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Basisgegevens 

Plangebied  Ouddiemerlaan / Muiderstraatweg 
Adres Muiderstraatweg 1-13 
 Ouddiemerlaan 2-14 
 Burgemeester de Kievietstraat 2-20 
RD-coördinaten NW 126.024 / 483.501 
 ZW 125.996 / 483.462 
 NO 126.057 / 483.490 
 ZO 126.034 / 483.446 
TOPO-code BMA DIEM4 
OM-nummer  16451 
Opdrachtgever  Gemeente Diemen  
Bevoegd gezag Gemeente Diemen  
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 
 
 

 
 
1  De onderzoekslocatie Tolbrug binnen de gemeente Diemen 
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1  Inleiding 

Op 15 maart 2006 heeft de afdeling Archeologie van het Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) in opdracht van de gemeente Diemen een Archeologische 
Begeleiding (AB) uitgevoerd op het terrein van het nieuwbouwproject Tolbrug. Het 
plangebied is gelegen op de hoek Muiderstraatweg en Ouddiemerlaan. Er gold een hoge 
archeologische verwachting gelet op de gebruiksgeschiedenis van de bouwlocatie en de 
aanwezigheid van enkele archeologische vindplaatsen in de directe omgeving.  
 
Aanleiding voor de AB was de voorgenomen ontgraving van een ondergrondse 
parkeergarage. Gezien de bodemverstoring die dit zou veroorzaken was archeologisch 
onderzoek vooraf noodzakelijk eventuele archeologische overblijfselen te documenteren 
en bergen. Vanwege zware bodemverontreiniging is de AB ingepast als onderdeel van 
de bodemsanering.  
 

 
 
2  Het plangebied met de profielsleuven binnen de huidige topografische situatie op de hoek Muiderstraatweg 
en Ouddiemerlaan 
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2  Achtergronden en vraagstellingen 

2.1  Achtergronden 

Het gebied dat nu deel uitmaakt van de gemeente Diemen bestond in het verleden uit 
een uitgestrekt veenlandschap. De ontginning ervan startte in de 11de eeuw vanaf de 
rivier de Diem. Om de nieuwe landbouwgronden en woonterpen te beschermen tegen 
overstromingen vanuit de Zuiderzee werd in de 13de eeuw de Diemerzeedijk aangelegd. 
Het plangebied ligt aan de Ouddiemerlaan - een onderdeel van de herenweg tussen de 
Diermerzeedijk in het noorden en Ouderkerk aan de Amstel in het zuiden. Deze weg 
kruiste de Rijkersloot die een verbinding vormde tussen het Diemermeer (nu 
Watergraafsmeer) in het westen en de Diem in het oosten. Dit kruispunt met een tolbrug, 
ook wel de Heijn Gijsenbrug genoemd, werd de kern van het buurtschap Diemerbrug. 
Verdere concrete gegevens over het ontstaan van de nederzetting ontbreken. De 
Rijkersloot was van oorsprong vermoedelijk een gegraven kanaal uit de tweede helft van 
de 15de eeuw, waar tol werd geheven. Mogelijk had het kanaal een voorloper en was 
hier al eerder een brug met een tolheffing. De oudste historische vermelding van de 
nederzetting, waarin sprake is van tolinkomsten, dateert uit 1543 (Schmitz 1993). 
Aangenomen mag worden dat toen al sprake was van structurele bewoning. De tolheffing 
duurde voort tot 1873 (Haag 1992) 
 

 
 
3  De nederzettingen Duivendrecht, Diemen en Diemerbrug aan de oost- en zuidzijde van het Diemermeer in 
de 16de eeuw: Diemerbrug werd ook wel de Heijn Gijsen brug genoemd (detail van de kaart van Johannes 
Beeldsnijder, 1575)  
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4  De Weespertrekvaart en de brug naar de Ouddiemerlaan rond 1900, met rechts over de brug café (voorheen 
herberg) ‘De Reiger’. Daarachter lagen ter hoogte van het huidige plangebied een loodgieterij en een boerderij 
(Historische Kring Diemen) 
 
Vanaf het midden de 17de eeuw nam het belang van Diemerbrug toe. Behalve dat de 
nederzetting gunstig was gelegen aan de weg naar Ouderkerk aan de Amstel en 
Amsterdam kreeg het dorp er met de aanleg van de Weespertrekvaart (voorheen de 
Keulkse Vaart) in 1638 nog een belangrijke verbinding bij. Een andere gebeurtenis van 
belang was de brand van 1652 in Oud-Diemen, die aanzienlijke schade veroorzaakte 
waardoor veel mensen naar Diemerbrug verhuisden. Ook schoven meer bestuurlijke 
taken deze richting op (Reurekas 1991). De gunstige ligging en de toestroom van 
mensen had een toename aan bedrijvigheid ten gevolg. Er verschenen steeds meer 
uitspanningen en winkels. Een bekende uitspanning was ‘De Reiger’ (Haag 2001). Deze 
herberg stond hier al in 1644 en bevond zich tot 1927 direct ten zuiden het plangebied. 
Dit pand en de aangrenzende bebouwing langs de Weespertrekvaart moesten toen 
wijken voor de verbreding van de Muiderstraatweg als verbinding tussen Amsterdam, 
Weesp en Muiden (Krook & Reurekas 1993). Een andere 20ste-eeuwse infrastructurele 
ingreep was de afbraak in 1940 van de (op dat moment moderne ijzeren) brug tussen de 
Ouddiemerlaan en de Ouderkerkerlaan en de bouw van een nieuwe overgang over de 
Weespertrekvaart enkele meters verderop. De verbinding tussen de beide delen van de 
oude herenweg was hiermee verdwenen (Reurekas 1992). Diemerbrug is nu het centrum 
van het huidige dorp Diemen.  
 
Over de exacte bebouwingsgeschiedenis van het plangebied bestaat onduidelijkheid. 
Gezien de ligging aan de oude herenweg en de aanwezigheid van een waterweg, is het 
niet ondenkbaar dat het terrein al in de middeleeuwen werd bewoond, misschien zelfs al 
in de ontginningsfase. Wel is bekend dat hier tot 1897 een (toen al) oude boerderij stond, 
genaamd ‘De Hoop’ (Ter Beek 1957), ook wel aangeduid als de boerderij van T. Koppe 
(Reurekas 1986. Silfhout 1972). Hier is in 1931 Garage Oostenrijk gebouwd die er tot 
1998 gevestigd bleef. De hele serie hoekpanden is toen gesloopt.  
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Onderzoek op verschillende archeologische vindplaatsen in de historische dorpskern van 
Diemen heeft gegevens opgeleverd over juist de vroegste geschiedenis van de 
nederzetting die ook relevant zijn voor de historische ontwikkeling van het plangebied. In 
1963 heeft het Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP) van de Universiteit van 
Amsterdam, thans het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC), archeologische 
opgravingen uitgevoerd op de locatie van de in 1935 gesloopte 16de-eeuwse boerderij 
de ‘Steenen Kamer’ aan de Ouderkerkerlaan (DIE). Dit leverde bewoningssporen vanaf 
de 12de eeuw op.  
BMA heeft in 1990 aan de oostzijde van de Ouddiemerlaan (ten noorden van het 
plangebied) de dorpsterp van Oud-Diemen opgegraven (DIEM). Deze bleek vanaf het 
einde van de 11de eeuw te zijn bewoond. Naast bebouwing was vanaf de vroege 12de 
eeuw ook sprake van een (houten) kerk met omliggend grafveld. In 1992 is door BMA 
langs de Overdiemerweg een huisterp aan de Diem onderzocht (OVD). Deze was in 
gebruik vanaf het tweede kwart van de 11de eeuw tot het derde kwart van de 12de eeuw. 
Opvallend was dat de opeenvolging van bewoningshorizonten abrupt eindigde met een 
afdekkend kleipakket, dat een overstroming suggereerde. Mogelijk is dit in verband te 
brengen met uit historische bronnen bekende overstromingen die het gebied in de late 
12de eeuw teisterden.  
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Op basis van zowel historische bronnen als het voorafgaande archeologisch onderzoek 
in de nabije omgeving bestond voor het plangebied een hoge archeologische 
verwachting.  
De Archeologische Begeleiding (AB) was bedoeld om inzicht te krijgen in:  
 de aard, omvang, datering en conservering van eventueel aanwezige archeologische 

sporen, 
 inzicht in de fasering van het gebruik van het terrein, zoals mogelijke 

verkavelingsstructuren of slootpatronen uit de ontginningsfase, of geïsoleerde 
bewoningssporen uit de vroeg moderne periode, waaronder die van de boerderij ‘De 
Hoop’. 

 de materiële neerslag van andere activiteiten van wonen en werken langs de 
Ouddiemerlaan, mogelijk van de tolbrugfunctie of de herberg ‘De Reiger’. 

 
De AB is ingepast in het civieltechnische werk van de saneringsontgraving. In de zone 
met de hoogste archeologische verwachting, langs de Ouddiemerlaan, zijn twee profielen 
aangelegd. Vanwege de aanwezigheid van een stempelconstructie achter de damwand 
langs de straat bestond profiel 1 uit een aantal sonderingen.  
 
De Archeologische begeleiding is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 2.2. Profielen zijn gedocumenteerd door middel van digitale 
fotografie en tekeningen op schaal 1:20. Bemonstering heeft niet plaatsgevonden.  
 
 



 

 

AAR 11 
 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Diemen Tolbrug  
 

9

3  Resultaten 

3.1  Sporen, structuren en vondsten 

Parallel aan de Ouddiemerlaan is een aantal sonderingen uitgevoerd in de lijn van een 
westprofiel (profiel 1). Gebleken is dat het terrein tot 1,30 m ÷ NAP verstoord was door 
20ste-eeuws grondverzet en was afgedekt met recent opgebracht zand. Het nog 
resterende profiel toonde alleen de natuurlijke bodemopbouw. Op 1,55 m ÷ NAP bevond 
zich de top van de natuurlijke ondergrond bestaande uit een veenpakket dat tot 2,90 m ÷ 
NAP verdiept kon worden. De eerste 70 cm van dit veenpakket bestond uit rietveen (S 3), 
gevolgd door 30 cm bosveen (S 4) en daaronder weer rietveen (S 5). Boven op dit 
veenpakket lag een 25 cm dik kleidek (S 2) met oxidatievlekken, dat bij een overstroming 
is afgezet. Aangezien deze afzetting steriel was en geen vondstmateriaal bevatte, 
ontbraken nadere aanwijzingen om de periode waarin deze overstroming had 
plaatsgevonden vast te stellen.  
 

 
 
5 Deel van profiel 1 met daarin een afzetting van zware klei (S 2) op een dik veendek (S 3) 
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Haaks op de Ouddiemerlaan, in de zuidwesthoek van het terrein, is een noordprofiel 
(profiel 2) aangelegd. Onder de recente aangebrachte zandlaag (S 1) begon op circa 
1,30 m ÷ NAP een laag van kleiig zand met veel puin (S 6). Daaronder bevond zich op 
1,50 m ÷ NAP een 10 tot 20 cm dikke laag rulle, zwarte aarde (S 7). De laag liep via een 
glooiend talud naar het westen af tot circa 2,10 m ÷ NAP en bevatte 19de-eeuwse 
scherven. Het talud behoorde tot de stroomgeul van een sloot (S 10), waarvan de 
slibbodem met een 6 cm dikke stromat (S 11) was afgedekt die onder de vondstlaag (S 
7) lag. Langs de bovenzijde van de stromat liep een plank die als beschoeiing van de 
sloot diende. Het diepste punt van de sloot lag op 2,32 m ÷ NAP. De bodem van de sloot 
bestond uit een 20 cm dikke laag slib (S 10) met 18de-eeuws vondstmateriaal.1 De sloot 
was uitgegraven in een kleiig veenpakket (S 8, bovenzijde 1,60 m ÷ NAP) van 60 cm dik, 
dat op circa 2,10 m ÷ NAP overging in een waterafzettingspakket (S 9) van afwisselend 
dunne laagjes klei en veen. Deze afzetting kon worden gevolgd tot 2,42 m ÷ NAP.  
 
Uit dit profiel kon een landschappelijk beeld worden herleid van een plaatselijke 
depressie die was opgevuld met dunne lagen van klei en veen. Deze laagte stond 
waarschijnlijk in open verbinding met een actieve waterloop, vermoedelijk de Rijkersloot. 
Regelmatig herhaalde zich een cyclus waarbij de rietveen vegetatie werd overspoeld en 
werd afgedekt door een kleipakket, waarna de vegetatie zich herstelde maar bij een 
volgende vloedgolf opnieuw een kleiafdekking kreeg. In deze veenbopdem is in de 18de 
eeuw langs de Oudddiemerlaan een greppel gegraven waarvan in profiel 2 de oostelijke 
oever werd aangesneden. Deze 70 cm diepe sloot had waarschijnlijk een breedte van 2 
m. De beschoeiing bestond uit een grenen plank. Op de bodem van de sloot lag een 20 
cm dikke sliblaag met 18de-eeuwse aardewerk vondsten. In de 19de eeuw is de sloot 
gedempt door op de bodem een 6 cm dikke stromat te leggen en het geheel met grond 
aan te vullen. Begin 20ste eeuw is het terrein ten behoeve van nieuwbouw geëgaliseerd 
met zand en puin. 
 

 
 
6  De natuurlijke gelaagdheid van profiel 2. Goed zichtbaar zijn de dunne kleilbandjes onderop (S 9).  

                                                      
1 Deze vondsten zijn in veld gedetermineerd en konden vanwege de sterke bodemverontreiniging niet worden 
geborgen. 
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7  Noordprofiel 2 met de doorsnede van de 18de-eeuwse sloot. Deze was ingegraven  
in de depressie in de zuidwesthoek van het terrein die was opgevuld met laagjes van klei en veen  
 

 
 
8  Het plangebied Diemen Tolbrug met oorspronkelijke percelering: opvallend is situering van  
het schuine perceel achter de toenmalige Garage Oostenrijk: dit is mogelijk een overblijfsel van de historische 
boerderij. 
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4  Conclusie 

Voor het plangebied gold een hoge archeologische verwachting, gebaseerd op de 
ontwikkelings- en bewoningsgeschiedenis van Diemen. Het archeologisch onderzoek 
heeft uitgewezen dat het terrein waarschijnlijk pas in de 18de eeuw in gebruik genomen 
is. Voordien was het een veengebied met in de zuidwesthoek een depressie die 
waarschijnlijk in verbinding stond met open water. Ook in deze laagte was sprake van 
veengroei, maar regelmatige overstromingen hebben ervoor gezorgd dat de plek 
geleidelijk verland is. De bodemopbouw bestond hier uit een reeks van afwisselende 
dunne veen- en kleilaagjes. In de 18de eeuw is parallel aan de Ouddiemerlaan een sloot 
gegraven die tot in de 19de eeuw in gebruik geweest is. Gebruikssporen of structuren 
elders in het terrein ontbraken vanwege diepgravend grondverzet in de 20ste eeuw.  
 

 
 
9  De vulling van de 18de-eeuwse sloot langs de Ouddiemerlaan 
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Bijlage 1 Sporen 

nr NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie ass datering 

1  1,20 m ÷ zandpakket, recent 

aangebracht (profiel 1) 

afdekking   2005 

2 1,20 m ÷ 1,55 m ÷ grijze klei met oxidatievlekken 

(profiel 1) 

overstromings 

laag 

  

3 1,55 m ÷ 2,25 m ÷ rietveen (profiel 1) natuurlijke 

ondergrond 

  

4 2,25 m ÷ 2,55 m ÷ bosveen (profiel 1) natuurlijke 

ondergrond 

  

5 2,55 m ÷  rietveen (profiel 1) natuurlijke 

ondergrond 

  

6 1,30 m ÷ 1,92 m ÷ zand en puin (profiel 2) ophoging  1900-2000 

7 1,50 m ÷ 1,60 m ÷ rulle zwarte grond (profiel 2) afdeklaag 8, 

10, 

11 

1850-1900 

8 1,60 m ÷ 2,20 m ÷ kleiig veen (profiel 2) natuurlijke 

ondergrond 

  

9 2,12 m ÷ 2,42 m ÷ afwisselend dunne laagjes slib 

en venig materiaal (profiel 2) 

natuurlijke 

ondergrond 

  

10 2,12 m ÷ 2,32 m ÷ sliblaag, afgedekt met rietmat 

(profiel 2) 

sloot bodem 7 1700-1850 

11 1,82 m ÷ 2,12 m ÷ 6 cm dikke rietmat op 

slibbodem (profiel 2) 

zinkstuk 7 1850 
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