijnlijk nooit gebruikt. Mogelijk waren deze bakstenen oorspronkelijk bestemd voor de 
aanleg van de stadsmuur maar zijn deze tijdens de bouw te water geraakt. 

                                                                    
14

 Gawronski en Veerkamp 2017. 
15

 Door de vele manoeuvres die vaartuigen, met name rondvaartboten, uitvoeren om vanaf de Brouwersgracht een haakse bocht 
te nemen om de Nieuwe Haarlemmersluis in te kunnen varen is het slib op gewoeld en weg gestuwd. Mededeling baggeraar 
Marco Koopmans, Waternet Amsterdam, oktober 2015. 
16

 Vondstnummers SIN19-1, SIN19-4, SIN19- 7, SIN19-9, SIN19-11, SIN19-12, SIN19-13, zie bijlage 2. 
17

 Vondstnummers SIN19-2, SIN19-3,SIN19- 5,SIN19-6, SIN19-8 en SIN19-10, zie bijlage 2. 
18

 WAAG3 rapport pag. 50. 
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2.5  Vraagstelling en methodiek 
 
Voor de walmuur langs het Singel ter hoogte van de Stromarkt bestond een archeologische 
verwachting. Deze was naast de historisch bekende locatie van de stadsmuur mede ingegeven 
door eerdere waarnemingen langs de Geldersekade. In 1963 en 1996 was door respectievelijk het 
Instituut voor Pre- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam en het Bureau 
Monumenten en Archeologie (vindplaats GEL) de aanwezigheid van de stadsmuur onder de 
huidige westelijke walmuur vastgesteld.  

Ten behoeve van de kadevernieuwing zou de bestaande walmuur bij de Stromarkt worden 
gesloopt. Hiervoor werd een bouwkuip aangebracht met een damwand in het water van het Singel 
op ca. 2 m uit de kade en een damwand aan landzijde op ca. 2,5 – 3 m uit de kade. Alvorens de 
stempels tussen beide damwanden konden worden aangebracht zijn door de civieltechnische 
uitvoerder de dekstenen op de kademuur en het aanvulzand onder de bestrating achter de 
walmuur verwijderd. Bij deze werkzaamheden werd gestuit op onderliggende afwijkend 
muurwerk met steunberen aan landzijde. Bij het verlagen van het waterpeil in de bouwkuip kwam 
aan de grachtzijde een natuurstenen bekleding in het zicht (afb. 9). In overleg met de 
opdrachtgever vond de afbraak van de walmuur tot op de houtfundering plaats onder aansturing 
van een archeoloog. Door deze aanpak werd de archeologische documentatie van de bouwresten 
geborgd in het civieltechnische werk.  

Het archeologisch onderzoek werd tussen 25 januari en 8 februari 2017 uitgevoerd in de 
vorm van een Archeologische Begeleiding (AB) conform de richtlijnen KNA 4.0. De verschillende 
bouwonderdelen van de walmuur, inclusief de fundering, zijn behalve met standaard 
schaaltekeningen 1:20 ook 3 D gedocumenten met door middel van fotogrammetrie (Bijlage 3). 
 

 
 
9  Na het verlagen van het waterpeil (donkere verkleuring metselwerk) kwam ter hoogte van de Stromarkt een natuurstenen 
bekleding in de walmuur tevoorschijn. Het zichtbare metselwerk bleek een klamplaag te zijn die was aangebracht tegen het 
achterliggende historische metselwerk van de walmuur. De cesuur tussen beiden wordt gemarkeerd door ingegroeide 
boomwortels 
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3  Resultaten 
 
De Archeologische Begeleiding van de walmuurvernieuwing Singel heeft 14 sporen en 59 
vondstnummers opgeleverd. Veertien vondstnummers zijn toegewezen aan materiële 
overblijfselen uit de waterbodem langs de walmuur. Met de resterende 45 vondstnummers, 
waaronder 28 dendromonsters, zijn verschillende bouwmaterialen gedocumenteerd van de 
diverse bouwfasen van de walmuur ter hoogte van de Stromarkt.  

Het werkgebied van de AB waarbinnen de muurresten zijn gedocumenteerd begon bij de 
Nieuwe Haarlemmersluis en liep ca. 35 m naar het zuiden door. De muurresten kunnen worden 
onderscheiden in een deel met en een deel zonder een natuurstenen bekleding onder de waterlijn. 
Het muurdeel (afb. 10 -1) met natuurstenen bekleding was 9,4 m lang en bevond zich tussen 8,3 en 
17,7 m uit de sluis. Het daarop aansluitende muurdeel zonder natuurstenen bekleding (afb. 10-2) 
was 17 m lang. Beide muurdelen waren identiek uitgevoerd met steunberen aan de landzijde. Het 
zichtbare buitenste deel van beide muurdelen bestond uit 19de-eeuws metselwerk met een 
natuurstenen afdeksteen op de kaderand. Hierdoor onderscheidden de beide afzonderlijke 
muurdelen zich in eerste instantie niet van de resterende kademuur langs dit rak (vanaf de 
Stromarkt richting de Korsjespoortsteeg). Dit deel van de kade was op een standaard 19de-
eeuwse wijze uitgevoerd (afb 10-3) en viel buiten het archeologische werkgebied. 
 

 
 
10  Bovenaanzicht van de walmuur ter hoogte van de Stromarkt , 1 = muurdeel met natuursteen, 2 = muurdeel zonder 
natuursteen en 3 = 19de-eeuwse kademuur langs de rest van het rak 
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3.1  Muurdeel 1 
 
Het 9,4 m lange muurdeel met de natuurstenen bekleding was gefundeerd op een rooster-
fundering (S 12)(niveau I, afb. 11 en 12, Bijlage 3). Oorspronkelijk was dit rooster opgebouwd uit 
twee eikenhouten liggers in de lengte richting met een reeks dwarsbalken of gordingen. Ondanks 
dat de buitenste ligger (aan waterzijde) ontbrak kon worden gereconstrueerd dat beide liggers ca. 
70 cm uit elkaar hadden gelegen. De hierop geplaatste dwarsbalken (30 tot 35 cm breed en 28 cm 
dik) lagen op ca. 55 cm van elkaar. Ze vormden vakken van 70 x 55 cm die waren vol geheid met 
slieten (boomstammen) van diverse soorten (lokale) bomen (afb. 11).19 De paalkoppen, waarvan 
de diameter tussen 15 en 25 cm varieerde, lagen tussen 1,69 m – en 1,75 m – NAP, ongeveer op het 
niveau van de bovenkant van de dwarsbalken van het rooster (afb. 12). Op de nog aanwezige 
ligger waren bakstenen tussen de dwarsbalken geplaatst zodat een min of meer gelijkmatig 
grondvlak werd gecreëerd met de bovenkant van de slieten en dwarsbalken. Hiervoor waren 
bakstenen van gemiddeld 20,5 x 10 x 4,5 cm gebruikt.20 Oorspronkelijk liep de roosterfundering 
door tot aan de Haarlemmersluis. Met de aanleg van een overstort voor hemelwater in de jaren 
1970 was de bodem hier over iets meer dan 8 m lengte verstoord en was de fundering zelfs 
gedeeltelijk verwijderd.21 Ter hoogte van de sluis resteerden nog twee clusters van slieten en één 
dwarsbalk van de roosterfundering (S 14, afb. 12, niveau I). Het roosterhout, dat afkomstig was uit  
 

 
 
11  De roosterfundering vol geheid met stammen of slieten. Ter hoogte van de steunberen lopen de dwarsliggers verder door. 
(100 vs 135 cm) Met bakstenen werd het niveauverschil tussen de ligger en de paalkoppen overbrugd 

                                                                    
19

 Stammen van Berk, Spar, Populier en Wilg. Determinatie van 14 monsters SIN19-52 door Hannie Ploegmakers AWN. 
20

 SIN19-49: rood, 20,5 x 10 x 4,5 cm, SIN19-50: paars/bruin, 20,5 x 9,5 x 4,5 cm en SIN19-51: oranje/bruin, 21 x 10,3 x 4,5 cm. 
21

 Mededeling Stef Honselaar, Stadsdeel Centrum. 
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12  Vlaktekening van de niveaus I, II, III en IV van muurdeel 1  
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het Nederrijngebied in Duitsland, is dendrochronologisch tussen 1540 en 1570 gedateerd (afb. 12, 
21).22 De roosterfundering vormde de basis voor een 1,5 m brede muur met aan de binnenzijde 
twee steunberen (S 8). Deze lagen 3,10 m uit elkaar en waren 1,35 m breed.23 Het metselwerk (S 8) 
was opgetrokken uit diverse soorten baksteen (afb. 15).24 

Aan de waterzijde waren in totaal 28 blokken natuurstenen (S 6) in twee lagen in het 
metselwerk van S 8 aangebracht (afb. 13, Bijlage 3).25 De blokken waren niet direct geplaatst op de 
houten fundering, tussen het natuursteen en het rooster resteerde nog een aantal baksteenlagen 
van het muurwerk (afb. 13a). De onderste laag natuursteen (afb. 12, niveau II) bevond zich tussen 
1,41 m – en 1,00 m – NAP,  de bovenste laag (afb. 12, niveau III) tussen 1,00 m – en 0,58 m – NAP.  
 

 
 
13  Aanzicht van de walmuur nadat het waterpeil in de gracht is verlaagd. a) de blokken natuursteen zijn kop-strek in verband 
geplaatst op enkele lagen baksteen (nog net zichtbaar t.h.v. het water, b)  Overgang van muurdeel 1, waar klamp S 4 tot op het 
natuursteen S 6 is aangebracht en muurdeel 2 alwaar de klamp S 4 is doorgezet tot op het funderingshout S 3 

                                                                    
22 Dendrodatering monster SIN19-53: veldatum 1550 + / - 10, monster SIN19-54: veldatum 1562, monster SIN19-55: 1560 + / - 10, 
monster SIN19-56: veldatum 1556, monster SIN19-57: veldatum ± 1556 en monster SIN19-58: veldatum ca. 1560. K.U. Heuβner, 
Deutsches Archäologisches Institut, 04-04-2017. 
23

 Bij het plaatsen van de damwand voor de bouwkuip waren de steunberen doorsneden zodat de oorspronkelijke lengte niet 
meer kon worden achterhaald; van beide steunberen resteerde nog maximaal 1 m. 
24

 SIN19-30 oranje, 18,5 x 10 x 4,5, SIN19-31 oranje bruin 19,5 x 9 x 3,5/4 en paars/bruin 20 x 10 x 4,5 cm, SIN19-32 oranje/bruin 
20,5 x 10 x 4,5 cm, SIN19-44 paars/bruin 20,5 x 10 x 4,5/5 cm en SIN19-46 paars/bruin 22 x 10 x 4,5/5 cm en 22,5 x 10,5 x 4 cm. 
25

 Het betrof Namens steen, determinatie Timo Nijland TNO Delft. 
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14 De blokken natuursteen zijn kop-strek geplaatst. De overgebleven ruimte tussen de muur S 8 en het natuursteen is vervolgens 
aangeheeld met metselwerk S 10. Hier zichtbaar op niveau II  
 

De natuurstenen blokken waren tussen de 40 en 44 cm hoog en kop-strek in de walmuur 
geplaatst (afb. 14). De als kop geplaatste blokken waren tussen de 24 en 48 cm breed (gemiddeld 
40 cm) en staken ca. 75 cm in het muurwerk. De als strek geplaatste blokken waren tussen de 64 
en 123 cm breed (gemiddeld 93,5 cm) en staken 20 tot 24 cm in het muurwerk. In de onderste laag 
waren op vier plekken tussen de blokken eikenhouten spieën aangebracht (SIN19-59)(afb. 16), 
waarschijnlijk om het natuursteen te stellen. Om dezelfde reden waren onder een aantal blokken 
uit dit niveau fragmenten van daktegels geplaatst (SIN19-47).  

Er een duidelijke scheiding zichtbaar in het metselwerk achter de beide lagen blokken 
natuursteen (S 6) en dat van de achterliggende muur op dat niveau (S 8) (zie afb. 12 en 14). De 
ruimte tussen de blokken en het oorspronkelijke muurwerk was over een breedte van ca. 50 cm 
opgevuld met diverse soorten bakstenen en klinkers met trasmortel.26 Uit dit bouwspoor (S 10) 
blijkt dat de natuurstenen blokken niet vanaf de waterkant in het metselwerk zijn ingekast, maar 
dat de oorspronkelijke kademuur (S 8) voor een groot deel is afgesloopt alvorens de blokken in 
verband werden geplaatst. Aansluitend werd de oorspronkelijke kademuur achter de blokken 
aangeheeld met baksteen en trascement (S 10). Een scherf van een faience pispot (SIN19-14)(afb. 
16) tussen het natuursteen en dit metselwerk dateert deze werkzaamheden in het laatste kwart 
van de 17de eeuw. Nadat beide lagen natuursteen waren geplaatst werd de walmuur weer op 
hoogte gebracht met muurwerk (S 2) van oranjerode baksteen (afb. 15b)27 Vermoedelijk hangt de 
plaatsing van de natuurstenen bekleding samen met de historisch bekende kade- en  

                                                                    
26

 Naast fragmenten van geel gebakken klinkertjes ook verschillende soorten bakstenen: paars/bruin 18,5 x 8,5 x 3,5/4 cm (SIN19-
28) en paars/bruin 24 x 11 x 4,5 cm (SIN19-29). 
27

 SIN19-45, 22 x 11 x 5 cm. 
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15  A) Vier verschillende bakstenen uit het metselwerk op de roosterfundering (S 8): SIN19-31: 19,5 x 9 x 4 cm, SIN19-30: 18,5 x 10 
x 4,5 cm, SIN19-51: 21 x 10,3 x 4,3 cm en SIN19-46: 22 x 10 x 5 cm. B) Baksteen SIN19-45 uit S 2: 23 x 11 x 4 cm C) Baksteen SIN19-
15 uit S 4: 22 x 10 x 3,5 cm 

 
sluisvernieuwing die rond 1681 in opdracht van toenmalige burgemeester Johannes Hudde is 
uitgevoerd. In een later stadium eind 19de eeuw werd de buitenste schil van het metselwerk van 
de walmuur vanaf de natuurstenen blokken vervangen door een éénsteens brede klamp (S 4) van 
paars/bruine baksteen (afb. 15c).28 Tevens kreeg de walmuur toen nieuwe dekstenen. 

  
16  Scherf van faience pispot (SIN19-14) en één van de vier eikenhouten spieën (SIN19-59) (12,5 x 2,5 x 2 cm-2 mm) 

                                                                    
28

 SIN19-15: 22 x 10 x 3,5 cm. 
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17  Vlaktekening van de niveaus I en II van muurdeel 2 
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3.2  Muurdeel 2 
 
Het metselwerk van het 17 m lange daarop aansluitende muurdeel 2 was aan de buitenzijde met 
dezelfde klamplaag (S 4) als bij muurdeel 1 afgedekt. Bij muurdeel 2 liep de klamp over de volle 
hoogte van de walmuur, vanaf de dekstenen tot op het funderingshout (afb. 13b). De fundering 
van muurdeel 2 bestond niet uit een rooster van liggers, maar uit een houten vloer (S 3, op ca. 1,00 
m – NAP: Bijlage 3) van 30-40 cm brede grenenhouten planken die op onderheide kespen rustten. 
Elke kesp was gefundeerd op drie palen waarvan de koppen tot 1,10 m – en 1,20 m – NAP waren 
ingeheid. Aan de grachtzijde staken de kespen iets uit voorbij de walmuur. Op deze uitsteeksels 
lag een afgeronde balk (S 7) tegen de walmuur aan, die aan de onderzijde ter hoogte van de 
kespen was ingekast (afb. 18b).29. Deze diende waarschijnlijk om te voorkomen dat het 
metselwerk van de fundering zou glijden. Op basis van dendromonsters van de kespen onder de 
vloer (afb. 18c) kan muurdeel 2 na 1678 worden gedateerd, waarmee de aanleg in verband kan 
worden gebracht met de kade- en sluisvernieuwingen van burgemeester Hudde rond 1681.30 De 
dendromonsters wezen tevens uit dat het hout uit West-Zweden afkomstig was. 
 

 
 
18  Muurdeel 2 was gefundeerd op een houtenvloer (a) met een schuifhout aan de waterkant (b) en gefundeerd op onderheide 
kespen (c).  

 
Muurdeel 2 (S 2) was in het geheel opgetrokken uit een oranje rode baksteen. 31 Met 

dezelfde baksteen was ook het bovenste deel van muurdeel 1, vanaf het niveau met de 
natuurstenen bekleding, uitgevoerd. Om een solide verbinding tussen beide muurdelen tot stand 
te brengen was de funderingsvloer van muurdeel 2 aangelegd tot over het meest zuidelijke deel 
van muurdeel 1. Hiervoor was ruimte gemaakt door het afslopen van muurdeel 1 tot op het niveau  

                                                                    
29

 Een soortgelijke constructie is gedocumenteerd op de Oudezijds Voorburgwal, Gawronski en Veerkamp 2017, 31. 
30

 Dendrodaterinngen K.U. Heuβner, Deutsches Archäologisches Institut, 04-04-2017.  
31

 SIN19-45, oranje rood 23 x 11 x 4 cm. 
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19 Op het grensvlak van de twee muurdelen was muurdeel 1 gedeeltelijk afgesloopt om ruimte te maken voor de fundering van 
muurdeel 2. Hiermee kon het metselwerk van muurdeel 2doorlopen over de lager gelegen resten van muurdeel 1 

 
van de natuurstenen bekleding (afb. 19). Evenals muurdeel 1 was ook dit deel van de walmuur aan 
de landzijde versterkt met een reeks steunberen. Deze waren smaller (1,07 m breed) dan die van 
muurdeel 1 en stonden met een onderlinge afstand van 2,35 m ook iets dichter op elkaar. De 
meest zuidelijke steunbeer vormde de eindbegrenzing van muurdeel 2 (afb. 20) waarop het 
daaropvolgende deel van de kademuur langs het Singel rak aansloot dat in standaard 19de-eeuws 
metselwerk was uitgevoerd. De funderingsvloer (S 1) van deze muur eindigde tegen de kopse kant 
van muurdeel 2 en lag enkele centimeters hoger (0,94 m – NAP vs 1,03 m – NAP) dan de 
funderingsvloer van muurdeel 2 (S 3)(afb. 17).  
 

 
 
20  De meest zuidelijke steunbeer vormde tevens een afgewerkte begrenzing van muurdeel 2 (S 2) 
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4  Samenvatting en conclusies 
 
In 1482 werd langs de oostzijde van het Singel een stenen stadsmuur gebouwd. Deze werd in 1602 
gesloopt maar volgens historische gegevens bleef het onderste deel ervan in gebruik als walmuur. 
Bij de vernieuwing van het oostelijke deel van de walmuur van het Singel in 2017 is het 
civieltechnisch werk aan het kadedeel dat vanaf de Haarlemmersluis langs de Stromarkt loopt 
archeologisch begeleid. Volgens historische kaartprojecties was hier de kans het grootst op de 
aanwezigheid van de oude stadsmuur, aangezien deze verder langs het Singel naar het oosten 
afboog en achter het huidige kadetracé kwam te liggen.32 De onderzoekslocatie ligt ter hoogte 
van het voormalige Kattengat, een waterloop die oorspronkelijk een verbinding vormde tussen de 
Nieuwezijds Achterburgwal (nu Spuistraat) en het Singel en in de 15de eeuw voor de aanleg van de 
stadsmuur was gedempt. De Archeologische Begeleiding leidde tot documentatie van twee 
verschillende muurresten en funderingen die nieuw licht werpen op de bouw en fasering van de 
historische kade.  

Het eerste meest noordelijke muurdeel muurdeel (9,5 m lang) (afb. 10-1) had een 
fundering die mogelijk nog verband hield met de oude stadsmuur of 16de-eeuwse varianten 
daarvan. De fundering bestond uit een eikenhouten rooster met vakken van ca. 60 x 70 cm op 1,60 
m – tot 2,00 m – NAP. De vakken waren vol geheid met boomstammen van berk, populier en wilg 
met een diameter van 15 tot 25 cm. Het roosterhout kon dendrochronologisch worden gedateerd 
tussen 1550 en 1562 (afb. 21). Deze datering sluit aan op die van een ontwerptekening uit 1569 
voor de versterking van de stadsmuur op deze locatie. Waarschijnlijk was de ondergrond van de 
gedempte waterweg van het Kattengat te zwak gebleken voor de zware stadsmuur waardoor 
vernieuwing noodzakelijk was geworden. De stabiliteit van de ondergrond werd nog verder 
ondermijnd door het dagelijks spuien van water via de naastgelegen sluis. Door de stroming van 
het water werd de bodem ter hoogte van de muurfundering losgewoeld. 

Bij de vernieuwing van het muurdeel werden de oorspronkelijke houten fundering en het 
metselwerk vervangen. De vernieuwde muur was samengesteld uit bakstenen van diverse 
afmetingen; de meest gebruikte waren oranje/bruine en paars/bruine bakstenen (19,5/20,5 x 10 x 
4,5 cm). Stenen van dit formaat zijn ook gebruikt bij de verbouwing van Sint-Anthoniespoort in 
1561, zoals bij recent onderzoek van de Waag is vastgesteld. De 16de-eeuwse muur was aan de 
binnenzijde verstevigd met twee steunberen (1,35 m breed en minimaal 1 m lang) op ca. 3 m 
afstand van elkaar. Aan de buitenzijde van de kade zijn op een bepaald moment net onder de 
waterlijn twee lagen natuurstenen blokken aangebracht. Het ging om blokken Namens hardsteen 
(41-43 cm hoog, 35-50 cm breed 80-120 cm lang) die afwisselend kop en strek in het metselwerk 
waren geplaatst. 

Dit natuursteen werd vanaf de 17de eeuw als bouwmateriaal in Amsterdam ingevoerd en 
werd vanaf die tijd intensief toegepast. Waarschijnlijk hangt deze verbouwingsfase samen met de 
waterstaatkundige werken die burgemeester Hudde rond 1680 in Amsterdam liet uitvoeren. Hij 
hield zich bezig met het verbeteren van de waterhuishouding in de stad en gaf onder meer in 1681 
opdracht tot vernieuwing van de toenmalige Haarlemmersluis uit 1602. Het metselwerk van dit 
deel van de Singelkade had blijkbaar extra bescherming nodig vanwege de vele schepen, die rond 
de sluis aanmeerden en die vanuit de Brouwergracht direct tegenover de kade het Singel opvoeren 

                                                                    
32

 Aangetoond bij de begeleiding van een sondering naar kabels en leidingen in 2013. Zie § 2.4.1. 
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en tegen de walmuur botsten. Ook de aanwezigheid van een stadskraan op de Stromarkt tussen 
ca. 1615 en 1670 voor het takelen van zware lasten zal hebben bijgedragen aan schade aan de 
walmuur en kade. De walmuur is aan de voorzijde gesloopt om ruimte te creëren waarin de  
stroken natuursteen konden worden aangebracht. Na plaatsing van de steenblokken is de 
walmuur weer opgebouwd met oranje bakstenen van 23 x 11 x 4 cm. Toen in de 19de eeuw de 
walmuur langs het Singel werd vervangen werd het deel langs de Stromarkt niet gesloopt maar 
alleen voorzien van een nieuwe buitenschil. Ter hoogte van de natuurstenen blokken werd deze 
baksteenschil vanaf de waterlijn opgemetseld en de 17de-eeuwse natuurstenen blokken bleven als 
onderwaterbuffers op hun plek. Ook vandaag de dag nog wordt het muurwerk bij de sluis tegen 
manoeuvrerende boten beschermd: nu door eikenhouten schotten voor de kademuur te hangen. 
Bij afronding van de vernieuwing van de kademuur in 2017 zijn de natuurstenen blokken in hun 
originele volgorde maar op een hogere, meer zichtbare plaats op hun oorspronkelijke locatie in de 
nieuwe wand teruggeplaatst (afb. 22).  
 

 
 
21  Het zagen van de dendromonsters uit het eikenhout van de roosterfundering van muurdeel 1 

 
Het tweede muurfragment dat werd gedocumenteerd (afb. 10-2) en zuidelijk aansloot op 

het eerste kadedeel, was 17 m lang en samengesteld uit oranje baksteen (23 x 11 x 4 cm). Dit 
metselwerk was niet gefundeerd op een rooster maar op een houten vloer (op ca. 1,00 m – NAP). 
De vloer bestond uit 30-40 cm brede grenenhouten planken die op onderheide kespen rustten. 
Ook dit muurdeel was aan de achterzijde versterkt met een reeks steunberen. Vermoedelijk werd 
de ondergrond van het gedempte Kattengat zodanig met verzakking bedreigd dat ook dit deel van 
de kade extra zwaar moest worden uitgevoerd. De steunberen waren wel smaller (1,07 m breed) 
dan die in het eerste deel van de kade maar stonden met een onderlinge afstand van 2,35 m iets 
dichter op elkaar. Dendromonsters uit de kespen onder de vloer wijzen erop dat dit kadedeel na 
1678 is aangelegd en hoogstwaarschijnlijk ook verband houdt met de kade- en sluisvernieuwingen 
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van 1681. Op basis van de gebruikte baksteen en het feit dat het metselwerk van muurdelen 1 en 2 
op het bovenste niveau één geheel vormden kan worden geconcludeerd dat tijdens de aanleg van 
muurdeel 2 ook het bovenste metselwerk van muurdeel 1 (boven het niveau van de blokken 
natuursteen) was vervangen.  

De rest van de walmuur langs het rak (afb. 10-3) bestond uit een standaard uitgevoerde 
19de-eeuwse kademuur met een eigen bijbehorende fundering. Bij deze toenmalige vernieuwing 
van de walmuur werden de muurdelen 1 en 2 niet gesloopt en vervangen ,maar alleen voorzien van 
een nieuwe buitenschil. Hiermee werd niet alleen eventueel beschadigd metselwerk vervangen, 
maar werd de walmuur in het rak uiterlijk gelijkgetrokken tot één geheel. 

 

 
 
22  De natuurstenen blokken zijn zichtbaar boven de waterlijn in de oorspronkelijke volgorde  teruggeplaatst in de nieuwe 
walmuur (foto augustus 2017) 
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Bijlage 1 Sporen 

S NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie vondstnr datering 

1 0,94 m -  vloer uit 7 planken, 6,5 cm dik, op 
onderheide kespen van 22 x 22 cm 

fundering 19de  1850-1900 

2 0,11 m 1,03 m - muurwerk met steunberen, met twee 
versnijdingen aan binnenzijde, op 
houtenvloer S 3 

kademuur 
Hudde 

SIN19-45 1675-1700 

3 1,03 m - 1,20 m - houtenvloer 5-7 cm dik, op kespen van 
12/13 cm hoog, onder muur 

fundering S 2 SIN19-19 t/m 
SIN19-27  
SIN19-33 t/m 
SIN19-43 

1675-1700 

4 0,16 m - 0,50 m - metselwerk, paarsbruin/bruin  21/22 x 
10/10,5 x 4/4,5 cm 

reparatie 18de 
eeuw? 

SIN19-15 1700-1850 

5 0,31 m - 0,55 m - metselwerk, rood  20,5/21 x 9,5/10 x 4 cm 19de-eeuwse 
klamp 

 1850-1900 

6 0,55 m - 1,40 m - blokken Namens hardsteen stootbuffer 
kademuur 

SIN19-48 1675-1700 

7 0,98 m - 1,12 m - grenenhouten balk, ca. 14 x 22 cm, dwars 
op de kespen S 3, afsluiting van 
houtenvloer aan voorzijde 

schuifhout SIN19-17 
SIN19-18 

1675-1700 

8 0,10 m + 1,70 m - muurwerk t.h.v. en onder de NS blokken S 
6, div formaten baksteen, loopt door onder 
vloer S 3, 

muur na 1562 SIN19-30 
SIN19-31 
SIN19-32 
SIN19-44 
SIN19-46 
SIN19 

1562-1575 

9 0,85 m - 0,96 m - afwijkend metselwerk in S 8, schuin 
geplaatste bakstenen 

 SIN19-16 1675-1900 

10 0,55 m - 1,40 m - metselwerk tussen NS S 6 en metselwerk S 
8, allegaartje, veel mortel en tras 

opvulling NS SIN19-28 1675-1700 

11 0,75 m - 0,90 m - gruizige zandvulling met mortel en bs 
(ps/br 24 x 11 x 4,5 cm) op S 8 tussen 
steunbeer en S 9, paarse bs 

reparatie? SIN19-29 1675-1900 

12 1,63 m - 2,14 m - palenclusters, gevat in rooster uit 
eikenbalken (ca. 35 x 28 cm), 
niveauverschillen genivelleerd met 
baksteen en daktegel 

roosterfunderin
g 

SIN19-49 t/m 
SIN19-58 

1562-1575 

13 1,90 m -  houtsnippers tegen S 12 verwerkings 
afval 

 1562-1575 

14 1,65 m - 2,20 m - resten van roosterfundering, naast 
overstort 

voortzetting 
muur met NS 

 1562-1575 
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Bijlage 2 Vondsten 

Vnr objectnr (#) object herkomst materiaal kenmerken datering 

1  001 drinkglas  glas kleurloos frisdrankglas (cola), merk en 

opdruk "Pepsi" , 

1990-2013 

1  002   keramiek: 

roodbakkend 

standring, inwendig (bruin) loodglazuur, 

uitwendig ongeglazuurd, roetresten 

buitenzijde (?), 

1550-1700 

2  001 fles  glas vierkante, langwerpige fles zonder opdruk, 

cilindrische hals, heldergroen glas. 1 platte 

zijde en drie, medicijnfles? 

1900-1950 

2  002 rookpijp  keramiek: 

pijpaarde 

trechtervormige ketel, filtradering op rand 

ketel, gerookt, hm 30 gekroond, (Duco 

2003, merk 968, p. 190) 1714-1885 

1714-1730 

2  003 bord  keramiek: 

faience 

onversierd, standvoet 1650-1800 

2  004   keramiek: 

porselein 

blauwe versiering/afbeelding op 

buitenzijde, kop of kom 

1650-1850 

2  005 bord Nederland, 

Gouda 

keramiek: 

roodbakkend 

schotel (eierschotel of zoutschaal) met in- 

en uitwendig loodglazuur, inwendig 

gedeeltelijk groen loodglazuur, verdiept 

(komvormig) middenstuk waarin groen 

glazuur, brede schotelrand, standring, 

Gouda 

1625-1750 

2  006 bord  keramiek: 

faience 

afbeeldingen in zwart en blauw op vlag 1640-1660 

2  007 vaatwerk  keramiek: 

roodbakkend 

loodglazuur 1650-1700 

2  008 bord  keramiek: 

roodbakkend 

inwendig groen- en rood loodglazuur, 

platte vlag, bodem ongeglazuurd, 

lobvoeten (twee ontbreken) 

1575-1675 

2  009 bakpan  keramiek: 

roodbakkend 

inwendig loodglazuur, uitwendig 

ongeglazuurd, bodem berroet 

1600-1700 

2 SIN19-2-1  lamp  glas hanglamp met geometrisch motief op 

zijkant 

1925-1975 

3  001 rookpijp  keramiek: 

pijpaarde 

steel zwaartepuntmarkering van dubbele 

ring van raderingen, versieringen van 

randen van raderingen en groep 

gestempelde ruiten met lelies 

1610-1800 
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3  002 make-up 

doosje 

 kunststof: 

plastic 

make-up doosje, merk "Invite", inhoud 

(zwaar verweerd) aanwezig (staafje en 

make-up), blauwe onderkant en kleurloze 

doorzichte bovenkant 

1960-2013 

3  003 bord  keramiek: 

faience 

afbeelding in concentrische lijnen in blauw 

op spiegel 

1625-1750 

3  004 bord  keramiek: 

faience 

concentrische blauwe lijn langs rand, 

bloemmotieven op vlag 

1625-1700 

3  005 grape  keramiek: 

witbakkend 

in- en uitwendig loodglazuur, binnenzijde 

geel glazuur, buitenzijde groen glazuur 

1700-1800 

3  006 grape  keramiek: 

witbakkend 

toegevouwen oor met groen loodglazuur 1600-1850 

3  007 deksel  keramiek: 

roodbakkend 

uitwendig loodglazuur 1600-1800 

3  008 miniatuur  keramiek: 

roodbakkend 

miniatuur grape, inwendig loodglazuur, 

uitwendig ongeglazuurd, scherpe 

buikknik, ribbels op hals, toegeknepen oor 

1600-1700 

3  009   keramiek: 

roodbakkend 

inwendig geel, rood en groen loodglazuur 1700-1800 

3  010 kom  keramiek: 

roodbakkend 

in- en uitwendig loodglazuur 1600-1700 

3  011   keramiek: 

roodbakkend 

in- en uitwendig loodglazuur 1600-1700 

3 SIN19-3-1  muts  textiel: wol wollen muts, meerkleurig, merk: "Pipolaki" 

100% Arcylic 

1950-2013 

4  001 wandtegel  bouwceramiek ornamenttegel, paars op wit, centraal 

decor, kruisende diagonalen, symetrisch 

patroon, wit-gele scherf,  afmetingen: 

12,9x12,9x0,6cm 

1700-1830 

4  002 bord  keramiek: 

roodbakkend 

in- en uitwendig loodglazuur, lobvoeten 

(één aanwezig), krassen of overblijfselen 

slibversiering op vlag, kraagrand 

1600-1700 

5  001 daktegel  bouwceramiek daktegel, formaat: ?x14,4 x 1,6 cm 1400-1550 

5  002   eco: bot, rund hoornpit met fragment schedel 

(vermoedelijk rund) 

1500-1900 

5  003 lepel Duitsland Metaal koffielepel met opdruk 'Marke Tischfein 

Crominox', roestvrij staal, lengte 13,3cm 

1950-2013 

5  004 rookpijp  keramiek: 

pijpaarde 

ovaalvormige ketel, hiel, filtradering op 

rand ketel, gerookt, zm WvG + S aan beide 

zijden, steelaanzet geruwd met zigzag 

steek, hm vermoedelijk 12 gekroond 

 

1830-1850 
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5  005   keramiek: 

witbakkend 

in- en uitwendig (groen) loodglazuur, 

standring 

1575-1850 

5  006  Duitsland, 

Aken 

keramiek: 

steengoed 

steengoedfragmenten 1425-1500 

5  007 bakje  keramiek: 

roodbakkend 

in- en uitwendig loodglazuur 1500-1600 

5  008 kan Duitsland, 

Weser 

keramiek: 

roodbakkend 

uitwendig loodglazuur (gedeeltelijk 

groen), inwendig ongeglazuurd, ribbels en 

ooraanzet op hals, nalopen! 

1575-1625 

5  009 vaatwerk  keramiek: 

roodbakkend 

inwendig loodglazuuur, uitwendig 

spaarzaam loodglazuur, standring 

1600-1800 

5  010 vaatwerk Nederland keramiek: 

roodbakkend 

inwendig loodglazuur, uitwendig 

ongeglazuurd, één oor (misvormd), 

misbaksel? 

1600-1700 

5  011 grape  keramiek: 

roodbakkend 

uitwendig loodglazuur, inwendig 

spaarzaam loodglazuur, uitwendig beroet 

1600-1800 

5  012   keramiek: 

roodbakkend 

loodglazuur aardewerk, deels berroet 1650-1700 

5  013   glas bodem van glas of fles, opgestoken voet, 

lichtgroen glas 

1600-1800 

5  014   keramiek: 

porselein 

bloemmotieven aan buitenzijde, 

bloemmotieven aan binnenzijde onder 

rand 

1700-1800 

6  001 baksteen  bouwceramiek rode baksteen, formaat: 24,5 x 11,3 x 5,3 

cm, mogelijk fragment van stadsmuur? 

(1467 cm3) 

1482-1500 

6  002 deksel  keramiek: 

roodbakkend 

deksel van een doofpot, in- en uitwendig 

roetaanslag 

1600-1700 

6  003 miniatuur  keramiek: 

roodbakkend 

in- en uitwendig loodglazuur, korte steel, 

standring 

1650-1700 

6  004 grape  keramiek: 

roodbakkend 

bolle grape met in- en uitwendig 

loodglazuur, buitenzijde berroet 

1600-1700 

7  001 vaatwerk  keramiek: 

roodbakkend 

in- en uitwendig loodglazuur 1600-1700 

8  001 baksteen  bouwceramiek rode baksteen, formaat: 24,4 x 11,6 x 4,7 

cm, mogelijk fragment van 

stadsmuur?(1330 cm3) 

1482-1500 

8  002  Duitsland, 

Weser 

keramiek: 

roodbakkend 

versiering op hals van banden met 

verticale (groene en gele) glazuur, geel 

geglazuurde rand 

1575-1625 

8  003 grape Nederland keramiek: 

roodbakkend 

in- en uitwendig loodglazuur, buitenzijde 

berroet, ribbels op hals en rand 

1650-1700 
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9  001 ruit  glas lichtgroene reep gekleurd glas, 

vensterglas?, afmetingen: 5cmx?, afdruk 

lood nog aanwezig 

1500-1700 

9  002 grape Nederland, 

Bergen op 

Zoom 

keramiek: 

roodbakkend 

wijde grape/terrine, in- en uitwendig 

loodglazuur, buitenzijde deels berroet 

1700-1850 

9  003 grape  keramiek: 

roodbakkend 

test of grape met inwendig loodglazuur, 

bodem berroet, lobvoeten (één aanwezig) 

1600-1700 

9  004 vaatwerk  keramiek: 

witbakkend 

inwendig geel loodglazuur, uitwendig 

groen loodglazuur 

1600-1700 

9  005 schotel  keramiek: 

industrieel: 

porselein 

onversierd, witte kleur 1930-1960 

9  006 schotel  keramiek: 

industrieel 

witte kleur, diverse versieringen 1920-2013 

10  001 rookpijp  keramiek: 

pijpaarde 

dubbelconische trechter, filtradering op 

rand ketel, gerookt, geen hielmerk, 

1660-1680 

10  002 rookpijp  keramiek: 

pijpaarde 

dubbelconische trechter, filtradering op 

rand ketel, gerookt, geen hielmerk, 

negenpuntige (of vierbladige) roos op 

beide zijkanten ketel 

1649-1680 

10  003 rookpijp  keramiek: 

pijpaarde 

dubbelconsiche trechter, gerookt, geen 

hielmerk, zespuntige (of vierbladige) roos 

op beide zijkanten ketel 

1650-1680 

10  004 kruik Duitsland, 

Frechen 

keramiek: 

steengoed 

hals van baardmankruik, afgebroken oor, 

in- en uitwendig glazuur 

1650-1700 

10  005 fles Duitsland glas onderkant kelderfles, geirriseerd, 

donkergroene kleur, opgestoken bodem 

1600-1800 

10  006 bord  keramiek: 

faience 

bord met afbeelding in blauw op wit op 

spiegel, gele scherf 

1650-1725 

10  007 bord  keramiek: 

faience 

bord met afbeelding bloemen in blauw op 

wit op spiegel, gele scherf 

1625-1725 

10  008 bord Portugal keramiek: 

faience 

bord met bloemmotieven op vlag, gele 

scherf (motief in Ceramics), onderzijde 

vlag versierd 

1625-1650 

10  009 kan  keramiek: 

steengoed 

kan met uitwendig glazuur, standvlak 1600-1800 

10  010 beker Duitsland, 

Westerwal

d 

keramiek: 

steengoed 

beker/bierpul, in- en uitwendig glazuur, 

buitenzijde blauwe concentrische lijnen 

langs onderkant wand 

1600-1700 

10  011 bakpan Nederland keramiek: 

roodbakkend 

bakpan met lage zijwand, inwendig 

loodglazuur, toegevouwen steel 

1600-1700 
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10  012 bakpan Nederland keramiek: 

roodbakkend 

bakpan met lage zijwand, inwendig 

loodglazuur, toegevouwen steel 

1600-1700 

10  013 bakpan Nederland keramiek: 

roodbakkend 

steel, spaarzaam geglazuurd 1600-1700 

10  014 bord Duitsland, 

Werra 

keramiek: 

roodbakkend 

bord met inwendig loodglazuur, uitwendig 

ongeglazuurd, gele slibstrepen op rand, 

verdikte rand en opstaande lip 

1590-1625 

10  015 bord Duitsland, 

Werra 

keramiek: 

roodbakkend 

bord met inwendig loodglazuur, uitwendig 

ongeglazuurd, gele slibstrepen op rand, 

verdikte rand en opstaande lip 

1590-1625 

10  016 bord Nederland keramiek: 

roodbakkend 

bord met inwendig loodglazuur, uitwendig 

ongeglazuurd, gele concentrische lijnen op 

overgang vlag-spiegel, gele slibversiering 

op vlag, verdikte rand en opstaande lip 

1590-1625 

10  017 grape Nederland, 

Bergen op 

Zoom 

keramiek: 

roodbakkend 

bolle grape met in- en uitwendig 

loodglazuur, buitenkant berroet 

1650-1850 

10  018 grape Nederland keramiek: 

witbakkend 

bolle grape met in- en uitwendig 

loodglazuur, scherpe buikknik, kraagrand, 

onderkant berroet, lobvoeten (twee 

aanwezig), één verticaal oor 

1625-1750 

10  019   keramiek: 

witbakkend 

in- en uitwendig loodglazuur 1700-1800 

10  020 grape  keramiek: 

roodbakkend 

in- en uitwendig loodglazuur, één 

toegeknepen oor 

1700-1800 

10  021 bloempot  keramiek: 

roodbakkend 

uitwendig groen loodglazuur 1600-1800 

10  022 vaatwerk  keramiek: 

roodbakkend 

in- en uitwendig loodglazuur, buitenzijde 

berroet 

1600-1800 

10  023 bord  keramiek: 

porselein: 

kraak 

binnen- en buitenzijde versierd 1600-1625 

10  024 test  keramiek: 

roodbakkend 

vierkante vuurtest met scherpe knik 

bodem-wand, in- en uitwendig 

ongeglazuurd, één verticaal oor in hoek, 

iets uitwijkende wand 

1675-1750 

11  001 fles  glas bierfles, bruinkleurig glas, 0,5L, F in cirkel 1950-1975 

11  002 vork  metaal merk 'Royal', roestvrijstalen vork met 

houten heft, lengte 19,5cm 

1960-1980 

11  003 schotel  keramiek: 

porselein 

roze-gekleurde schotel met 

bloemversiering aan binnenzijde 

 

1900-1950 
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11  004 theepot  keramiek: 

industrieel: 

porselein 

onversierd, witte kleur, standring 1900-1950 

11  005 kop Nederland keramiek: 

porselein 

witte kop, buitenzijde sporadische 

versiering met bloemen, binnenzijde 

bloemen en vogels, buitenzijde goudgele 

kleur langs rand, standring, mogelijk 

gefabriceerd in Amsterdam(?) (S.Polak en 

zonen bron internet) 

1930-1970 

11 SIN19-11-1  schotel  keramiek: 

porselein 

schotel met witte spiegel en twee 

appliques met bloemen, witte onderzijde, 

roodbruine bovenzijde 

1900-1950 

12  001 kop Nederland, 

Maastricht 

keramiek: 

porselein 

onversierde kop met aan onderzijde 

opdruk 'Mosa Maastricht 41F9' 

1925-2000 

12 SIN19-12-1  sleutelhang

er 

 metaal sleutelhanger met opdruk 'van der Valk 

motels restaurants' 

1939-2000 

13  001 rookpijp  keramiek: 

pijpaarde 

trechtervormige ketel, filtradering op rand 

ketel, gerookt, hielmerk CVH (Duco 2003, 

merk 715, p. 174) 1707-1727, maker 

Cornelis Jansz. Van Heijningen? 

1715-1727 

13  002 deksel  metaal: ijzer geemailleerde deksel voor luier emmer 

met luchtgat? 

1920-1960 

14   po Nederland keramiek: 

faience 

blauwwit decor, 1675-1700 

15   baksteen  bouwceramiek paars/bruin 22 x 10 x 3,5 cm (770 cm3) 1700-1800 

16   baksteen  bouw 

ceramiek 

paars/bruin 19 x 9 x 3,5 cm (600 cm3) 1650-1900 

17   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

wankant, veldatum 1628 [KU Heuβner, 

DAI Berlijn, 04-04-2017] 

1450-1628 

18   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

veldatum 1671 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 

04-04-2017] 

1497-1616 

19   kesp Zweden hout: Pinus 

(den/grenen) 

na 1577 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-04-

2017] 

1513-1577 

20   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

veldatum 1532 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 

04-04-2017] 

1397-1532 

21   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

na 1609 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-04-

2017] 

1487-1609 
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22   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

na 1626 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-04-

2017] 

1562-1626 

23   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout na 1652 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-04-

2017] 

1523-1647 

24   vloerplank Zweden, 

West 

Zweden 

hout wankant, veldatum 1663 [KU Heuβner, 

DAI Berlijn, 04-04-2017] 

1495-1663 

25   kesp  hout geen datering ontvangen  

26   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

na 1636  [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-04-

2017] 

1541-1636 

27   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

na 1666 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-04-

2017] 

1541-1666 

28   baksteen  bouwceramiek paars/bruin 18,5 x 8,5 x 3,5/4 cm (550 cm3) 1675-1700 

29   baksteen  bouwceramiek paars/bruin 24 x 11 x 4,5 cm (1188 cm3) 1650-1900 

30   baksteen  bouwceramiek oranje 18,5 x 10 x 4,5 cm (832 cm3) 1562-1575 

31   baksteen  bouwceramiek oranje/bruin 19,5 x 9 x 3,5/4 cm (614 cm3)  

paars/bruin 20 x 10 x 4,5 cm (900 cm3) 

1562-1575 

32   baksteen  bouwceramiek oranje/bruin 20,5 x 10 x 4,5 cm (922 cm3) 1562-1575 

33   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

na 1567 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-04-

2017] 

1492-1567 

34   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

na 1521 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-04-

2017] 

1365-1519 

35   kesp  hout: Pinus 

(den/grenen) 

geen resultaat [KU Heuβner, DAI Berlijn, 

04-04-2017] 

 

36   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

+/- 1624, wankant [KU Heuβner, DAI 

Berlijn, 04-04-2017] 

1451-1602 

37   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

na 1670 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-04-

2017] 

1509-1670 

38   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

na 1584 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-04-

2017] 

1486-1584 

39   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

wankant veldatum 1678 [KU Heuβner, DAI 

Berlijn, 04-04-2017] 

1515-1673 
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40   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Picea 

(fijnspar/vuren

) 

na 1624 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-04-

2017] 

1575-1624 

41   kesp  hout: Pinus 

(den/grenen) 

geen resultaat [KU Heuβner, DAI Berlijn, 

04-04-2017] 

 

42   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

wankant, veldatum 1678 [KU Heuβner, 

DAI Berlijn, 04-04-2017] 

1485-1678 

43   kesp Zweden, 

West 

Zweden 

hout: Pinus 

(den/grenen) 

+/- 1527, wankant [KU Heuβner, DAI 

Berlijn, 04-04-2017] 

1386-1527 

44   baksteen  bouwceramiek paars/bruin 20,5 x 10 x 4,5/5 cm (922 cm3) 1562-1575 

45   baksteen  bouwceramiek oranje 23 x 11 x 4 cm (1012 cm3) 1675-1700 

46   baksteen  bouwceramiek paars/oranje/bruin 22 x 10 x 4,5/5 cm (990 

cm3) 22,5 x 10,5 x 4 cm (945 cm3) 

1562-1575 

47   daktegel  bouwceramiek ? x 14 x 1 cm en ? x 14,3 x 1,1 cm 1675-1700 

48   blok België, 

Namen 

natuursteen Namens hardsteen 1675-1700 

49   baksteen  bouwceramiek rood/geelgeaderd 20,5 x 10 x 4,5 cm (922) 1562-1575 

50   baksteen  bouwceramiek paars/bruin 20,5 x 9,5 x 4,5 cm (880 cm3) 1562-1575 

51   baksteen  bouwceramiek oranje/bruin 21 x 10,3 x 4,3 cm (930 cm3) 1562-1575 

52   palen  hout 14 monsters, 9 x berk, 2 populier, 1 x wilg, 

2 x spar [det. Hannie Ploegmakers] 

 

53   gording 

rooster 

Duitsland, 

Nederrijn 

hout: Quercus 

(eik) 

1540-1560 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-

04-2017] 

1335-1530 

54   gording 

rooster 

Duitsland, 

Nederrijn 

hout: Quercus 

(eik) 

wankant velkdatum 1562 [KU Heuβner, 

DAI Berlijn, 04-04-2017] 

1485-1562 

55   gording 

rooster 

Duitsland, 

Nederrijn 

hout: Quercus 

(eik) 

1550-1570 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 04-

04-2017] 

1327-1540 

56   gording 

rooster 

Duitsland, 

Nederrijn 

hout: Quercus 

(eik) 

wankant, veldatum 1555 [KU Heuβner, 

DAI Berlijn, 04-04-2017] 

1359-1555 

57   gording 

rooster 

Duitsland, 

Nederrijn 

hout: Quercus 

(eik) 

+/- 1556 wankant [KU Heuβner, DAI 

Berlijn, 04-04-2017] 

1356-1556 

58   gording 

rooster 

Duitsland, 

Nederrijn 

hout: Quercus 

(eik) 

ongeveer 1560 [KU Heuβner, DAI Berlijn, 

04-04-2017] 

1450-1560 

59   spie  hout: Quercus 

(eik) 

taps toelopende spie: 12,5 x 2,5 x 2 cm-2 

mm 

1675-1700 
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Bijlage 3 Fotogrammetrische modellen 
van de walmuur 

 
Aanzicht van de walmuur met de stroken natuursteen (S 6) 

 

 
 
Bovenaanzicht van de bovenzijde van muurdeel 1 

 

 
 
Bovenaanzicht van muurdeel 1 met de aanzet van de stroken natuursteen (S 6, niveau  III) 
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Roosterfundering (S 12) van muurdeel 1 (niveau I) 

 

 
 
Vloerfundering (S 3) van muurdeel 2 (niveau I) 
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