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Basisgegevens 
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1  Inleiding 

Van 21 november tot 2 december 2005 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden 
op het Haarlemmerplein. De opgraving is uitgevoerd door de afdeling Archeologie van het 
Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) in opdracht van het stadsdeel Amsterdam 
Centrum. Het onderzoek vormde onderdeel van de voorgenomen herinrichting van het 
plein. De bouwwerkzaamheden brachten een zodanige bodemverstoring met zich mee 
dat een opgraving vooraf noodzakelijk was voor documentatie en berging van 
archeologische overblijfselen. Het Haarlemmerplein gold als een rijke vindplaats. Op deze 
locatie zijn sporen te verwachten van bebouwing en stedelijke ontwikkeling vanaf het 
begin van de 17e eeuw. In die periode werd het plein aangelegd met stedelijke 
woonhuizen en verschillende ambachtelijke faciliteiten. Tijdens een voorgaande opgraving 
in 1999 zijn in het westelijk deel van het plangebied overblijfselen van een 17e-eeuws 
huizenblok aangetroffen dat in 1971 was gesloopt. Tussen de funderingen waren enkele 
beerputten bewaard die rijke informatiebronnen bleken over de bewoners en gebruikers 
van het Haarlemmerplein in de 17e tot de 19e eeuw. De opgraving in 2005 richtte zich in 
het bijzonder op het resterende oostelijk deel van dit huizenblok, de voormalige percelen 
Haarlemmerplein 12, 14 en 16 en Grote Houtstraat 3, 5 en 7.  
 

 
 
 2  Het plangebied met de opgravingslocaties uit 1999 en 2005 binnen de topografie van 2005 
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3  De onderzoekslocatie gezien richting Willemspoort (voorheen de Haarlemmerpoort), 23 november 2005 
 

 
4  Haarlemmerplein 12, 14 en 16, gefotografeerd door Jacob Olie, 21 september 1894  
(Gemeentearchief Amsterdam) 
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2  Achtergronden, vraagstelling en 
onderzoeksmethode 

2.1  Achtergronden  

Het Haarlemmerplein ligt aan de noordzijde van de Jordaan, langs de uitvalsweg naar 
Haarlem. Het plein is aangelegd bij de stadsuitbreiding van 1613, de Derde Uitleg. 
Behalve dat toen de Keizersgracht en de Prinsengracht tot aan de Leidsegracht werden 
gegraven, werd ook een begin gemaakt met een nieuwe stadswal met stadspoorten en 
bastions langs de Singelgracht (de huidige Nassaukade). Tussen de grachtengordel en 
stadswal werd een nieuw stedelijk gebied ingericht als woon- en ambachtkwartier, het 
Nieuwe Werk, nu de Jordaan geheten. Aan de stadszijde van de meest noordelijke 
nieuwe stadspoort - de door Hendrick de Keyser ontworpen Haarlemmerpoort - werd 
het Haarlemmerplein gesitueerd. Het 17e-eeuwse poortgebouw werd in 1840 vervangen 
door de huidige Willemspoort. Het Haarlemmerplein was een wagenplein dat fungeerde 
als een belangrijk stedelijk verkeersknooppunt. Het was een standplaats voor paard en 
wagen, dat het uiteinde vormde van de Haarlemmerstraat en de noordwestelijke 
verbindingsas naar het stadscentrum. Tevens was het plein het startpunt voor rijtuigen 
naar bestemmingen buiten de stad. Net buiten de poort aan de westzijde van het plein 
stond de herberg Het Wapen van Amsterdam, vanwaar trekschuiten over de 
Haarlemmervaart naar het westen vertrokken. Tot in de 19e eeuw werd het aangeduid 
als een plein voor ‘knol, koets en kar’. Reizigers, rijtuigen, koetsiers en paarden zorgden 
er voor veel drukte. Er vestigden zich hier stalmeesters, wagenmakers, hoefsmeden, 
zadelmakers, kruideniers, logementhouders en tappers. Rondom het plein verrezen 
huizenblokken met onderin stallen en werkplaatsen die het plein aan de noord-, oost- 
en zuidzijde omsloten.   
 
Het onderzoeksterrein omvatte de westzijde van het plein. Op deze locatie stond vanaf 
de 17e eeuw een huizenblok dat in drie fasen was gebouwd. In december 1616 werd 
het eerste perceel geveild op de zuidoosthoek van het geplande huizenblok, later 
bekend als Haarlemmerplein 10.1 Op dit erf verrees eerst een statig renaissance pand 
met trapgevel dat als een vrijstaand gebouw is afgebeeld op de plattegrond van Van 
Berckenrode uit 1625. De rest, inclusief het opgravingsterrein, bleef een tijd lang 
onbebouwd door een conflict tussen de stad en enkele grondspeculanten, onder wie 
ook leden van het stadsbestuur. Pas in 1633 werden de overige bouwkavels langs het 
plein geveild en in 1642 volgden die langs de Grote Houtstraat. Hierop is een 
aaneengesloten huizenblok opgetrokken dat omsloten werd door de Kleine en Grote 
Houtstraat. Op de verschillende edities van de kaart van Balthasar Florisz van 
Berckenrode is de ontwikkeling van de bebouwing op het Haarlemmerplein goed te 
volgen. Zoals gezegd is op de oudste versie, uit 1625, alleen het hoekpand (10) 
zichtbaar, op de versie uit 1647 zijn de meeste percelen volgebouwd, terwijl op de editie 
van 1657 alle percelen bebouwd zijn.  
 

                                                      
1 Deze huisnummering, die tot de sloop in 1971 is gehandhaafd, komt het eerst voor op de kaart van Loman uit 
1876.  
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Wanneer specifiek de vier kavels van het huidige plangebied onder de loep genomen 
worden, dan valt het volgende op. De panden Haarlemmerplein 14 en Grote Houtstraat 5 
werden al op de editie van 1647 afgebeeld, de panden Haarlemmerplein 16 en Grote 
Houtstraat 7 daarentegen verschenen pas op die van 1657.  
 

      
 
 

 
 
 
Het besloten karakter van het plein is bij de ingrijpende sanering van de 
Haarlemmerbuurt in 1969-1973 verloren gegaan. In 1971 is het bouwblok aan de 
noordzijde van het plein gesloopt. Het braakliggende terrein werd in de daarop 
volgende 30 jaar gebruikt als speelveld en parkeerterrein.  
 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

De opgraving was bedoeld om inzicht in een aantal verschillende vraagstukken te krijgen:2 
 Welke archeologische overblijfselen zoals bouwresten, beerputten en andere 

structuren waren op het terrein aanwezig? Wat was hun datering?  
 Welke informatie bieden de archeologische sporen over de bebouwing en bewoning 

van dit stedelijke gebied? Welke aanvullende gegevens op die van de opgraving van 
1999 kunnen worden verzameld over de inrichting van het 17e-eeuwse woonblok aan 
het plein?  

 Welke informatie bieden de archeologische vondsten over de ambachtelijke 
activiteiten aan het plein, met name de werkzaamheden die samenhingen met het 
gebruik van het Haarlemmerplein als wagenplein?  

Nader onderzoek van materiële cultuur en ecologisch materiaal verdiende bijzondere 
aandacht gezien het feit dat bij de voorgaande opgraving beerputten tussen de 

                                                      
2 Programma van Eisen, BMA, mei 2005.  

6  Stedelijke ontwikkeling op het 
Haarlemmerplein zoals afgebeeld op de kaarten 
van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1625 
(linksboven), 1647 (rechtsboven) en 1657 (links). 
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funderingsresten van het woonblok aangetroffen zijn. Beerputten bevatten mogelijk een 
materiële neerslag van de gebruikers van het woonblok.  
 Welke informatie bieden de vondsten van beerputten over de huishoudens in het 

woonblok van de 17e tot de 19e eeuw? In hoeverre zijn sociaal-economische 
achtergronden van de bewoners te herleiden aan de hand van materiële cultuur.  

 In hoeverre zijn er botanische en zoölogische resten in de beerputten die informatie 
verschaffen over het dieet van de bewoners? De in 1999 opgegraven beerputten in 
samenhang met historisch gedocumenteerde woonhuizen bleken rijke 
informatiebronnen over voeding. 

 
Het totale plangebied had een oppervlakte van ca. 2.150 m2. In de winter van 1999/2000 
kon het centrale deel van het 17e-eeuwse huizenblok worden opgegraven. In totaal zijn 
toen binnen een terrein van ca 1.350 m2 13 panden met 12 bijbehorende beerputten in 
kaart gebracht.3 Dit onderzoek maakte duidelijk dat de sloop in 1971 zodanig grondig is 
uitgevoerd, dat van het muurwerk vaak slechts enkele baksteenlagen resteerden. 
Structuren die dieper in de bodem reikten zoals de beerputten, bleken evenwel veel beter 
bewaard gebleven. Het huidige onderzoeksterrein in het zuidoostelijke deel van het plein 
bestreek ca. 800 m2. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de sloop van dit deel van het 
huizenblok diepe verstoringen heeft veroorzaakt, waarbij zelfs funderingshout is 
verwijderd.  
 
De opgraving is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 
versie 2.2. Vlakken zijn gedocumenteerd middels digitale fotografie en tekeningen op 
schaal 1:20. Na documentatie zijn de sporen opgegraven en zijn hieruit voor zover 
mogelijk vondsten verzameld.  
 

 
 

                                                      
3 Archeologische opgraving HAP. Veerkamp 2000a en b, Peters 2001, 2003; Vorst 2002, Zuyderwyk 2004 

7  De hoek Haarlemmerplein / 
Kleine Houtstraat, maart 1956. 
Het hoekpand  
dateerde uit 1616 en was het 
eerste huis dat verrees op het 
Haarlemmerplein.  
Het onderzoek HAP1 was ter 
hoogte van de twee panden 
aan de linkerkant  
(foto: Gemeentearchief 
Amsterdam) 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

Fasering 
 
In het opgravingsgebied zijn 37 sporen (S) gedocumenteerd. Binnen dit sporenstelsel zijn 
drie fasen te onderscheiden. De eerste fase omvat de periode waarin het terrein 
opgehoogd werd en de eerste structuren verschenen. Er zijn vier sporen die binnen deze 
fase vallen. De tweede fase werd ingeluid met de bouw van stenen huizen in het tweede 
en derde kwart van de 17e eeuw. Tot deze fase behoren 31 sporen. Tot slot waren twee 
sporen verbonden met de fase van afbraak van de bebouwing op het terrein in 1971. De 
sloop in dit deel van het bouwblok bleek zo grondig uitgevoerd dat de ondergrond en 
daarmee het bodemarchief ernstig was verstoord en aangetast. Dit heeft het 
archeologisch onderzoek bemoeilijkt. Een tweede grondverstorende factor diende zich 
aan in de vorm van een bodemverontreiniging, die verband hield met een garage die hier 
tot laat in de jaren 1960 op de begane grond was gevestigd. Na de sloop is het terrein met 
een ongeveer 1,5 m dik pakket van geel los zand afgedekt (S 1). Om verzakking van de 
bestrating te voorkomen moest bij de aanleg van de werkput een brede strook langs de 
Kleine Houtstraat vrijgehouden worden. Verder liep een deel van het oorspronkelijke 
bouwblok onder de straat door, aangezien de Kleine Houtstraat in de jaren 1970 was 
verbreed. Vanwege deze omstandigheden viel het uit 1616 daterende hoekpand 
Haarlemmerplein 12 buiten de werkput. De aangetroffen sporen behoorden toe aan de 
twee panden Haarlemmerplein 14 en 16.  
 
Fase 1: ophoging en eerste gebruik van het terrein  
 
Op het perceel Haarlemmerplein 16 werd tussen 1,00 m ÷ en 0,50 m ÷ NAP een 
ophogingspakket (S 26) aangetroffen die naar alle waarschijnlijkheid direct op de 
natuurlijke ondergrond (ca  3,20 m ÷  NAP) is opgebracht.4 Het ophogingspakket bestond 
uit veen, gemengd met zand, mest en huishoudelijk afval (kleipijpen en aardewerk uit het 
tweede en derde kwart van de 17e eeuw).5 Een tweede ophogingspakket (S 14, tot op 
0,20 m ÷  NAP) bestond uit zand met puin. Hierop is het latere pand Haarlemmerplein 16 
neergezet. Op het naastliggende perceel Haarlemmerplein 14 zijn enkele houten 
structuren aangetroffen die waarschijnlijk voorafgingen aan de stenen bebouwing. Dit 
kavel werd doorsneden door een zuidwest – noordoost georiënteerde, in de richting van 
het binnenterrein aflopende, houten goot (S 5).6 Uit dezelfde periode dateert waarschijnlijk 
een houten ton in een rechthoekige kuil die was afgedekt met enkele planken (S 20). Vlak 
daarnaast lagen enkele losse planken (S 19).  Ten zuiden van S 20 lag een tweede 
concentratie planken (S 21). Het betrof twee lagen van kruislings op elkaar gelegde 
stukken hout. Van beide sporen was de functie niet duidelijk. Aan de westzijde van het 
perceel zijn drie houten (afval) tonnetjes aangetroffen waarvan door de grondige sloop 
slechts de bodems resteerden (S 24, 25 en 26).  

                                                      
4 De natuurlijke ondergrond is bij de campagne van 1999 in het zicht geweest, maar kon in verband met 
grondwater in 2005 niet bereikt worden.  
5 HAP1-10 
6 Goot S 5 liep af van 0,60 m ÷ naar 0,73 m ÷ NAP.  
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8  Vereenvoudigde weergave van de opgraving met de voornaamste sporen  
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Opvallend zijn verder enkele rechtop geplaatste planken, zoals aan de westzijde van goot 
S 5, welke een bekisting lijken te hebben gevormd. Mogelijk uit dezelfde periode stamt 
een ondiepe mestkuil S 30 aan de noordoost zijde van het terrein, voorafgaande aan de 
latere percelen 14 en 16.  
 

 
 

10  Houten ton S 20 
 
 
Fase 2: het huizenblok 
 
Van het 17e-eeuwse huizenblok zijn op de percelen 14 en 16 verschillende  
muurrestanten aangetroffen.  
 
Van de voorgevel van Haarlemmerplein 14 resteerden enkele losse stukken muur (S 3 en 
S 4). De rooilijn lag in de lijn van de perceelgrens Haarlemmerplein 8 - Kleine Houtstraat 
15. Van de zijgevels was slechts de achterste 2,70 m overgebleven, met de hiermee in 
verband staande achtergevel (S 17). De zijmuren bestonden uit twee steens metselwerk, 
de achtergevel was anderhalf steens. Het pand, met een omvang van 15 x 5,70 m, bleek 
naar de straat toe weggezakt. Hierbij was zowel de muur als het langshout door de palen 
gezakt. Dit kon gebeuren omdat de natuurlijke veenlaag door het gewicht van het 
opgebrachte ophogingspakket was samengeperst waardoor het terrein is gaan verzakken. 
De heipalen van de huisfunderingen reikten tot op de eerste zandlaag onder het veen (12 
m – NAP) en zijn daardoor niet meegezakt, in tegenstelling tot de bovenliggende muren. 
Het gevolg was dat de paalkoppen uiteindelijke boven de langshouten uitstaken. Dit 
fenomeen is tijdens de eerste opgravingscampagne eveneens bij verschillende panden 
waargenomen.  
 
Het pand Haarlemmerplein 16, met een lengte van ca 21 m, was 5,80 m langer dan het 
voornoemde buurpand. De voorgevel bevond zich in de verontreinigde zone en is niet 
opgegraven. In kaart gebracht zijn de oostelijke zijmuur (S 28), de achtergevel (S 33) en 
het langshout van de westelijke zijmuur (S 12). Opvallend was ook hier de sterke 
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verzakking van de muren. Muur S 7 was plaatselijk 45 cm verzakt (zie profiel), waarbij het 
metselwerk met het onderliggende funderingshout over de palen was gezakt.  
 
 

 
 
11  De achtergevel en zijmuren van het pand Haarlemmerplein 14, gezien richting zuidwesten. In het midden 
bevindt zicht de oudere houten goot S 5, links daarvan ton S 20 
 

 
 
12  De verzakte zijmuur van Haarlemmerplein 16 (S 28), gezien naar het noordoosten. De paalkoppen reiken tot 
aan de bovenkant van de gesloopte muur 
 
In de voorste helft van het huis bevond zich een stenen kelder met betegelde wanden en 
een plavuizen vloer (S 15). Bij een verbouwing is de vloer 35 cm opgehoogd en opnieuw 
met plavuizen geplaveid (S 6). Het loopniveau kwam nu op 0,12 m - NAP te liggen. Aan 
de zuidzijde bevond zich een (binnen)muur, met aan de oostzijde een afgewerkte kant (S 
7). Hier lijkt sprake te zijn geweest van een doorgang. Het langshout van de muur stond in 
verband met de westelijke zijgevel van het pand. De insteek van muur S 7 heeft de 
breedte van 1 rij plavuizen. Het is aannemelijk dat deze plavuizenvloer bij deze muur 
hoort en hier oorspronkelijk op aansloot. Tegen de oostelijke keldermuur S 10 bevond 
zich een houten bak met een vulling van gruis (S 9). Deze werd doorsneden door de 
kleimantel van een bakstenen waterput (S 8). Achter het pand Haarlemmerplein 14 is in 
een latere fase een waterkelder gebouwd (S 29) die bij de sloop van de panden aan de 
noordzijde deels is verstoord. Deze gemetselde bak had twee compartimenten, waarvan 
de (intacte)  zuidelijke een binnenmaat van 1,60 x 0,78 m had. Nadat de kelder zijn functie 
als waterreservoir had verloren is deze opgevuld met beer. Wanneer dit is gebeurd kon 
niet worden vastgesteld, de beer was namelijk vondstloos. Ten noorden van deze 
waterkelder bevond zich een beerput (S 32) van 1,40 x 1,60 m. Het betrof een houten 
constructie van naast elkaar geplaatste rechtopstaande planken. Het hieruit geborgen 
vondstmateriaal dateerde uit de tweede helft van de 17e eeuw.  
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De structuren achter en tegen het pand Haarlemmerplein 16 zijn moeilijk te duiden. Van 
een aanbouw aan de oostzijde, recht achter No 14, resteerde de L-vormige muur S 31. 
De noordelijke begrenzing werd mogelijk gevormd door de muur in het verlengde van S 
33, waarvan overigens alleen het langshout resteerde op een diepte van 0,77 m ÷ NAP.  
Het muurwerk ten noorden van S 33 behoorde toe aan de panden Grote Houtstraat 5 en 
7. Doordat ook hier rigoureus was gesloopt resteerde van de voorgevels niets, van de 
achterzijde twee oost- west georiënteerde muren (S 36 en S 37), een noord-zuid 
georiënteerde muur (S 35) en de vloer van een waterkelder (0,74 m ÷ NAP).  
 
Fase 3: sloop en aanvulling 
 
In de jaren zestig van de vorige eeuw was de toegenomen verkeersdrukte op de 
Haarlemmerdijk en -straat aanleiding voor het opnieuw op tafel leggen van een dertig jaar 
oud plan voor de aanleg van een brede snelweg vanaf het centrum naar Haarlem. De 
huizen langs de Houttuinen en de noordzijde van het Haarlemmerplein moesten in 1971 
wijken voor de geprojecteerde snelweg op viaducten. Door massaal protest is deze 
Haarlemmer Houttuinenweg er nooit gekomen. Vervolgens zijn de Houttuinen opnieuw 
bebouwd. Het huizenblok op het Haarlemmerplein is daarentegen nooit meer vervangen. 
Na de rigoureuze afbraak in 1971 is de locatie aangevuld met schoon zand (S 1) en in 
gebruik geweest als speelveld en parkeerterrein. 
 
 

 
3.2  Vondstmateriaal 

De opgraving heeft, in tegenstelling tot die van 1999, een beperkte hoeveelheid vondsten 
opgeleverd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van ingrijpende bodemverstorende activiteiten 
in de 20e eeuw. Twee vondstcomplexen zijn te onderscheiden: een ophogingspakket en 
een beerput. 
 
Ophogingslaag 
 
Ophogingslaag S 26, op perceel Haarlemmerplein 16 (zie profiel) bevatte vondstmateriaal 
dat te dateren is in de periode 1625-1675. Het ging om de fragmenten van kleipijpen, 
rood- en witbakkend aardewerk, steengoed, evenals enkele stukken Nederlandse, 
Italiaanse en Portugese faience en Nederlandse majolica aangetroffen.  
 
Beerput 
 
Tijdens de opgraving in 1999 zijn verscheidene goed bewaarde beerputten aan het 
daglicht gekomen, die rijke vondstcomplexen bleken. Het vondstmateriaal leverde 
belangrijke nieuwe informatie over de 17e-bewoners en hun bezigheden. Bij het huidige 
onderzoek is er één aangetroffen op de binnenplaats achter Haarlemmerplein 14.  
 
Het vondstcomplex uit de beerput is in de verschillende materiaalcategorieën en 
objecttypen uitgesplitst. Geteld is het minimum aantal exemplaren (MAE). Het 
vondstcomplex beperkte zich tot de fragmenten van tenminste 68 stukken ceramiek en 16 
stukken glas. Dit is onder te verdelen in de categorieën roodbakkend aardewerk (r), 
witbakkend aardewerk (w), faience (f), Chinees porselein (p) en pijpaarde (pijp).  
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Een bijzondere vondst is een fluitglas met gravering aangetroffen dat vrijwel identiek was 
aan een exemplaar zonder gravering uit de beerput van het buurpand Haarlemmerplein 
18.7 De collectie van het Amsterdams Historisch Museum bevat een drietal gegraveerde 
exemplaren uit het legaat van Willet-Holthuysen. Aan de hand van de gravering worden 
ze gedateerd respectievelijk 1666, ca 1675 en de tweede helft van de 17e eeuw. Deze 
glazen zijn waarschijnlijk gemaakt in een glasblazerij in Amsterdam.  
 
 

         
 
 
 
 
 

  14  Fluitglas uit de beerput  

                                                      
7 Vondstnummer HAP-94, beerput 10.   

13  Een selectie van 
vondsten uit beerput S 32 
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HAP1, BP r w s m f p pijp gl totaal 
kookgerei 5 - - - - - - - 5 
Bereiding/tafelgerei 2 3 1 1 19 6 - 16 48 
Sanitair  2 5 - - - - - - 7 
Overig 3 3 - - 1 - 17 - 24 
totaal 12 11 1 1 20 6 17 16 84 

 
15  Een functionele indeling van het vondstmateriaal uit de beerput, opgeteld naar  

Minimaal Aantal Exemplaren (MAE) 
 
 

HAP1, BP r w s m f p pijp gl totaal 
Grape  5 - - - - - - - 5 
Deksel  1 - - - - - - - 1 
Bord / schotel - - - 1 12 5 - - 18 
Kom 1 - - - 6 1 - - 8 
Kop  - 3 - - 1 - - - 4 
Drinkglas  - - - - - - - 14 14 
Kan / fles  - - 1 - - - - 2 3 
Vaas  - - - - 1 - - - 1 
Pispot  2 5 - - - - - - 7 
Pijp  - - - - - - 17 - 17 
Test 1 - - - - - - - 1 
Aspot 1 - - - - - - - 1 
Indet  1 - - - - - - - 1 
Zalfpot  - 2 - - - - - - 2 
Pot  - 1 - - - - - - 1 
totaal 12 11 1 1 20 6 17 16 84 

 
16  Het vondstmateriaal uit de beerput, uitgesplitst naar vorm en materiaal categorie, geteld naar MAE 

 
De beerput is in gebruik geweest in de periode 1650-1700. Een functionele classificatie 
van het materiaal toont dat de grootste groep uit tafelgerei bestaat. Binnen het 
vondstcomplex neemt kookgerei een bescheiden plaats in, wat wellicht te maken heeft 
met het gebruik van metalen in plaats van aardewerken kookgerei.  
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17  Werkzaamheden op het niveau van de fundering van het pand Haarlemmerplein 16 
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4  Synthese 

Archeologisch onderzoek op het Haarlemmerplein bood de mogelijkheid om inzicht te 
krijgen in ruim drie eeuwen wonen en werken aan dit voormalige wagenplein. Bij de sloop 
van het huizenblok in 1971 is grondig te werk gegaan, waardoor de meeste funderingen 
tot op grote diepte waren gesloopt. Hierdoor waren vloerniveaus, met uitzondering van 
twee kelders, afwezig. Twee percelen aan het Haarlemmerplein (14 en 16) en twee 
percelen aan de Grote Houtstraat (5 en 7) zijn onderzocht. De opgegraven 
gebruikssporen zijn in chronologisch in drie perioden in te delen: 
 
 Ophoging en eerste gebruik van het terrein 
 Het huizenblok 1633-1971  
 Sloop en aanvulling  

 
Fase 1: ophoging  
 
Het vroegste gebruik van het terrein dateerde uit de periode 1625-1675, toen het perceel 
Haarlemmerplein 16 werd opgehoogd met een pakket van veen, gemengd met zand, 
mest en huishoudelijk afval. Op basis van het vondstmateriaal uit ophogingslagen S 14 en 
S 26 is geen scherpe datering van het huis Haarlemmerplein 16 te geven. De kaart van 
Van Berckenrode uit 1657 geeft wel enige aanwijzingen. Hierop is het huis te zien, terwijl 
op de kaart van 1648 het betreffende kavel nog onbebouwd is. Aanwijzingen voor vroeger 
landgebruik, zoals de ontginning ten tijde van de Derde Uitleg van 1613 ontbraken. Op het 
naastgelegen perceel 14 bleek al eerder, voorafgaand aan de stenen bebouwing, activiteit 
te zijn geweest. Enkele houten structuren getuigen hiervan, zoals een goot en enkele 
ingegraven tonnen. Wellicht verwijzen deze naar enige ambachtelijke activiteiten langs 
het plein.  
 
Fase 2: bebouwing 
 
De houten structuren op kavel 14 hebben halverwege de 17e eeuw plaats moeten maken 
voor een bakstenen huis van 15 x 5,70 m waarvan alleen de funderingen van de voor- en 
achtergevel en delen van de zijgevels zijn teruggevonden. Van vloerniveaus of de 
binnenindeling is door de sloop in 1971 niets bewaard gebleven. Achter het huis bevond 
zich een binnenplaats met een waterkelder, een klein gebouwtje tegen de oostelijke 
zijmuur van het buurpand No 16 en een beerput.  
 
Het huis Haarlemmerplein 16, in de tweede helft van de 17e eeuw tot stand gekomen, was 
5,80 m langer dan No 14 en had een breedte van 5,5 m. In de voorste helft van het pand 
bevond zich een kelder met betegelde wanden en een plavuizen vloer. Bij een 
verbouwing is de vloer opgehoogd. Uit deze periode dateerde mogelijk ook een 
binnenmuur die, op grond van een afgewerkte zijde, mogelijk een doorgang gehad heeft. 
In een nog latere fase is in het voorhuis een bakstenen waterput, met brede kleimantel 
aangelegd. Aan de noordzijde van de onderzoekslocatie zijn resten van de panden Grote 
Houtstraat 5 en 7 aangetroffen. De voorgevels bleken geheel te zijn gesloopt. De kaart 
van Balthasar Florisz suggereert dat het pand No 5 gebouwd zal zijn kort na de veiling 
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van het kavel in 1642. In 1647 staat hier namelijk een huis, het naastliggende perceel 7 
wordt pas op de kaart uit 1657 als bebouwd aangegeven.  
 
 

 
 
18  Gezicht op de panden Haarlemmerplein 12 en 10, 18 augustus 1965. Goed zichtbaar is hoezeer de panden 
verzakt zijn (foto: J.M. Arsath Ro’is / Gemeentearchief Amsterdam) 

 
De restanten van de panden Haarlemmerplein 14 en 16 tonen aan dat deze zich in een 
bijzonder deplorabele staat moeten hebben verkeerd voordat ze werden gesloopt. Niet 
alleen de verzakte muren zijn hier aanwijzingen voor. Foto’s van de twee hoekpanden 10 
en 12 uit 1965 illustreren de verzakking.  
 
Fase 3: sloop en aanvulling 
 
In 1971 is het bouwblok plein gesloopt, als onderdeel van de grootschalige sanering 
van de Haarlemmerbuurt. Het terrein werd vervolgens met schoon zand aangevuld en 
zou de daaropvolgende 30 jaar braak blijven liggen. 
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19  Projectie van de opgravingsput met sporen op de stadsplattegrond van Loman uit 1876 
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5  Conclusies en aanbevelingen 

Voor het plangebied Haarlemmerplein gold een hoge archeologische verwachting. Het 
gaat om een belangrijk stedelijk gebied dat in de 17e eeuw is volgebouwd. De voorgaande 
opgraving in 1999 op het westelijke deel van het terrein heeft aangetoond dat er nog tal 
van sporen van bebouwing en beerputten aanwezig waren. De opgraving van 2005 wees 
uit dat de bodem in het resterende oostelijke deel van het terrein zeer zwaar was 
verstoord door sloop in 1971. Bouwresten waren hier dan ook in mindere mate bewaard. 
Wat resteerde waren funderingen van de panden Haarlemmerplein 14 en 16 en Grote 
Houtstraat 5 en 7, als ook de resten van een 17e-eeuwse beerput achter Nr. 14. Deze 
bouwsporen dateerden uit de 2e helft van de 17e eeuw. De vroegste bouwsporen 
bestonden uit een houten goot en enkele ingegraven tonnen op perceel 14 uit de eerste 
helft van de 17e eeuw.    
 
Vanwege de instabiele samenstelling van de opgebrachte deklaag van zand diende een 
buffer tot de rooilijn van de Kleine Houtstraat te worden aangehouden om verzakking van 
de straat te voorkomen. Dit betekende dat de werkput niet het totale 17e-eeuwse 
huizenblok bestreek. Vanwege deze beperking en het feit dat de Kleine Houtstraat in de 
70-er jaren is verbreed, konden ondermeer het uit 1616 daterende hoekpand 
Haarlemmerplein 10 en de pandjes aan de Houtstraat niet bij de opgraving worden 
betrokken. Het verdient dan ook aanbeveling om na het plaatsen van de damwand een 
archeologische begeleiding van het ontgraven van de zuidoosthoek in te plannen, 
aangezien hierbij de panden Haarlemmerplein 10 en 12 in het zicht komen. Mogelijk 
komen dan ook nog enkele beerputten van de pandjes langs de Kleine Houtstraat in het 
zicht. Hiervan kan de inhoud dan alsnog geborgen worden. 
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Bijlage 1 AMIS-formulier 

Topocode:  HAP1   Stadsdeel: Amsterdam Centrum 
 
Huidig adres:   Haarlemmerplein 10-16 / Kleine Houtstraat 2-6 /  

Grote Houtstraat 1-7  
 
Loman adres:   idem   Loman kaartblad: UU 
 
Coördinaten:      X 120.779  Y 488.664 
 
Aard onderzoek:     Archeologische Opgraving  
Instantie:      Bureau Monumenten & Archeologie  
Begindatum onderzoek:    21 november 2005 
Einddatum onderzoek:      2 december 2005  
 
Art. 41 nummer:       14553 
Archis nummer:      403963  
 
Gerelateerde topocodes: HAP 
 
Beknopte omschrijving: Het Haarlemmerplein is gelegen aan de noordzijde van de 
Jordaan aan de stadskant van de Haarlemmerpoort. Het onderzoeksterrein ligt aan de 
noordzijde van het plein, waar in de zeventiende eeuw een huizenblok in drie fasen tot 
stand gekomen is. Ondanks de grondige sloop in 1971 heeft de archeologische opgraving 
geresulteerd in diverse bewoningssporen van de percelen Haarlemmerplein 14 en 16 en 
Grote Houtstraat 5 en 7, evenals één 17e-eeuwse beerput.  
 
Context 1 
Periode: NT   Datering van: 1613 tot: 1633 
Thema: Stadsuitbreiding 
Object: Ophogingslaag  
Structuren: Afvallaag 
 
Context 2 
Periode: NT   Datering van: 1633 tot: 1700 
Thema: Consumptie & Afval 
Object: Beerput 
Structuren: Beerput 
 
Context 3 
Periode: NT   Datering van: 1633 tot: 1971 
Thema: Wonen 
Object: Woonhuis 
Structuren: muurconstructie 
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Bijlage 2 Sporenlijst 

 
topo spoor NAP NAP onder beschrijving interpretatie vondstnr 

HAP1 1  1,77m +  0,15 m + zandpakket, schoon geel zand, dikte 

1,5 m; opgebracht als ophoging na 

de sloop van het huizenblok, ligt op 

S 2 

ophogingslaag  

HAP1 2  0,15 m 

+ 

0,75 m  ÷ zwarte puinige laag, vervuild, ligt 

onder S 1 

ophogingslaag HAP1-17 

HAP1 3 0,16 m  

÷ 

 muur, O-W georiënteerd, 1½-steens,  

30 cm breed, oranje / bruine 

baksteen 19 x 9½ x 4 cm, onder S 2 

en deel aan noordzijde van S 2 (310 

cm) 

muur, voorgevel 

3e pand vanaf 

de Houtstraat 

HAP1-2 

HAP1 4 0,54 m  

÷ 

 muur, O-W georiënteerd, 1-steens, 

bruin geel geaderde baksteen 19 x 9 

x 3½, koud tegen zijgevel (aanzet), 

pand erg smal, wellicht dichtgezette 

steeg. 

voorgevel HAP1-3 

HAP1 5 0,45 m  

÷ 

0,73 m  ÷ houten goot, N-Z georiënteerd, 

waarschijnlijk ouder dan S 17 

goot  

HAP1 6 0,11 m  

÷ 

0,13 m  ÷ plavuizenvloer, ongeglazuurd, ligt op 

vleilaag van geel zand, 22 x 22 x 2 

cm 

vloer  

HAP1 7 0,02 m + 0,55 m  ÷ muur, O-W georiënteerd, 1½-steens 

,et vertanding naar 1-steens, oranje 

baksteen 19 x 9 x 4½ cm, 1-steens 

brede insteek aan noordzijde, 

oostzijde strak afgewerkt 

(doorgang?), in relatie met S 12 

muur HAP1-8. 

HAP1-4 

HAP1 8 0,38 m  

÷ 

 waterput met bakstenen mantel, 

omgeven door kleimantel, ten zuiden 

van S 7, naast (W) van S 9, jonger 

dan S 9 

waterput  

HAP1 9 0,33 m  

÷ 

 houten bak met gruizige vulling 

(zwart) ten oosten van S 8, grenst 

aan S 10, doorsneden door waterput 

S 8 

bak  

HAP1 10 0,34 m  

÷ 

0,80 m  ÷ muur, N-Z georiënteerd, 1-steens, 

appelbloesem baksteen 17½ x 8½ x 

4½ cm, ten oosten van S 9 

muur  

HAP1 11  0,40 m  ÷ muur, N-Z georiënteerd, 2-steens, 

op grens met opgravingsput van 

HAP 

muur HAP1-5 
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HAP1 12  0,65 m  ÷ langshout, grenen, over paalkoppen 

gezakt, ligt tegen de oostzijde van S 

11, in verband met het langshout 

van muur S 7 

langshout HAP1-6 

HAP1 13   rul venig zand met afval ophogingslaag HAP1-7 

HAP1 14 0,05 m  

÷ 

0,50 m  ÷ grijs zand met puin, ophoging onder 

S 6, ligt op S 15, begrensd door S 

10 en S 7 

  

HAP1 15 0,49 m  

÷ 

 plavuizen vloer, ligt onder S 14 en 

plavuizenvloer S 6 

vloer  

HAP1 16 0,18 m  

÷ 

 muur, aan zuidzijde betegeld, ten 

noorden van S 6, gerelateerd aan S 

10 en 12 

muur  

HAP1 17 0,55 m  

÷ 

1,24 m  ÷ muur, U-vormig, twee 2 steens 

muren met daartussen een 1½-

steens muur, jonger dan goot S 5 

muur HAP1-14 

HAP1 18 0,40 m  

÷ 

 muur, N-Z georiënteerd, aan 

oostzijde van muur S 17 

muur, 

achtergevel 

pand aan Korte 

Houtstraat 

 

HAP1 19 0,72 m  

÷ 

 planken in vlak in de ruimte 

begrensd door S 17 

  

HAP1 20 0,71 m  

÷ 

 houten ton, ten westen van S 19, 

afgedekt met planken 

ton  

HAP1 21 0,50 m  

÷ 

 houten constructie van balken en 

planken, ten zuiden van S 20 

  

HAP1 22 0,57 m  

÷ 

 balk, hergebruikt bouwhout balk  

HAP1 23 0,96 m  

÷ 

 bodem van een houten ton, 

ingegraven in ophoging S 26, bevat 

vondstmateriaal 

tonput HAP1-9 

HAP1 24 0,90 m  

÷ 

 bodem en enkele duigen van een 

houten ton 

tonput  

HAP1 25 1,11m  ÷  bodem van houten ton, in ophoging 

S 26 

tonput  

HAP1 26 0,35 m  

÷ 

 vuil bruine venige ophoging, 

verrommeld met zand, klei, 

mestlaagjes, bevat vondstmateriaal 

ophogingslaag HAP1-10 

HAP1 27   mestlaagje  HAP1-11 

HAP1 28 0,65 m  

÷ 

0,74 m  ÷ muur, N-Z georiënteerd, 

appelbloesem baksteen, staat tegen 

westzijde S 17, ouder dan muur S 

31 

 HAP1-13 

HAP1 29 1,08 m  

÷ 

1,45 m  ÷ waterkelder ten noorden van S 17, 

bevat beervulling 

waterkelder HAP1-15 
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HAP1 30 1,04 m  

÷ 

 mestkuil, tussen S 29 (oost) en S 28 

(west), ten noorden van S 17 

mestkuil HAP1-16, 

HAP1-18 

HAP1 31 0,59 m  

÷ 

0,72 m  ÷ muur, ten noorden van S 30, aan 

westzijde tegen S 28,  jonger dan 

muur S 28 

muur  

HAP1 32 0,67 m  

÷ 

1,77 m  ÷ beerput, 1,50 x 1,65 m, houten 

wand, 2 m ten noorden van S 29 

beerput HAP1-19 

HAP1 33 0,23 m  

÷ 

0,68 m  ÷ muur, O-W georiënteerd, tussen 

noordzijde S 28 en S 12 

muur  

HAP1 34 0,74 m  

÷ 

0,81 m  ÷ waterkelder, ten oosten van S 35, 

ten noorden van S 31 

waterkelder  

HAP1 35 0,71 m  

÷ 

 muur, N-Z georiënteerd, 

appelbloesem baksteen, tegen 

oostzijde S 34 

muur HAP1-21 

HAP1 36 0,23 m  

÷ 

 muur, O-W georiënteerd, parallel 

aan S 33 

 HAP1-23 

HAP1 37 0,61 m  

÷ 

 muur, O-W georiënteerd, 

appelbloesem baksteen, 

waarschijnlijk onderdeel van gebouw 

met S 35 

 HAP1-22 
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Bijlage 3 Vondstenlijst 

 
topo vondstnr objectnr spoor fragm MAE materiaal kenmerken object dat van dat tot
HAP1 2  3 1 roodbakkend rood, 18,9 x 9,4 x 4 baksteen 

HAP1 2  3 1 roodbakkend rood, 19,1 x 9,7 x 3,9 baksteen 

HAP1 3  4 1 roodbakkend paarsrood, 18,2 x 8,7 x 3,8 baksteen 

HAP1 3  4 1 roodbakkend paarsrood, 18,3 x 8,5 x 3,8 baksteen 

HAP1 4  7 1 roodbakkend rood, 18,7 x 8,9 x 4,4 baksteen 

HAP1 4  7 1 roodbakkend rood, 18,8 x 9 x 4,2 baksteen 

HAP1 5  11 1 roodbakkend rood, 19,2 x 9,2 x 3,9 baksteen 

HAP1 5  11 1 roodbakkend rood, 19 x 9,2 x 4 baksteen 

HAP1 6  12 1 roodbakkend roodbruin, 17,6 x 8,7 x 3,9 baksteen 

HAP1 6  12 1 roodbakkend roodbruin, 17,7 x 8,4 x 4,2 baksteen 

HAP1 7  13 1 1 faience, Italië  bord 1600 1650

HAP1 7  13 1 1 faience, Portugees  bord 1600 1650

HAP1 7  13 3 3 faience  bord 1650 1675

HAP1 7  13 1 1 majolica  bord 1625 1650

HAP1 7  13 7 7 roodbakkend  divers 1600 1675

HAP1 7  13 1 1 roodbakkend, slib  bord 1625 1650

HAP1 7  13 7 7 steengoed Raeren kan 1600 1625
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HAP1 7  13 1 1 steengoed  knikker 

HAP1 7  13 4 4 pijpaarde  rookpijp 1625 1650

HAP1 8  7 1 1 roodbakkend  overig 1650 1700

HAP1 8  7 2 2 pijpaarde  rookpijp 1650 1700

HAP1 9  23 2 2 roodbakkend  divers 1625 1700

HAP1 9  23 1 1 majolica  bord 1625 1650

HAP1 9  23 1 1 faience  bord 1650 1675

HAP1 9  23 1 1 roodbakkend, slib  bord 1650 1675

HAP1 9  23 8 8 pijpaarde  rookpijp 1650 1700

HAP1 10  26 4 4 pijpaarde  rookpijp 1650 1700

HAP1 10  26 1 1 faience, Portugees  bord 1625 1650

HAP1 10  26 1 1 faience, Italië Montelupo bord 1600 1625

HAP1 10  26 6 6 faience  bord 1650 1700

HAP1 10  26 9 9 majolica  bord 1625 1650

HAP1 10  26 1 1 roodbakkend, ongeglazuurd  test 1625 1700

HAP1 10  26 3 3 witbakkend  divers 1625 1700

HAP1 10  26 1 1 witbakkend, glazuur: geel  kandelaar 1625 1650

HAP1 10 2 26 2 1 metaal: ijzer  muurhaak met 
ring 

1650 1700

HAP1 10 1 26 1 witbakkend  kandelaar 1650 1675

HAP1 10  26 3 steengoed  knikker 1650 1700

HAP1 10  26 7 7 steengoed  kan 1650 1700

HAP1 10  26 7 7 roodbakkend, slib  divers 1625 1675

HAP1 10  26 25 25 roodbakkend  divers 1625 1700
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HAP1 10  26 1 1 witbakkend: Duitsland  bord 1600 1625

HAP1 11 1 27 1 1 roodbakkend  zalfpot 1625 1675

HAP1 12  28 1 1 porselein: China kraakporselein bord 1600 1625

HAP1 13  28 1 roodbakkend bruin, 17,6 x 8,7 x 3,8 baksteen 

HAP1 13  28 1 roodbakkend bruin, 17,5 x 8,8 x 4 baksteen 

HAP1 14  17 1 roodbakkend rood, 19 x 9,4 x 4,1 baksteen 

HAP1 14  17 1 roodbakkend rood, 19 x 9,3 x 3,8 baksteen 

HAP1 15  29 1 1 glas met gladde noppen roemer 1630 1660

HAP1 16  30 1 1 witbakkend   1600 1650

HAP1 16  30 2 2 steengoed Frechen kan 1600 1650

HAP1 16  30 6 6 majolica  bord 1600 1650

HAP1 16  30 3 3 faience  divers 1625 1650

HAP1 16  30 2 2 roodbakkend, ongeglazuurd  divers 1600 1650

HAP1 16  30 3 1 roodbakkend, slib  grape 1600 1650

HAP1 16  30 18 18 roodbakkend  divers 1600 1650

HAP1 16  30 5 5 pijpaarde  rookpijp 1625 1650

HAP1 16 1 30 1 glas  kraal 

HAP1 17  2 1 1 glas: kleurloos  drinkglas 1625 1675

HAP1 17  2 2 2 witbakkend  divers 1625 1675

HAP1 17  2 3 3 roodbakkend  divers 

HAP1 17  2 1 1 majolica  bord 1600 1625

HAP1 17  2 8 8 faience  bord 1625 1650

HAP1 17  2 1 1 faience misbaksel bord 1625 1650

HAP1 18  30 eco: monster  monster 

HAP1 19  32 1 1 steengoed  kan 1650 1700
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HAP1 19  32 1 1 roodbakkend   1650 1700

HAP1 19  32 6 1 roodbakkend  kinderpo 1650 1700

HAP1 19  32 7 1 roodbakkend  po 1650 1700

HAP1 19  32 26 4 roodbakkend  grape 1650 1700

HAP1 19 1 32 1 roodbakkend, slib slibspiegel grape 1650 1700

HAP1 19  32 1 1 roodbakkend, ongeglazuurd  aspot 1650 1700

HAP1 19  32 1 1 roodbakkend  deksel 1650 1700

HAP1 19  32 2 1 roodbakkend, slib  kom 1650 1700

HAP1 19  32 6 1 roodbakkend  test 1650 1700

HAP1 19  32 23 8 glas: Waldglas  roemer 1650 1700

HAP1 19  32 1 1 glas: Waldglas  knobbelbeker 1650 1700

HAP1 19  32 1 1 glas: kleurloos  pasglas 1650 1700

HAP1 19  32 1 1 glas: kleurloos  cilinderglas 1650 1700

HAP1 19 2 32 4 1 glas: kleurloos met blauwe rand cilinderglas 1650 1700

HAP1 19  32 9 1 glas: kleurloos gegraveerd fluitglas 1650 1700

HAP1 19  32 3 2 glas: Waldglas  fles 1650 1700

HAP1 19  32 6 1 glas  kuttrof 1650 1700

HAP1 19 3 32 1 witbakkend  zalfpot 1650 1700

HAP1 19  32 2 1 witbakkend  zalfpot 1650 1700

HAP1 19  32 5 1 witbakkend groen, een oor pot 1650 1700

HAP1 19  32 3 1 witbakkend groen kop 1650 1700

HAP1 19  32 36 4 witbakkend geel met groen po 1650 1700

HAP1 19  32 5 1 witbakkend geel po 1650 1700

HAP1 19  32 5 2 witbakkend geel met groen bakje 1650 1700
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HAP1 19  32 9 5 porselein  bord 1650 1700

HAP1 19  32 11 1 porselein  kom 1650 1700

HAP1 19  32 17 5 faience wit kom 1650 1700

HAP1 19  32 4 1 faience blauw op wit vaas 1650 1700

HAP1 19  32 3 1 faience blauw op wit kop 1650 1700

HAP1 19  32 20 6 faience  wit bord 1650 1700

HAP1 19  32 34 5 faience blauw op wit bord 1650 1700

HAP1 19  32 7 1 faience 8-hoekig, blauw op wit bord 1650 1700

HAP1 19  32 1 1 faience blauw op wit kom 1650 1700

HAP1 19  32 1 1 majolica wit bord 1650 1700

HAP1 19  32 17 17 pijpaarde 15 ongemerkt, 2 gemerkt rookpijp 1675 1700

HAP1 20  33 1 roodbakkend rood, 18,9 x 9 x 4,2 baksteen 

HAP1 20  28 1 roodbakkend oranjerood, 18,6 x 9 x 3,9 baksteen 

HAP1 21  35 1 roodbakkend beige, 17,9 x 9,2 x 4 baksteen 

HAP1 21  35 1 roodbakkend beige, 18 x 9 x 4,1 baksteen 

HAP1 22  37 1 roodbakkend bruin, 17,7 x 8,6 x 3,9 baksteen 

HAP1 23  36 1 roodbakkend paarsrood, 19,3 x 9,5 x 4,2 baksteen 

HAP1 23  36 1 roodbakkend paarsrood, 19,4 x 8,9 x 4,2 baksteen 
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