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Basisgegevens 

Toponiem  Martelaarsgracht 
TOPO-code BMA MART 
Adres Martelaarsgracht 4-12 
CIS-code  4193 
Coördinaten 121.587 / 487.918 
Opdrachtgever  Gemeente Amsterdam 
  Bureau Monumenten & Archeologie 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie  
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1  De locatie van de vindplaats Martelaarsgracht binnen het stadsdeel Amsterdam-Centrum 
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1  Inleiding 

In 2003 zijn de panden Martelaarsgracht 4-12 gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwbouw. De daarmee gepaard gaande bodemverstoring was aanleiding tot een 
Archeologische Opgraving (AO), die van 20 t/m 22 mei 2003 is uitgevoerd door de 
Afdeling Archeologie van het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA). Het bouwterrein 
lag op een locatie met een hoge archeologische waarde. Hier waren laatmiddeleeuwse 
sporen te verwachten die verband hielden met aanplemping en maritieme activiteiten. De 
Martelaarsgracht, een voormalige gracht die in 1884 is gedempt, liep van de plek waar de 
Nieuwezijds Voor- en Achterburgwal samenkwamen naar het open havenfront in het IJ. 
De onderzoekslocatie lag op de westoever van dit voormalige water, een gebied dat in de 
15de eeuw door aanplemping bij de stad getrokken en ingericht is met woonhuizen en 
scheepswerven.   
 

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

2.1  Achtergronden 

De Martelaarsgracht, tegenwoordig een drukke verkeersader tussen de Nieuwezijds 
Voorburgwal en het Stationsplein, was tot de demping in 1884 een breed 
verbindingswater tussen de plek waar de Nieuwezijds Voor- en Achterburgwal 
samenkwamen en het IJ. Langs dit water, op de kruising met de Nieuwendijk, stond tot in 
het eerste kwart van de 15de eeuw de stadspoort langs de doorgaande weg naar 
Haarlem. Bij een stadsvergroting rond 1425, waarbij het tracé van het huidige Singel de 
nieuwe verdedigingszone werd, is langs de westelijke oever van de Martelaarsgracht 
terrein aangeplempt om het geschikt te maken voor bewoning en nijverheid.  
Het proces van landwinning was toen al enige tijd gaande. De vroedschap verkocht 
namelijk percelen water, die vervolgens gedempt mochten worden. Hierbij was vastgelegd 
dat van de aangeplempte grond 20 voet (circa 6 meter) langs de oever onbebouwd moest 
blijven voor een vrije doorgang. Later is hier de Haring Pakkerij, het westelijke deel van de 
tegenwoordige Prins Hendrikkade, ontstaan.   
 
 

 
 

3  De Martelaarsgracht richting het Centraal Station, begin 20ste eeuw. De huizen linksachter staan op de 
onderzoekslocatie (Gemeentearchief Amsterdam) 
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Vanwege de bodemverstorende werkzaamheden konden eventuele archeologische 
waarden niet in situ worden behouden. Een archeologische opgraving was noodzakelijk 
om archeologische overblijfselen ter plekke te documenteren. Hoofddoel van het 
onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het proces van landwinning aan het IJ ten 
tijde van de stadsuitbreidingen van Amsterdam in de 14de en 15de eeuw.    
 

     
 
4  De onderzoekslocatie aan de Martelaarsgracht op de kaart van Balthasar Florisz van Berckenrode (1657) en 
Loman (1876) 
 
De archeologische opgraving aan de Martelaarsgracht is uitgevoerd volgens de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 2.0. Gezien de beperkingen die 
het terrein het onderzoek oplegde, veroorzaakt door verstoring van het bodemarchief door 
diepe kelders evenals de slechte bouwkundige staat van de belendende panden, is 
gekozen voor de aanleg van één sleuf parallel aan de straat, met afmetingen 17 x 2 m. 
Hierbij zouden het oost- en zuid profiel gedocumenteerd worden. Aangezien bij de aanleg 
van de sleuf aan de oostzijde sporen van bebouwing werden aangetroffen, is hier een 
vlak aangelegd en gedocumenteerd. Zowel het vlak als de profielen zijn gedocumenteerd 
op schaal 1:20.  
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

De opgraving heeft geresulteerd in een reeks sporen waarin twee fasen te onderscheiden 
zijn: 
 

1. De periode 1400-1450 
2. De periode 1450-2003 

 
De periode 1400-1450: landaanwinning, ophoging en nijverheid  
 
Het oostelijke deel van het terrein (Martelaarsgracht 4 en 6) lag tot circa 1425 in het IJ. De 
bodem hiervan lag op 2,00 m ÷ NAP en bestond uit een zware grijze kleiafzetting met 
daarop een laagje van bezinksel met kolen, sintels en as. Beschoeiingen ontbraken, maar 
dit is waarschijnlijk het gevolg van een diepgaande verstoring door 20ste-eeuwse 
heipalen ter hoogte van de voormalige waterlijn. De westelijke percelen (Martelaarsgracht 
8-12) waren toen al aangeplempt. Hier lagen op de oorspronkelijke IJ bodem geplette 
rietstengels van de oevervegetatie (S 18). In de eerste helft van de 15de eeuw is dit vaste 
land in oostelijke richting uitgebreid door aanplempingen in het IJ. Hierbij werd de IJ-
bodem opgehoogd met een 60 cm dik pakket van venige kleizoden (S 7) en een dun 
laagje zand als loopniveau (S 13). Het terrein lijkt al snel te zijn ingericht. Hierop wees een 
ronde houten kuip (S 8)1 die gezien de vulling van harpuis mogelijk als breeuwkuip 
gediend heeft. Tegelijkertijd met de landwinningactiviteiten is ook de oever met 
opeenvolgende lagen van zand ongeveer 60 cm opgehoogd. De top hiervan (S 19) heeft 
enige tijd als loopvlak gediend. Niet lang daarna (in ieder geval nog in de eerste helft van 
de 15de eeuw) is het gehele terrein (zowel het oude als nieuwe land) verder opgehoogd, 
waarbij nu ook op het westelijke deel een werkvloer ontstond van een naar harpuis 
ruikend vezelig pakket met stro en teerresten (S 16). Teer en harpuis werden gebruikt als 
waterwerende impregnatie voor schepen. Dit niveau werd weer afgedekt door een dunne 
gruizige laag met kooltjes en baksteengruis (S 15).   
 
De periode 1450-2003  
 
Op perceel 6 bevonden zich de funderingsresten van 15de-eeuwse bebouwing, 
bestaande uit enkele op elkaar gestapelde stukken eikenhout. Ook perceel 4 is in de 
tweede helft van de 15de eeuw bebouwd. Op  0,90 m ÷ NAP lag een vloer (S 3) van 
oranje ongeglazuurde plavuizen2 en rode baksteen.3 Als zuidelijke begrenzing diende een 
3 cm dikke plank op zijn kant, welke zich over een afstand van 1,50 m uitstrekte in 
westelijke richting. Ten zuiden van de vloer lag een venige, houtsnipperachtige laag of 
pad (S 5). Deze lag deels op een houten bekisting (S 4) van 17 x 17 cm die voor een deel 
in het oostprofiel stak. De wanden bestonden uit in de lengterichting op elkaar gelegde 
planken. 

                                                      
1 S 8, ø 52 cm, samengesteld uit 10 eikenhouten duigen.  
2 26,5 x 26,5 x 4,5 cm.  
3 22,5 x 11,5 x 4,5 cm. 
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5  Vlak en profielen 
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6  Overzicht van de werkput ter hoogte van Martelaarsgracht 6 met links breeuwkuip S 8 en op een dieper 
niveau de zodenophoging S 7 
 
De bekisting was opgevuld met schoon zand. Aan de westzijde hiervan lag een houten 
goot met een plankenvloer die in noordelijke richting onder de plavuizenvloer doorliep. 
Gedurende de 16de of 17de eeuw is het perceel Martelaarsgracht 4 verder opgehoogd. 
Uit deze fase stammen twee bakstenen structuren: een noord-zuid georiënteerde goot4 en 
een in dezelfde richting georiënteerde muur (S 2).5 In de 20e eeuw zijn diepe kelders 
aangelegd waarbij een groot deel van de bovenlaag verstoord werd. Tot deze fase 
behoorde de zijmuur van het pand Martelaarsgracht 6.  
 
 
3.2  Vondsten 

Het vondstmateriaal van de opgraving bestond uit veelal kleine fragmenten van 
steengoed (Langerwehe, Siegburg en Aken), roodbakkend- en grijsbakkend aardewerk, 
evenals de fragmenten van enkele schoenen. Dit materiaal was afkomstig uit 
ophogingspakketten die hiermee in de eerste helft van de 15de eeuw gedateerd konden 
worden. Hieruit is gebleken dat het proces van landaanwinning en ophoging zich in een 
snel tempo moet hebben voltrokken.  
 

                                                      
4 S 1, appelbloesembaksteen, 17,5 x 7,5 x 4.5 cm. 
5 S 2 oranjerode baksteen 20,5 x 10 x 4 cm, gefundeerd op 3 cm dik langshout.  
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4  Conclusie 

Het archeologisch onderzoek op de locatie Martelaarsgracht heeft een goed inzicht 
gegeven in het gebruik van het terrein vanaf de eerste helft van de 15de eeuw. De 
verwachting dat op deze locatie sporen van landaanwinning zouden worden aangetroffen 
is juist gebleken. De waterrand van het IJ moet rond 1400 ter hoogte van de huidige 
perceelscheiding Martelaarsgracht 6 en 8 hebben gelegen. Deze grens was verstoord 
door een rij heipalen van een latere keldervloer. De rietoever van het IJ bevond zich ten 
zuiden van deze lijn, ter hoogte van de percelen Martelaarsgracht 8 en 10, op een diepte 
van circa 2,00 m ÷ NAP. De oever was opgehoogd met een pakket klei en zand. Sporen 
van de natuurlijke IJ-bodem lagen aan noordkant van de profielsleuf, ter hoogte van de 
percelen 4 en 6. Kenmerkend voor deze onderwaterbodem was dat hier rietgroei ontbrak 
en zich een bezinksellaag van asresten en houtskool had afgezet. Op deze gruizige laag 
was weer een ophoging van klei en veenzoden aangelegd.  
 
Beide ophogingen, van de oever en van het waterdeel voor de oever, waren met 
verschillende materialen gerealiseerd. Ze zullen snel na elkaar zijn aangelegd, want de 
loopvlakken op beide ophogingen ter weerszijden van de natuurlijke watergrens (percelen 
6 en 8) dateerden alle uit 1400-1450. Opvallend was dat het noordelijk deel van het 
loopvlak relatief veel as en antraciet bevatte, zwarte, mogelijk teer verkleuringen 
vertoonde en een scherpe teerlucht had. Ook was er een houten kuip ingegraven met 
harpuis (hars) en haar (breeuwsel) resten. Dit zijn allemaal tekenen die er op wijzen dat 
hier, langs de nieuw aangelegde oever, werkzaamheden werden uitgevoerd voor het 
onderhoud van schepen, voornamelijk het kalefateren (breeuwen) en teren van de 
scheepsrompen. Uit verschillende bouwresten kon worden geconcludeerd dat het terrein 
rond het midden van de 15de eeuw met huizen werd bebouwd. Onder de moderne 
fundering van Martelaarsgracht 6 lagen enkele op elkaar gestapelde stukken eikenhout, 
die onderdeel waren van de fundering van het eerste huis of werkplaats dat hier heeft 
gestaan. Andere restanten van de bewoningsfase na 1450 bestonden uit fragmenten van 
plavuizenvloeren. Door de aanleg van diepe kelders in de twintigste eeuw zijn alle andere 
sporen en structuren van jongere datum verdwenen.  
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Bijlage 1 AMIS-formulier6 

Topocode:    MART   Stadsdeel: Amsterdam-Centrum  
 

Huidig adres:    Martelaarsgracht 4 – 12  
Loman adres:    Martelaarsgracht 4 – 12   Loman kaartblad: L (13) 
 
Coördinaten:    X 121.587  Y 487.918 
 
Aard onderzoek:   Archeologische Opgraving 
Instantie:   Bureau Monumenten en Archeologie,  

Gemeente Amsterdam  
Begindatum onderzoek:  20 mei 2003 
Einddatum onderzoek:   22 mei 2003 
 
CIS-code:    4193 
Gerelateerde topocodes: - 
 
Beknopte omschrijving:   

Aan het einde van de 14de eeuw bevond zich ter hoogte 
van het huidige snijpunt Nieuwendijk/Martelaarsgracht de 
stadspoort richting Haarlem. Rond 1425 verschoof de 
westelijke stadsgrens richting Singel en werd de stad in 
noordelijke richting uitgebreid door aanplemping van het 
IJ. Deze landwinning was waarschijnlijk reeds eerder 
opgestart. Het onderzoek vond plaats aan de hand van 
twee profielsleuven. Hierbij zijn geen beschoeiingen van 
het historische havenfront aangetroffen, maar wel werden 
sporen van de IJ-oever met aanwijzingen voor een 
gefaseerde landwinning (ophogingslagen en loopvlakken  
uit de 15de eeuw). Voorts is een houten kuip aangetroffen 
met daarin harpuis (hars) en haar (breeuwsel) resten. 
Langs de nieuw aangelegde oever werden kennelijk 
werkzaamheden uitgevoerd voor het onderhoud van 
schepen, zoals het kalefateren (breeuwen) en teren van 
de scheepsrompen. Rond het midden van de 15de eeuw 
werd het terrein met huizen werd bebouwd. 

 
Context 1 
Periode:    MEL   Datering van: 1400 tot: 1500 
Thema:    Maritiem 
Object:     Ophogingslaag 
Structuren:    Ophogingslaag  

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

spoor NAP NAP onder beschrijving interpretatie ass vondstnr datering 

1 0.20 m + 0.12 m ÷ oost-westgerichte goot uit 

appelbloesem baksteen  

(17,5 x 7,5 x 4,5 cm), langshout 

eikenhout 3 cm 

 2   

2 0.02 m + 0.18 m ÷ oost-west muur, 1,5 steens, 

oranje/rood (20,5 x 10 x 4 cm ), 

langshout 7 cm dik 

 1  1500-1700

3 0.90 m ÷ 0.95 m ÷ plavuizenvloer, oranje 

ongeglazuurd (26,5 x 26,5 x 4,5 

cm) en baksteen rood (22,5 x 

11,5 x 4,5 cm)met laagje 

houtsnippers en puintjes, 

gelijktijdig met S 4 

vloer 4, 5 MART-2 en 

-3 

1450-1550

4 0.90 m ÷ 1.50 m ÷ eikenhouten compartiment met 

zandvulling onder S 3 

 3, 5  1450-1550

5 0.85 m ÷ 0.95 m ÷ venig, houtsnipperachtige laag 6 

cm dik parallel aan S 3, ouder 

dan S 4 

looppad 3  1450-1550

6 1.00 m ÷ 1.40 m ÷ zwarte, humeuze, rulle laag met 

vondstmateriaal, teerlucht, ligt op 

S 13, ligt onder S 10 

werkvloer 8, 13 MART-4 en 

-5 

1400-1450

7 1.45 m ÷ 2.00 m ÷ kleiige, veenzoden pakket, ligt op 

S 11, ligt onder S 13 

aanplemping 8, 11, 13  1400-1450

8 1.26 m ÷ 1.54 m ÷ eikenhouten kuip, 10 duigen 2,5-

3 cm dik, ø 52 cm, gevuld met 

harpuis en werck, jonger dan S 7

breeuwkuip 6, 7 MART-6 1400-1450

9 0.58 m ÷ 0.98 m ÷ 10 cm dikke bruine vezelige laag, 

ligt op S 10 

loopvlak 10, 15 MART-8 1425-1450

10 0.70 m ÷ 1.08 m ÷ kleilaag met rietresten, 20-30 cm 

dik, ouder dan S 9 

ophoging 6, 9  1400-1450

11 2.00 m ÷ 2.06 m ÷ gruizige laag met asresten en 

kooltjes, ligt op S 12 

bezinksel 7, 12 MART-7 1400-1450

12 2.08 m ÷ niet 

gemeten 

grijze vette klei met oxidatie 

vlekken, ligt onder S 11 en S 18 

IJ-bodem 11, 18   

13 1.40 m ÷ 1.45 m ÷ laagje zand, ligt op S 7, ligt onder

S 6 

werkvloer 6, 7  1400-1450

14 1.06 m ÷ 1.40 m ÷ 4 stukken gestapeld, secundair 

gebruikt eikenhout 

poer 6, 7, 13  1400-1450

15 0.95 m ÷ 1.00 m ÷ gruizige laag met kooltjes en 

oranje baksteengruis, ligt op S 

16, ligt onder S 9 

loopvlak 9, 16  1400-1450

16 1.00 m ÷ 1.05 m ÷ vezelige laag met stro en 

teerresten, harpuislucht, ligt op S 

loopvlak 15, 17 MART-9 1400-1450
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17, ligt onder S 15 

17 1.05 m ÷ 1.45 m ÷ pakket grijze klei met zand, ligt 

op S 19, ligt onder S 16 

ophoging 16, 19 MART-11 1400-1450 

18 2.15 m ÷ 2.17 m ÷ dunne laag geplette rietstengels, 

ligt op S 12, ligt onder S 19 

oever    

19 1.45 m 2.15 m ÷ pakket met amorfe structuur, 

zand en brokkelige klei, jonger 

dan S 18, ouder dan S 17 

aanplemping 7, 12, 17 MART-10 1400-1450 
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Bijlage 3 Vondsten 

vondst
nr 

object
nr 

spoor fragm MAE materiaal kenmerken object datering 

3  3 2 baksteen 22,5 x 11 x 4,5 baksteen 1450-1500 

3  3 2 2 tegel 26,5 x 26,5 x 4 plavuis 1450-1500 

4  6 8 steengoed: 
Langerwehe 

  1400-1425 

4  6 12 steengoed: Siegburg   1400-1425 

4  6 1 roodbakkend   1400-1425 

4  6 85 roodbakkend, slib   1400-1425 

4  6 1 leer: rund type OL-145 schoen 1390-1425 

4  6 textiel   1400-1425 

5  6 1 textiel   1400-1425 

5  6 8 roodbakkend   1400-1425 

5  6 1 steengoed: Siegburg   1400-1425 

5  6 3 steengoed: Aken   1400-1425 

5  6 10 antraciet  brandstof 1400-1425 

5  6 1 metaal: ijzer  spijker 1400-1425 

6  8 6 roodbakkend   1400-1425 

6  8 4 steengoed: Siegburg   1400-1425 

7  11 10 antraciet  brandstof 1400-1425 

7  11 1 natuursteen pyriet  1400-1425 

7  11 1 steengoed: Siegburg   1400-1425 

8  9 21 roodbakkend   1400-1425 

8  9 1 steengoed: Aken Aken  1400-1425 

9  16 16 roodbakkend   1400-1425 

9  16 3 grijsbakkend   1400-1425 

9  16 1 steengoed: Siegburg   1400-1425 

10  19 7 roodbakkend   1390-1425 

10  19 1 steengoed: 
Langerwehe 

  1390-1425 

10  19 3 steengoed: Siegburg   1390-1425 

11  17 2 steengoed: Siegburg   1400-1425 

11  17 1 roodbakkend   1400-1425 

11  17 1 leer: rund type WEY-105, 
voorsluiting 
2x2 

schoen 1400-1425 
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