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1  De onderzoekslocatie Leidseplein binnen het stadsdeel Amsterdam Centrum 
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1  Inleiding 

De vernieuwing van de fontein op het plantsoen voor het Hotel American vormde de 
aanleiding voor het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) om ter plaatse een 
archeologische begeleiding uit te voeren. Vanwege de aangetroffen bodemverontreiniging 
is de archeologische begeleiding ingepast in de ontgraving van de bouwput tijdens de 
sanering van de locatie. De waarneming vond plaats op 25 januari 2006.  
 
Het onderzoeksterrein is gelegen ter hoogte van het plantsoen aan de voorzijde van het 
Hotel American, aan het Leidseplein op de hoek met de Leidsekade. Het Leidseplein is 
gelegen in een stedelijke zone met een hoge archeologische verwachting. 
 

 
 
2  Het plangebied Leidseplein in de huidige topografische situatie 
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2  Achtergronden, vraagstelling en 
onderzoeksmethode 

2.1  Achtergronden 

De locatie betreft een aanplemping in de voormalige Singelgracht tussen de Leidsepoort 
aan de stadskant en de Hameipoort ter hoogte van het Leidsebosje. Tussen beide 
poorten lag een langgerekte dubbele klapbrug (brugnummer 174). De aanplemping van 
de stadsgracht, waarmee de huidige smallere Stadhouderskade is ontstaan, vond plaats 
tussen 1876 en 1880. 
.  

 
 
3  De Singelgracht gezien naar de Leidsepoort en de dubbele klapbrug in 1770. Tussen het bastion links op de 
prent en het vierkante poortgebouw is de doorgang naar Lijnbaansgracht. De onderzoekslocatie ligt ter hoogte 
van de stadsgracht tussen dit poortje en de klapbrug (Gemeentearchief Amsterdam) 
 
Aan het begin van de 17e eeuw vond aan de westzijde van de stad een stadsvergroting 
plaats waarbij de westelijke eilanden en de Jordaan werden ingericht. Deze 
stadsuitbreiding, de Derde Uitleg, werd gerealiseerd volgens een ontwerp van 
stadstimmerman Staets en landmeter Lucas Sinck. Het plan voorzag in een gordel van 
grachten vanaf het IJ tot aan de Leidsegracht. Om het nieuwe stadsdeel te beschermen 
werd in 1610 begonnen met de aanleg van een stadswal met dertien bolwerken rond het 
nieuwe stadsdeel.  
Halverwege de 17e eeuw werd het grachtenplan vanaf de Leidsegracht doorgetrokken tot 
aan de oostelijk eilanden. Deze staduitbreiding, bekend als de Vierde Uitleg, werd 
beschermd door de reeds bestaande stadswal voort te zetten langs de oostzijde van de 
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stad naar het IJ. Onderdeel van dit verdedigingswerk was de Leidsepoort uit 1664. Deze 
poort werd opgericht tussen de bolwerken Slooten en De Schinkel naar een ontwerp van 
Daniel Stalpaert. Aan de stadszijde van de poort kwam een plein, het Leidseplein. 
In het 17de-eeuwse stadsontwerp vormden de stadspoorten, de achterliggende pleinen 
en radiaalstraten vanuit de poort  richting het centrum (Haarlemmerstraat, Leidsestraat, 
Utrechtsestraat, Weesperstraat, Muiderstraat) een onlosmakelijke eenheid met de 
uitvalswegen vanuit de poort naar de plaatsen rond Amsterdam. In dat concept werden de 
pleinen achter de poorten speciaal door de Vroedschap aangewezen als standplaats voor 
wagens binnen de stad. Op dergelijke wagenpleinen kon vracht van grote wagens worden 
overgeladen op kleinere wagens of sleden, zodat de smalle straten en stegen van de 
binnenstad beter konden worden bevoorraad. Ook het Leidseplein was zo´n wagenplein.  
Als onderdeel van het verdedigingswerk werd langs de wal en rond de bolwerken een 
gracht, de Buitensingel, gegraven. Via bruggen over deze singel kon men de stadspoorten 
bereiken.  
 
De stukken stadswal (gordijnen of courtines geheten) tussen de Leidsepoort en de beide 
naast gelegen bastions werden reeds in 1806 afgebroken. De Leidsepoort bleef nog tot 
1862 staan. In de jaren zeventig van de 19e eeuw werd de Buitensingel rond de stad 
versmald, grotendeels recht getrokken en omgedoopt in de Maurits-, Stadhouders- en 
Nassaukade.  
Door demping van een deel van de Buitensingel ter hoogte van het Leidseplein ontstond 
ruimte voor de bouw van de eerste versie van het American Hotel uit 1880. Tussen het 
hotel en de naast gelegen stadsschouwburg werd de Marnixstraat aangelegd. Deze straat 
liep ter hoogte van het vroegere wandelpad aan de stadszijde van de wal. 
Voor het hotel American werd in 1963 een ronde fontein aangelegd en een plantsoen met 
bloembedden. In 1999 werden het hekwerk en de bloemen rond dit plantsoen verwijderd. 
Wat restte was een grasveldje. Het is ter hoogte van dit grasveldje dat in 2006 een nieuwe 
fontein wordt aangelegd. 
 

 
 
4  De aanleg van de eerste fontein voor de bar van het Hotel American in 1963 (Gemeentearchief Amsterdam) 
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Aangezien op de onderzoekslocatie behoud van archeologische waarden in situ niet 
mogelijk bleek, en de locatie vervuild was is gekozen voor het uitvoeren van een 
archeologische begeleiding tijdens de sanering en ontgraving. Hierbij diende de aard, 
omvang en datering van de eventuele archeologische waarden vastgesteld te worden. Op 
deze locatie waren sporen van het 17e–eeuwse verdedigingswerk rond de stad te 
verwachten.  
 
De archeologische begeleiding is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 2.0. Het aangetroffen metselwerk is gedocumenteerd middels 
digitale fotografie en een schaaltekening op schaal 1:20. Uit de bovenlaag van de 
aanplemping zijn enkele vondsten verzameld.  
 
 
 



 
AAR 10 
 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Een fontein in de Buitensingel  
 

3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

De natuurlijke ondergrond op de onderzoekslocatie betreft de bodem van de voormalige 
Buitensingel of Stadsvest. De oude waterbodem is aangesneden tot bijna 2,50 m ÷ NAP. 
Vanaf dat niveau is het terrein aangeplempt met stadsmodder en afval. Uit historisch 
kaartmateriaal kan worden geconcludeerd dat deze aanplemping ter hoogte van het 
Leidseplein heeft plaatsgevonden tussen 1876 en 1880.  
 

 
 

5  Fragment van de Minuutplan uit 1832. Binnen de cirkel ligt het huidige hotel American met daarvoor de 
onderzoekslocatie. Net onder de cirkel staat de Leidsepoort 

 
 
3.2 Sporen en structuren 
 
Bij de archeologische begeleiding was de aandacht gericht op het al dan niet aanwezig 
zijn van sporen die gerelateerd konden worden aan de 17e-eeuwse stadswal, de 
Leidsepoort en de brug over de Buitensingel. Vanwege het saneringsregime en de 
beperkte omvang van de bouwkuip waren de mogelijkheden voor onderzoek echter 
beperkt. 
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Bij het ontgraven van de bouwkuip kon worden geconstateerd dat de locatie inderdaad 
was aangeplempt in de voormalige stadsgracht. Onder een toplaag van circa een meter 
zand (S 1) was een donkere compacte kleilaag (S 2) aanwezig met afval 
(ceramiekscherven, rookpijp fragmenten en dierlijk botmateriaal zijn gezien) en bouwpuin. 
Het vondstmateriaal (LP1-1) dateerde hoofdzakelijk uit de gehele 19de eeuw, terwijl ook 
enig 18de-eeuws materiaal is gevonden. Onder de stortlaag lag een pakket vette grijze klei 
met donkere vegen zonder duidelijke structuur (S 3) en vondstmateriaal. Deze onderste 
laag bestaat uit bagger afkomstig uit de vaarwegen in de stad die op diepte werden 
gehouden.  
De bouwkuip werd ontgraven tot een diepte van 2,50 m ÷ NAP. In de zuidelijke hoek van 
de bouwput was op de bodem een fragment muurwerk (1,18 m breed en tot aan de 
damwand max. 1,30 m lang) aanwezig (S 4) dat aan de zuidoost zijde was doorsneden 
door de damwand. Het metselwerk was over een hoogte van 14 steenlagen (66 cm) intact 
en aan drie zijden afgemetseld. Het muurwerk was samengesteld uit oranje baksteen met 
een formaat van 22 x 9,5 /10 x 4,5 cm.  
De bovenkant van het metselwerk lag op 1,80 m ÷ NAP. Op 45 cm vanaf de bovenkant 
(op circa  2,25 m ÷ NAP) was langs de zijkanten van het muurwerk een donkere kleverige 
baggerrand aanwezig. Deze bagger (S 5) bevatte veel fragmentjes van de kalkskeletjes 
van zeepokken. In 2005 zijn bij een archeologisch onderzoek aan de punt van het bastion 
Oosterblokhuis (tegenover het Amstelhotel aan de Professor Tulpstraat, BMA locatiecode 
TULP) in de voormalige Buitensingel in een donkere sliblaag eveneens dergelijke 
fragmentjes van zeepokken waargenomen. De donkere sliblaag met de verslagen 
skeletjes van zeepokken is daarbij geïnterpreteerd als een bezinksellaag op de bodem 
van voormalige gracht (S 6) . 
Uit een sondering bleek dat het metselwerk in ieder geval nog tot circa 3,00 m ÷ NAP 
doorliep. De toevloed van veel grondwater (waarschijnlijk aangevoerd via het 
funderingshout) maakte verdere sondering niet alleen moeilijk maar vooral ongewenst ivm 
wateroverlast in de bouwput. 
 

     

6  Links is het gemetselde fragment van de brugpijler 
zichtbaar onderin de bouwkuip. Twee elementen van 
de damwand zijn uiteindelijk blijven steken ter hoogte 
van de pijlerfundering. Onder een detail van het 
muurwerk. Het van origine rechte muurwerk is 
beschadigd door de bak van de kraan tijdens het 
ontgraven van de bouwkuip 
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3.2  Vondstmateriaal 

De top van de aanplemping (S 2) bevatte veel ceramiekscherven (hoofdzakelijk 
fragmenten van mineraalwaterkruiken en industriële ceramiek) uit de 18e en 19e eeuw. Dit 
materiaal is verder niet verzameld maar slechts gebruikt voor de datering van de 
aanplemping. Twee gave objecten uit deze stortlaag zijn meegenomen als aanvulling op 
de referentiecollectie van de afdeling Archeologie. Het betreft een bakje van roodbakkend 
aardewerk met zogenaamde ringeloorversiering (LP1-1-1). Dergelijk aardewerk was in de 
18e eeuw bijzonder populair, gelet op het veelvuldig voorkomen in Amsterdamse 
vondstcomplexen. Het bakje is gevuld met een witte vulling van onbekende aard die is 
uitgedroogd. Het tweede object is een sojaflesje van steengoed uit de 19e eeuw (LP1-1-
2). In deze flesjes werd sojasaus uit Japan verhandeld. 
 

                  
 
7  Het bakje met ringeloor versiering (LP1-1-1) met onbekende inhoud en het steengoed sojaflesje uit Japan 
(LP1-1-2) 
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4  Synthese en conclusie 

Het aangetroffen metselwerk was aan drie zijden afgemetseld. Omdat een zijde door de 
damwand was verstoord is de originele omvang niet bekend. Het kan een poer geweest 
zijn of de kopse kant van een langer muurwerk. In dat laatste geval loopt het metselwerk 
parallel aan de gracht door tot onder het trottoir. De aanwezigheid van de aangekleefde 
sliblaag met verspoelde kalkskeletjes van zeepokken toont aan dat het metselwerk in het 
water heeft gestaan. 
 
Het in de bouwkuip aangetroffen stuk muurwerk vormt de kopse kant van een van de 
brugpijlers van de dubbele klapbrug over de Buitensingel ter hoogte van de Leidsepoort. 
De brug zelf lag vroeger ter hoogte van het trottoir ten zuiden van het plantsoen voor het 
hotel American. Door de conserverende werking van de aanplemping van stadsmodder 
was het metselwerk in goede conditie. Uit het onderzoek kan verder worden 
geconcludeerd dat enkele brugpijlers en het  bruggenhoofd aan de stadskant zeer 
waarschijnlijk nog in situ onder het trottoir en de weg liggen, afgedekt en beschermd door 
de aanplempingslaag uit de 19e eeuw.  
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Bijlage 1 AMIS-formulier1 

Topocode:   LP1   Stadsdeel: Amsterdam–Centrum 
 
Huidig adres:    Leidseplein 28-30 
 
Loman adres:    Leidscheplein   Loman kaartblad: II 2e blad 
 
Coördinaten:    X 120.552  Y 486.318  
 
Aard onderzoek:   Archeologische Begeleiding 
Instantie:  Gemeente Amsterdam 

Bureau Monumenten & Archeologie 
Begindatum onderzoek:  25 januari 2006 
Einddatum onderzoek:   25 januari 2006 
 
CIS-code:   404179  
 
Gerelateerde topocodes: TULP, FUN, FUN2, MAR1, MAR2  
 
Beknopte omschrijving: Ter hoogte van het plantsoen voor het hotel American aan 

het Leidseplein is een fragment van een brugpijler van de 
oude klapbrug over de Singelgracht gevonden. De 
Singelgracht was vroeger veel breder dan tegenwoordig. 
Onder de huidige weg, trambaan en trottoir voor het hotel 
liep vroeger de verdedigingsgracht voor de Leidsepoort 
langs. 

 
Context 1 
Periode: NT   Datering van: 1656 tot: 1880 
Thema: verdediging 
Object: brugpijler 
Structuren: brug 
 

                                                      
1 AMIS staat voor Amsterdams Monumenten Informatie Systeem  
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Bijlage 2 Sporenlijst 

topo spoor NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie jonger gelijk ouder dat van dat tot vondstn
r 

LP1 1   pakket zand van een 

meter dikkte onder de 

bestrating, op S 2 

ophoging 2  1875 2000  

LP1 2   donkere compacte 

kleilaag, bevat afval en 

bouwpuin, onder S1, op 

S 3 

aanvulling 3 2 1875 1880 LP1-1 

LP1 3   vette grijze klei met 

donkere vegen, 

gelaagdheid ontbreekt, 

bevat vondstmateriaal 

stadsmodder 4 1 1875 1880  

LP1 4 1,80 m ÷ 3,00 m ÷ muurwerk, oranje 

baksteen 22 x 9,5/10 x 

4,5 cm 

brugpijler 6 3 1660 1875  

LP1 5 2,25 m ÷  dunne baggerlaag tegen 

S 4 bevat fragm van 

kalkskeletjes van 

zeepokken, vormt top S 

6 

bezinksellaag 

op bodem 

6 4 1650 1875  

LP1 6 2,30 m ÷  donkere kleilaag gracht bodem 5 1650 1875  
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Bijlage 3 Vondstenlijst 

topo vondst
nr 

object
nr 

materiaal kenmerken histo object dat van dat tot

LP1 1 1 roodbakkend, slib ø 11,1 bevat inhoud bakje 1700 1800

LP1 1 2 porselein 12,8  hoog sodaflesje 1750 1900
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