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1  De locatie van de vindplaats Frans Ottenstadion binnen het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid 
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1  Inleiding 

In de zomer van 2004 ging met de sloop van het Frans Ottenstadion langs de 
Amstelveenseweg het nieuwbouwproject ‘blok 6’ van start. Dit project maakt onderdeel uit 
van het stedenbouwkundigplan ‘Olympisch Kwartier’. Voor dit plangebied gold een hoge 
archeologische verwachting. De locatie is gelegen tussen de Schinkel en de 
Amstelveenseweg, vanouds twee belangrijke uitvalswegen van de stad. De 
Amstelveenseweg volgt de loop van een zogenaamde achterkade uit de ontginningsfase 
van het Amstelland.  
Vanwege de toekomstige bodemverstorende werkzaamheden was voorafgaand aan de 
nieuwbouw een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) nodig om inzicht te krijgen in de 
aard, omvang, kwaliteit en datering van eventuele archeologische waarden. De aandacht 
ging met name uit naar de aanwezigheid van bewoningssporen in de vorm van 
middeleeuwse woonterpen. Op basis van de sondering kon worden vastgesteld of een 
archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk was dat direct aansluitend kon worden 
uitgevoerd.  
Het IVO werd in opdracht van het stadsdeel Oud Zuid op 19 oktober 2004 uitgevoerd door 
afdeling Archeologie van het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA). 
 

 
 
2  De onderzoekslocatie binnen de huidige topografische situatie 
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2  Achtergronden, vraagstellingen en 
onderzoeksmethode 

2.1  Historische context locatie 

De locatie is gelegen tussen de Schinkel en de Amstelveenseweg, vanouds twee 
belangrijke uitvalswegen van de stad. De Schinkel werd waarschijnlijk al in de 14de eeuw 
gebruikt als vaarweg van Amsterdam via het Haarlemmermeer naar Leiden, Delft en 
verder naar het zuiden richting Dordrecht. De Amstelveenseweg was een van de 
belangrijkste verbindingswegen van Amsterdam met het zuiden van Holland. Via deze 
weg bereikte men het dorp Amstelveen van waaruit men verder via de Handweg naar 
Leiden en omgeving kon reizen. In de 17de eeuw vormde de Amstelveenseweg een 
onderdeel van de Postweg van Amsterdam naar Alphen aan de Rijn. 
De Amstelveenseweg volgt de loop van een zogenaamde achterkade uit de 
ontginningstijd. In de 13de eeuw werd het veen van westelijk Amstelland vanaf de rivier 
de Amstel in verschillende fasen systematisch ontgonnen. Om het pas ontgonnen land te 
beschermen tegen instromend water uit het achterliggende veen werd op de grens met de 
nog drassige woeste gronden een waterkering, de achterkade, aangelegd. Deze kade 
stond ook wel bekend onder de naam Veenweg of Veendijk. De laatste naam suggereert 
overigens de aanwezigheid van een heus dijklichaam, terwijl we een achterkade meer als 
een lichte verhoging in het terrein moeten zien.  
 

 
 
3  Fragment uit een kaart van Pieter Bruinz. 1592-1594. Ter hoogte van Huis te Vraag (linksboven ten westen 
van de Schinkel) ligt langs de Amstelveenseweg een boerderij. Het Frans Ottenstadion ligt ongeveer op deze 
locatie1  

 

                                                      
1 kaartboek B van het archief van het Burgerweeshuis, GAA 367-B inv. Nr. 415 TAK 605.3). 
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Het poldergebied aan weerszijden van de Amstelveenseweg heeft lange tijd hoofdzakelijk 
een agrarisch karakter gehad. Langs de weg groeide een lint van boerderijen. Uit 
historisch cartografisch onderzoek is gebleken dat er eind 16de eeuw sprake is geweest 
van een boerderij aan de westzijde van de Amstelveenseweg in de buurt van het de 
locatie van het Frans Ottenstadion. 
Op de kaart van Visscher uit 1710 staat deze boerderij niet meer afgebeeld. Ter hoogte 
van het plangebied staan alle boerderijen aan de oostzijde van de Amstelveenseweg. In 
de 17de en 18de eeuw ontstonden ook enkele buitenplaatsen langs de weg. Tot de 
aanleg van het Haarlemmermeer Station in 1915 en de bouw van het Olympisch Stadion 
voor de Spelen van 1928 verandert er feitelijk weinig aan het landelijke karakter van het 
plangebied langs de Amstelveenseweg. 
 
Naast deze bevindingen waren vooral de resultaten van het archeologisch onderzoek uit 
1998 bepalend voor de verwachtingen over het Frans Ottenstadionterrein. 2 Bij dat 
onderzoek werd vlakbij de Overtoom, in het gebied dat ingeklemd ligt tussen de Schinkel 
en de Amstelveenseweg, aan de westzijde langs de weg de voet van een middeleeuwse 
terp en een ontginningssloot in het natuurlijke veen aangetroffen. De sloot liep parallel 
aan de Amstelveenseweg (=achterkade) en bevatte scherfmateriaal uit de 12de en 13de 
eeuw. De sloot was in de eerste helft van de 14de eeuw gedempt, vermoedelijk bij een 
uitbreiding van de terp waarvan het centrum onder de huidige Amstelveenseweg lag. Op 
basis van het schaarse vondstmateriaal dat werd aangetroffen kon worden geconcludeerd 
dat de terp vanaf de 13de eeuw in gebruik was, verschillende malen is opgehoogd en 
daarbij werd vergroot. In de tweede helft van de 16de eeuw werd het terrein geëgaliseerd  
 

 
 
4  Projectie van de kaart van Visscher uit 1710 op de huidige situatie: ter hoogte van het Frans Ottenstadion (in 
rode cirkel) liggen de boerderijen en een enkele buitenplaats aan de oostzijde van de Amstelveenseweg 

                                                      
2 Archeologische Opgraving AVW, BMA 1998. 
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5  In het profiel ter hoogte van 17de eeuwse bebouwing langs de Amstelveenseweg is de afloop van een 
middeleeuwse woonterp zichtbaar. De kern van de terp ligt onder de huidige weg, rechtsboven op de foto. 
Opname gemaakt tijdens de archeologische opgraving Amstelveenseweg (AVW), uitgevoerd door de afdeling 
Archeologie BMA in 1998 
 
waarna rond 1600 de eerste bakstenen bebouwing langs de Amstelveenseweg 
verscheen. Mogelijk dat de 16de -eeuwse boerderij in de buurt van het Frans Otten 
Stadion ook een middeleeuwse voorloper heeft gekend. 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Gezien de historische ontwikkeling van het gebied kunnen hier archeologische sporen 
aanwezig zijn die dateren uit de periode van de eerste middeleeuwse ontginningen tot de 
17de- 18de-eeuwse activiteiten rond enkele boerderijen en buitenplaatsen langs de 
Amstelveenseweg. Het inventariserend veldonderzoek (IVO) richtte zich op de volgende 
aspecten: 
 de aard, omvang, toestand en datering van eventuele archeologische sporen, 
 de mate van verstoring van de archeologische sporen, 
 inzicht in de fasering van het gebruik van het terrein, 
 de materiële neerslag van wonen en werken. 

 
Ten behoeve van het IVO zouden twee proefsleuven worden aangelegd. Een sleuf zou 
parallel aan de Amstelveensweg worden getrokken, waarna de tweede sleuf haaks hierop 
over de volle lengte van het terrein zou worden aangelegd. Op basis van deze sondering 
zou worden vastgesteld of en waar een uitgebreider archeologisch onderzoek 
noodzakelijk was. Het terrein bleek echetr opgehoogd te zijn met een omvangrijk 
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5  Start aanleg van sonderingput B1. Op de achtergrond de nieuwbouw langs de Eosstraat, eveneens onderdeel 
van het project Olympisch Kwartier 
 
zandpakket dat verzadigd was met grondwater. Hierdoor was het onmogelijk om een 
aaneengesloten proefsleuf aan te leggen. In plaats daarvan werd een grid van twee 
haakse meetlijnen uitgezet waarbinnen om de 15 tot 20 meter een sonderingsput werd 
gegraven. In totaal werden 7 sonderingsputten aangelegd.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie (KNA), 
versie 2.2.  
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3  Resultaten 

Na de sloop van de sporthal en het verwijderen van de sintellaag door de sloper was een 
egaal zanddek overgebleven. Omdat niet bekend was hoe diep zich de onverstoorde 
bodem met archeologische sporen bevond werd de eerste aanzet van de profielsleuf 
langs de Amstelveenseweg direct diep door gezet. Het zanddek (S 1) bleek omvangrijk en 
verzadigd met water, waardoor het talud zeer instabiel was en snel wegschoof. 
Uiteindelijk werd op 2,60 m ÷ NAP de bovenkant van een oorspronkelijk bodemniveau 
aangesneden. Het bleek de top van een pakket rietveen (S 2) te zijn. Dit veen is 
herkenbaar aan de bruingele kleur en aan de vele platgedrukte rietstengelfragmenten, 
zogenaamde rhizomen.  
De dikte van dit natuurlijke veenpakket en de top van de wadafzetting daaronder kon 
moeilijk worden ingemeten omdat de bovenliggende zandlaag voortdurend afkalfde en in 
de sonderingsput schoof. 3 
De top van het zanddek op het bouwterrein lag ongeveer op 0 m NAP, terwijl het nabij 
gelegen trottoir langs de weg, dat ook op een opgehoogd zandtalud was aangelegd, zich 
op 1,30 m + NAP bevond. Dit betekent dat het veen met een zandpakket van 3,90 m was 
opgehoogd.  
Vanwege het omvangrijke pakket zand was het onmogelijk om een aaneengesloten 
profielsleuf langs de Amstelveenseweg aan te leggen. In plaats daarvan werd besloten 
een aantal sonderingen te plaatsen om de kwaliteit van de ondergrond snel en eenvoudig 
te bepalen. Langs de Amstelveenseweg werd een basislijn van 50 meter uitgezet 
 

 
 
6  In sonderingput A1 wordt na ruim 2½  meter zand op 2.60 m ÷ NAP de top van het veen (S 2) aangesneden 

                                                      
3 Voorheen werd deze ziltige wadafzetting de Calais IV-afzetting genoemd, tegenwoordig wordt deze laag 

aangeduid als het laagpakket van Wormer uit de Formatie van Naaldwijk. 
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7  Het stelsel van zeven sonderingsputten verspreid over het onderzoeksterrein 
 
waarlangs drie sonderingen werden geplaatst: A1 t/m A3. Halverwege deze meetlijn, ter 
hoogte van put A2, werd haaks een meetlijn uitgezet waarlangs de putten B1 t/m B4 
werden gegraven. Alle zeven sonderingputten vertoonden een overeenkomstige  
bodemopbouw. Onder het minimaal 2½ meter dikke pakket opgespoten zand werd op 
gemiddeld 2.50 m ÷ NAP de top van het rietveenpakket aangesneden.  
 

A1 2,60 m ÷ NAP   B1 2,24 m ÷ NAP 
A2 2,60 m ÷ NAP   B2 2,43 m ÷ NAP 
A3 2,83 m ÷ NAP   B3 2,68 m ÷ NAP 

         
         8  Hoogte van het rietveen, gemeten in de sonderingsputten A1 t/m B3 
 
In sonderingput B4 werd het veen helemaal niet waargenomen. Het zand vloeide zo snel 
terug dat de bodem van de sonderingput geen moment zandvrij bleef. Na het aanvullen 
van de sonderingputten zijn ter afsluiting van het IVO de hoofdmeetlijnen en de zeven 
sonderinglocaties met behulp van een Total Station in kaart gebracht. 
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4  Conclusie 

Voorzover kon worden waargenomen ontbraken archeologische sporen in de 
oorspronkelijke bodemlaag van rietveen. Bestudering van een veenprofiel was onmogelijk 
aangezien het zand te snel terugstroomde. Het blijft derhalve onduidelijk of het 
oorspronkelijke maaiveld van het agrarische weidegebied was afgegraven, voordat het 
terrein werd opgespoten, of door de druk van het omvangrijke pakket zand onherkenbaar 
is samengeperst, hoewel dit minder waarschijnlijk wordt geacht.  
In deze oorspronkelijke bodem kunnen archeologische sporen aanwezig zijn. Uit de zeven 
sonderingen werd duidelijk dat het oorspronkelijke maaiveld over het gehele terrein 
ontbrak. De noodzaak van uitgebreider archeologisch onderzoek kwam daarmee te 
vervallen. 
 

 
 
9  Beeld van het inkalven van het zandpakket (S 1) bij het graven van sonderingsput A2 
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5  Waardering 

Op basis van de resultaten van het IVO kan de onderstaande waardestelling voor de 
vindplaats, conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 2,2) worden 
opgesteld. 
 
AVW1 
Waarden  Criteria  Scores  

Schoonheid  n.v.t. Beleving  
Herinneringswaarde  n.v.t. 
Gaafheid n.v.t Fysieke kwaliteit  
Conservering n.v.t  
Zeldzaamheid n.v.t  
Informatiewaarde n.v.t 
Ensemblewaarde n.v.t 

Inhoudelijke kwaliteit  

Representativiteit  n.v.t 
 
De belevingswaarden schoonheid en herinnering hebben betrekking op sporen die als 
structuur of vorm zichtbaar zijn vanaf het maaiveld. Op het plangebied Frans Ottenstadion 
is deze waardering niet van toepassing. 
Daarnaast zijn bij het IVO zijn geen archeologische sporen aangetoond. Uitspraken over 
fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de sporen zijn dan ook niet van toepassing. De 
waardering van het plangebied als archeologische vindplaats komt hiermee uit op laag.  
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Bijlage 1 AMIS-formulier4 

Topocode:   AVW1  Stadsdeel: Amsterdam Oud-Zuid 
 
Huidig adres:    Amstelveenseweg 
 
Coördinaten:    X: 118.826 Y: 484.446 
 
Aard onderzoek:   Inventariserend Veldonderzoek  
Instantie:  Gemeente Amsterdam, 

Bureau Monumenten & Archeologie 
Begindatum onderzoek:  19 oktober 2004 
Einddatum onderzoek:   19 oktober 2004 
 
CIS-code:   7540 
 
Gerelateerde topocodes:  AVW 
 
Beknopte omschrijving: Uit de resultaten van de sonderingen kan worden geconcludeerd 
dat de originele bodem van het veenweide gebied, met daarin eventueel aanwezige 
archeologische sporen, waarschijnlijk ooit gedeeltelijk is afgegraven alvorens het terrein 
werd opgespoten met zand. De noodzaak van uitgebreider archeologisch onderzoek 
kwam daarmee te vervallen. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 AMIS staat voor Amsterdams Monumenten Informatie Systeem. 
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Bijlage 2 Sporen 

spoor NAP NAP onder beschrijving interpretatie ass vondstnr datering 

1 1.30m + 2.60 m ÷ zandlaag, verzadigd met water ophoging > 2  1950-1960

2 2.60 m ÷ 3.50 m ÷ veen, toplaag bevat rhizomen rietveen < 1   

Symbolen bij spoorassociaties:    < : ouder dan,  = : gelijk aan, > : jonger dan 
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