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Basisgegevens 

Toponiem  Boezemgemaal Halfweg  
TOPO-code BMA WVE 
Adres Wethouder Van Essenweg 2-3 
CIS-code  19304 
Coördinaten 112.954/489.576 
Opdrachtgever  Hoogheemraadschap Rijnland  
Uitvoerder  Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie  
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 
 
 
 
 
 

 
 
1  De onderzoekslocatie boezemgemaal Halfweg binnen het stadsdeel Westpoort 
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1  Inleiding 

In de tuinen van de beheerderswoningen van het boezemgemaal Halfweg vonden in 
oktober 2006 saneringswerkzaamheden plaats. Het boezemgemaal van het 
Hoogheemraadschap Rijnland ligt aan het verbindingskanaal tussen de Amerikahaven en 
het grotendeels gedempte zijkanaal F in het westelijk havengebied van Amsterdam. Voor 
het plangebied gold een hoge archeologische waarde omdat het grenst aan de historische 
Spaarndammerdijk. Mogelijk zou vanwege de sanering een deel van deze 13e-eeuwse 
IJdijk vrijkomen. 
De bodemverstorende werkzaamheden maakten een Inventariserend veldonderzoek 
(IVO) nodig om inzicht te krijgen in de ligging, omvang en datering van eventuele 
archeologische waarden. Vanwege ernstige bodemverontreiniging bleek de uitvoering 
ervan voorafgaand aan de sanering niet wenselijk. Daarom is de IVO opgenomen in het 
saneringsprogramma. Het veldwerk is in opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland 
op 5 oktober 2006 uitgevoerd door de afdeling Archeologie van het Bureau Monumenten 
& Archeologie (BMA). 
 

 
 
2  De onderzoekslocatie aan de Wethouder van Essenweg in de huidige topografische situatie 
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2  Achtergronden, vraagstelling en 
onderzoeksmethode 

2.1  Achtergronden 1 

Het plangebied ligt aan de noordwestelijke rand van de voormalige Spieringhornpolder. 
Tot de inpoldering van het IJ in 1876 werd deze polder in het noorden begrensd door de 
Spaarndammerdijk. De dijk is in opdracht van graaf Willem II in 1220 aangelegd ter 
bescherming van nieuw gewonnen land. Middeleeuwse dijken van veen en klei waren 
kwetsbaar en moesten regelmatig onderhouden worden. De onderhoudstaak voor de 
Spaarndammerdijk was opgedragen aan de nabij gelegen ambachten (dorpen) waaronder 
Sloten, Sloterdijk, Osdorp, Spaarndam en De Vrije Geer. Deze zogeheten dijkplicht was 
een zware financiële last die de plattelandsgemeenschappen niet altijd konden 
opbrengen. Dit leidde regelmatig tot achterstand in het onderhoud.  
Zware stormen zorgden herhaaldelijk voor doorbraken van de dijk, waarbij het kolkende 
water diepe gaten in het land achter de dijk veroorzaakte. Deze wielen of braken bleven 
lang als diepe plassen in het landschap herkenbaar. De Groote Braak bij Halfweg bestaat 
nog, maar andere braken (waaronder De Heining en de Kleine Braak) zijn verdwenen 
onder het opgespoten zand bij de inrichting van het Westelijk Havengebied.  
 

 
 
3  Het buitengebied ten westen van Amsterdam op de kaart van Floris Balthasars van Berckenrode uit 1610-
1615. De onderzoekslocatie ligt ter hoogte van de bocht in de dijk (in rood omcirkeld) 

                                                      
1 Voor de historische beschrijving van de dijk is gebruik gemaakt van een (niet in druk verschenen) artikel van 
David Kips, Naarden, dat is opgenomen in de bibliotheek van het Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden. 
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Vanwege het grote belang van de Spaarndammerdijk voor het achterland kwam het 
beheer van de dijk in 1544 te rusten bij Hoogheemraadschap Rijnland. Vanaf de 17e eeuw 
werd het onderhoud aan de dijk per dijkvak openbaar aanbesteed. Het onderhoudswerk 
beperkte zich niet tot dijkherstel na doorbraken, maar betrof ook het effenen van de 
dijkkruin. De kronkelige dijk was tot de aanleg van de Haarlemmertrekvaart in 1631 de 
belangrijkste landroute naar Haarlem. Vanwege het intensieve gebruik moesten de 
wagensporen op de dijk regelmatig worden gedicht.  
Een belangrijke verbetering door het Hoogheemraadschap was de aanleg van 
zogenaamde plaatwerken aan de buitenzijde van de dijk. Dit plaatwerk was in eerste 
instantie van hout en bestond uit een (dubbele) rij eiken palen die aan de dijkzijde waren 
geschoord. Dit houtwerk betekende een zodanige barrière voor het hoge water, dat er 
minder kans was op wegspoelen en ondermijnen van de achterliggende dijk. Door de 
komst van de paalworm, die aan het einde van de 17e eeuw door schepen uit Azië was 
meegevoerd, werden de paalwerken langs de dijken ernstig aangetast. De boormosselen 
vraten diepe gangen in het hout, waardoor bij een sterke golfslag de doorboorde palen 
gemakkelijk afknapten. Vooral in de 18e eeuw nam de schade toe en werd het houtwerk 
geleidelijk aan vervangen door een zogenaamde dijkmuur. Dit stenen plaatwerk bestond 
uit een stevig gefundeerde bakstenen muur die het achterliggende aarden dijklichaam bij 
hoog water moest beschermen.2  
In 1718 was het dijkvak tussen de Groote Braak bij Halfweg en de Heining van steil steen 
plaatwerk voorzien. Het duurt tot 1870 voordat al het houten plaatwerk op risicovolle 
plaatsen langs de Spaarndammerdijk door een stenen variant was vervangen. Vijf jaar 
later verloor de dijk door inpoldering van het IJ haar functie als zeedijk. 
De polder was tot halverwege de 20ste eeuw in gebruik als landbouwgebied. Met de 
inwerkingtreding van het Algemeen Uitbreidingplan (AUP) in 1939 werd de polder door 
Amsterdam geannexeerd en grotendeels ingericht als havengebied met industrie 
terreinen. Bij deze herinrichting zijn grote delen van de Spaarndammerdijk verloren 
gegaan. 
 

                                                      
2 Pas later werd bekend dat een flauw talud met basaltbekleding meer bescherming bood dan een steile muur 

voor de dijk. 
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Het inventariserend veldonderzoek had tot doel inzicht te krijgen in3: 
 de locatie, omvang, datering van de dijk en eventueel andere aanwezige 

archeologische sporen,  
 de gaafheid van aanwezige archeologische resten, 
 het gebruik van het terrein vanaf de eerste ontginningen,  
 de materiële neerslag van wonen en werken aan de dijk. 

 
De onderzoekslocatie bestreek in totaal een oppervlak van ca 665 m2, waarvan het 
grootste gedeelte in het kader van de sanering werd ontgraven voorafgaande aan het 
archeologisch veldwerk. Uiteindelijk is ca 17 m2 (2,5%) onderzocht door middel van één 
proefsleuf. Deze werkput van 7,5 x 2,30 m is parallel aan de gevel van de 
bedrijfswoningen Wethouder van Essenweg 2 en 3 aangelegd. Het veldwerk is uitgevoerd 
volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1.  
 

 
 
4  Situering van de onderzoekssleuf (geel) en de stenen dijkmuur (oranje). De projectie van het vergraven 
dijklichaam (grijs) is gebaseerd op de breedte van het nog aanwezige dijktraject buiten het onderzoeksterrein 

                                                      
3 PvE 33, BMA juli 2006.  
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3  Resultaten 

Het plangebied lag tegen een van de weinig resterende delen van de middeleeuwse 
Spaarndammerdijk in een zeldzaam stuk Overbrakerpolder. Vanaf de beheerderswoning 
bij het gemaal liep een dijkrestant van ca. 600 meter in zuidelijke richting. Dit dijkstuk 
maakt nog steeds deel uit van de waterkering van Rijnland. Aan de voormalige zeezijde 
(westkant) was de dijk met een gemetselde dijkmuur versterkt. Deze muur is in het 
landschap zichtbaar en grotendeels bekleed met natuurstenen platen. Ten noorden van 
de beheerderswoningen kwam de dijk over een lengte van ca. 250 m weer in beeld, 
waarbij de dijk twee bochten maakte die het gevolg zijn van een voormalige braak. Een 
klein gedeelte van dit dijkstuk was nog voorzien van een dijkmuur. 
 
Bij de start van het IVO was een groot deel van de tuingrond aan de oostzijde van de 
dijkmuur (richting de oorspronkelijke dijk) vanwege ernstige bodemverontreiniging 
ontgraven. In overleg met het bevoegd gezag is besloten tot een IVO met beperkingen 
uitgaande van de doelstellingen van het PvE. Ter hoogte van de achtergevel van de 
woning Wethouder van Essenweg 2 was het mogelijk om een 7 m lang noordprofiel vanaf 
het maaiveld (2,00 m + NAP) tot de bodem van de saneringsput op circa 1,00 m ÷ NAP 
aan te leggen. Vervolgens is ter hoogte van het gelokaliseerde dijklichaam nog verdiept 
tot bijna 3,00 m ÷ NAP, waarmee het uiteindelijke profiel ter plaatse 5 m hoog werd. 
 
De bovenzijde van het profiel, net onder de betonconstructie van de woning Wethouder 
van Essenweg 2 bestond uit een schelprijke kleilaag (S 1). Onder deze dunne laag ws 
een circa 1 m dik pakket geoxideerde bruine klei zichtbaar, dat aan de oostzijde  
 

 
 
5  Overzicht van het saneringsgebied richting het noordwesten, met de achtergevel van het dubbele woonhuis 
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6  In het bovenste deel van het noordprofiel is de flank van het dijklichaam met de ophogingspakketten onder de 
betonconstructie van de woning Wethouder van Essenweg 2 te zien. De dijkmuur stond meer naar het westen 
(links) en staat niet op de foto 
 
van het profiel de originele IJdijk afdekte. Meer naar het westen was de ruimte tussen het 
west-talud van de oorspronkelijke dijk en de dijkmuur (S 16) nog opgevuld met licht grijze 
klei (S 3). Deze aanvullende kleilagen (S 2 en 3) waren doorsneden door een brede 
verstoring (S 4) die onderin was opgevuld met een laag grijze steriele klei (S 5) en 
vervolgens aangevuld met zand, puin en klei. Deze verstoring is ontstaan bij de  
sloop van de dijkmuur, voorafgaande aan de bouw van de beheerderswoningen. Ter 
hoogte van de afgegraven tuin achter de woningen bleek de dijkmuur nog in situ 
aanwezig. Het muurwerk was aan de basis (op 1,06 m ÷ NAP) 110 cm dik. Op 1,40 m 
hoogte verjongde de muur tot 97 cm, waarmee aan de landzijde een 13 cm brede 
vertanding ontstond. Ter plaatse van de werkput was de muur 2,10 m hoog, met dien 
verstande dat de natuurstenen afdekking ontbrak. Het metselwerk was hoofdzakelijk 
opgetrokken uit paarsrode bakstenen, die extra hard waren gebakken. Met hun formaat 
van 22 x 10 x 4 cm en hun typische platte uiterlijk (geringe dikte ten opzichte van de 
lengte en breedtemaat) waren ze karakteristiek voor 18e-eeuwse exemplaren. Daarnaast 
waren in het metselwerk ook zachtere bakstenen van een groter formaat (25,8 x 12,3 x 
5,4 cm) verwerkt. Bakstenen van dit forse formaat zijn op 18e-eeuwse archeologische 
vindplaatsen in Amsterdam niet eerder aangetroffen. Een inventarisatie van bakstenen 
afkomstig van Amsterdamse opgravingen uit een reeks van verschillende periodes toonde 
aan dat in elke periode verschillende formaten (groot – middel – klein) naast elkaar 
werden gebruikt. Bovendien namen gaandeweg de afmetingen van de verschillende 
stenen af.4 De functie van een bouwwerk bepaalde in de regel welk steenformaat werd 
gebruikt. Het formaat van de bakstenen uit de dijkmuur past volgens deze inventarisatie in 
een 16e–eeuwse context. In dat geval zou er sprake zijn van hergebruik van bakstenen 
voor de aanleg van de dijkmuur.  

                                                      
4 Gawronski en Veerkamp 2004, 11-23 
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8  Ter plaatse van de profielsleuf (rechts) is de dijkmuur (S 16) voorzien van een verbreding. De functie is niet 
duidelijk omdat het vervolg van de muur tijdens de bouw van de huidige woonhuizen is gesloopt. De 
uitbraaksleuf (S 4) die hierbij ontstond is in de profielwand ingekrast 
 
Een andere verklaring voor de aanwezigheid van deze grote bakstenen in een 18e-
eeuwse muur is dat de stenen afkomstig zijn uit een andere regio waar dit formaat toen 
wel gangbaar was. De eerste gedachte gaat uit naar Zuid-Holland, omdat het 
Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden was gevestigd. De opdracht voor de dijkmuur 
kon natuurlijk verstrekt zijn aan een bouwer uit de regio, die vervolgens lokale bakstenen 
heeft gebruikt bij de bouw van de dijkmuur. Van beide baksteentypen is een monster 
genomen (WVE-1). 
Ter hoogte van de profielsleuf was de dijkmuur aan de landzijde over de volle hoogte van 
de muur voorzien van een zijmuur van 40 cm lengte en breedte. Aan de noordzijde van 
deze verbreding was de dijkmuur afgebroken voor de bouw van de beheerderswoningen. 
De functie van deze verbreding van de dijkmuur was niet duidelijk. De functie als 
steunbeer is niet aannemelijk, omdat in het overige deel van de dijkmuur in de tuin geen 
sporen waren van andere steunberen.  
Ter hoogte van de gesloopte dijkmuur waren nog paalsporen (S 15) zichtbaar. Eventueel 
aanwezig langshout onder het metselwerk kon niet worden waargenomen. In de klei 
tussen de paalkoppen lag baksteenpuin en een aardewerkscherf (datering 1700-1750), 
die net als de gebruikte stenen een aanwijzing vormde voor de veronderstelling dat de 
dijkmuur in de eerste helft van de 18e eeuw was aangelegd. 
Een spoor van baksteengruis (S 17) in de grijze klei van spoor 3 gaf een loopvlak aan dat 
waarschijnlijk is ontstaan ten tijde van de aanleg van de dijkmuur. Na het opmetselen van 
de muur is de ruimte tussen de dijkmuur en het talud van de oorspronkelijke IJdijk eerst 
verder aangevuld met dezelfde grijze klei (S3) en vervolgens met een meer bruine 
humeuze kleilaag (S 2).  
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7  Weergave van het profiel onder de woning Wethouder van Essenweg 2 



 
AAR 12 
 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Boezemgemaal Halfweg  
 

De top van de dijk bestond uit humeuze bruine klei (S 8) waarvan de bovenlaag duidelijk 
was geoxideerd (S 7). Aan de westzijde was het dijktalud afgedekt met een 
donkergekleurde bruingrijze humeuze klei (S 6). De dijk was verder opgebouwd uit 
opeenvolgende kleilagen, vermengd met zand en veenbrokken. Deze pakketten (S 9, 10 
en 11) correspondeerden mogelijk met verschillende ophogingsfasen van de dijk. Het 
dieper gelegen deel van de dijk onder deze lagen werd door een omvangrijk pakket 
geoxideerde bruine, zandige klei (S 12), waarvan de bovenste 5-7 cm zwart geoxideerd 
was en zeer humeus. De onderkant van het dijklichaam bestond uit een laag venige klei 
(S 13) die direct op de ongestoorde veenbodem (S 14) lag. Omdat het oost-talud van de 
dijk buiten de opgravingsput viel, kon de oorspronkelijke breedte van de 
Spaarndammerdijk hier niet worden ingemeten. 
 

  
 
8  De profielsleuf gezien in westelijke richting. De uitbraak (S 4) in het profiel correspondeert met de 
weggebroken dijkmuur (links in beeld). Bovenin de foto is de betonconstructie onder woning # 2  
zichtbaar 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Boezemgemaal Halfweg  
 

AAR 12 

14 

4  Conclusie 

Voor het plangebied Boezemgemaal Halfweg gold een hoge archeologische verwachting, 
gebaseerd op de veronderstelde aanwezigheid van de Spaarndammerdijk, een 
middeleeuwse zeedijk langs het IJ, en sporen van ontginning en bewoning. Deze 
verwachting zou worden geverifieerd door middel van een IVO. In verband met de hoge 
mate van bodemverontreiniging diende het archeologisch veldwerk te worden ingepast 
binnen het saneringsprogramma en is het onderzoek uitgevoerd als een IVO met 
beperkingen. 
 
Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er een samenhangend overblijfsel bewaard is 
gebleven van de Spaarndammerzeedijk en dat de kern van de oorspronkelijke dijk ten 
oosten van de saneringslocatie lag. Eventueel aanwezige bebouwing aan de landzijde 
van de dijk viel daarmee buiten het plangebied.  
Daarnaast heeft het IVO informatie opgeleverd over de dijkversterking in de vorm van een 
dijkmuur die rond 1700 aan de zeezijde is opgericht. Hiervoor is een op palen 
gefundeerde muur gemetseld van 1,1 m dik en minimaal 2 m hoog. Bij de aanleg van de 
dijkmuur is gebruik gemaakt van een type baksteen dat, gezien het formaat, mogelijk 
afkomstig is uit een 16e-eeuws bouwwerk en hier is hergebruikt. Een andere mogelijkheid 
is dat de stenen zijn aangevoerd uit een regio waar dit forse formaat, in tegenstelling tot 
de Amsterdamse regio, wel gangbaar was in de 18e eeuw. Op de dijkmuur in de werkput 
ontbreekt de natuurstenen afdekking. Deze zal zijn verwijderd bij de bouw van de 
woningen en de aanleg van de tuinen in de jaren 70 van de vorige eeuw. 
Ten zuiden van het plangebied is de zeedijk nog zichtbaar in het landschap. Hier vormt de 
originele dijk en de dijkmuur - compleet met natuurstenen dekplaten - een beschermd 
monument.  
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5  Waardering 

Het IVO resulteerde in de onderstaande waardestelling voor de vindplaats, conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1). 
 
WVE 
Waarden  Criteria  Scores  

Schoonheid  3 (hoog) Beleving  
Herinneringswaarde  3 (hoog) 
Gaafheid 2 (middel) Fysieke kwaliteit  
Conservering n.v.t. 
Zeldzaamheid 1 (laag) 
Informatiewaarde 3 (hoog) 
Ensemblewaarde 3 (hoog) 

Inhoudelijke kwaliteit  

Representativiteit  3 (hoog) 
 
In de directe omgeving van het plangebied Wethouder van Essenweg zijn de originele 
Spaarndammerdijk met dijkmuur en stenen bekleding zichtbaar vanaf het maaiveld en 
vormen een herkenbaar en monumentaal element in het landschap. Beleving en 
ensemblewaarde kunnen hoog worden gewaardeerd. 
Bij het IVO zijn geen vondsten aangetroffen, maar de aanwezige sporen van de dijkmuur 
en de historische dijk verkeerden in een redelijke conditie (middel). Voor deze sporen 
geldt, gelet op de grote delen van de dijk die nog intact zijn, dat de zeldzaamheidswaarde 
laag is.  
Op basis van de resultaten van het IVO kan geconcludeerd worden dat het oostelijk talud 
van de Spaarndammerdijk net buiten de opgravingsput ligt. De inhoudelijke 
archeologische waarde van de resterende dijkdelen wordt als waardevol ingeschat. 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Boezemgemaal Halfweg  
 

AAR 12 

16 

Bijlage 1 AMIS-formulier5 

Topocode:   WVE   
Stadsdeel:    Amsterdam–Westpoort 
 
Huidig adres:    Wethouder van Essenweg 2 - 3 
Loman adres:    N.V.T. 
 
Coördinaten:    X: 112.954 Y: 489.576 
 
Aard onderzoek:   Inventariserend Veldonderzoek (IVO)  
Instantie:  Gemeente Amsterdam, 

Bureau Monumenten & Archeologie 
Begindatum onderzoek:  5 oktober 2006 
Einddatum onderzoek:   5 oktober 2006 
 
CIS-code:    19304 
 
Beknopte omschrijving: 
Het plangebied maakt deel uit van de voormalige Spieringhornpolder. Deze polder 
ontstond ten tijde van de 12e-eeuwse ontginningen en werd in het noorden begrensd door 
de Spaarndammerdijk. Deze dijk is in 1220 in opdracht van Graaf Willem II aangelegd ter 
bescherming van het achterliggende Rijnland tegen het IJ en de Zuiderzee.  
De dijk is herhaaldelijk doorgebroken tijdens zware stormen. Om de dijk extra te 
verstevigen is in de 18e eeuw een stenen dijkmuur aan de zeezijde aangelegd. De ruimte 
tussen de dijk en de muur is vervolgens aangevuld waarmee de dijkkruin is verbreed. 
 
 
Context 1 
Periode: NT   Datering van: 1700 tot: 1750 
Thema: waterwerken 
Object: dijk 
Structuren: ophoging en dijkmuur 
 
 

                                                      
5 AMIS staat voor Amsterdams Monumenten Informatie Systeem  
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Bijlage 2 Sporen 

spoor NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie ass Vondst
nr 

datering 

1 1.36+ 1.20+ Schelprijke grijze kleilaag 0phoging   1700-1970 

2 1.20+ 0.25+ bruine klei met veel humeuze 

plekjes, gaat geleidelijk over in 

spoor 3 

aanvulling tussen 

muur en 

dijklichaam 

16  1700-1970 

3 0.25+ ÷1.10 grijze klei, oxidatievlekken en -

spikkels 

aanvulling tussen 

muur en 

dijklichaam 

16  1700-1970 

4 136+ ÷1.06 strook gevuld met grijze klei, 

zand en puin 

insteek 

verwijderde 

dijkmuur 

16  1970 

5 ÷0.12 ÷1.06 Steriele grijze kleivulling binnen 

spoor 4, tot op verstoring van 

de dijkmuur. 

vulling 16  1970 

6 0.30+ ÷0.70 humeuze bruine klei verbreding van 

dijklichaam 

  1225-1700 

7 0.35+ 0.05+ bruine geoxideerde klei met 

humeuze vlekken. Vormt een 

geheel met spoor 8 

top van de  dijk 8  1225-1700 

8 0.05+ ÷0.90 geoxideerde bruine klei, vormt 

een geheel met spoor 7. 

top van de dijk 7  1225-1700 

9 ÷0.10 ÷0.90 grijze klei-, zand, en 

veenbrokken 

ophoging   1225-1700 

10 ÷0.65 ÷1.48 grijze humeuze klei ophoging   1225-1700 

11 ÷0.85 ÷1.70 geoxideerde bruine klei, 

zanderig met bruine veraarde 

veenbrokken. 

ophoging   1225-1700 

12 ÷1.32 ÷2.62 geoxideerde bruine klei, 

zanderig met donkere 

oxidatievlekken 

ophoging   1225-1700 

13 ÷2.52 ÷2.94 venige bruine klei ophoging   1225-1700 

14 ÷2.94  veen natuurlijke 

ondergrond 

   

15 ÷1.06  vette klei tussen de 

paalkoppen onder de 

keerwand spoor 12 tot  beschot 

van vertikaal geslagen grenen 

planken 25 x 4 x 70 

fundering dijkmuur  WVE-1 1700-1750 

16 1.05+ ÷1.06 gemetselde muur, baksteen 

22,5 x 10 x 4 cm 

dijkmuur 2, 3, 4 WVE-2 1700-1750 

17 ÷0.16 ÷0.24 puinbed werkvloer dijkmuur 16  1700-1750 
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Bijlage 3 Vondsten 

vondst
nr 

Object 
nr 

spoor fragm MAE materiaal kenmerken object datering 

1  15 1 1 roodbakkend, slib slibspiegel grape 1675-1700 

2  16 1 baksteen paarsrood,  22,5 x 
10 x 4 cm 

baksteen 1675-1725 

2  16 1 baksteen paarsrood,  25,8 x 
12,3 x 5,4 cm 

baksteen 1675-1725 

3  14 1 eco: monster veenmonster monster  
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