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Basisgegevens 

Toponiem  Kop van Diemenstraat 
TOPO-code BMA VDI 
Adres Van Diemenstraat 2-18 
CIS-code  19907 
Coördinaten 121.200/489.250 
Opdrachtgever  Stadsdeel Westerpark 
  Gemeente Amsterdam 
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 Van Diemenstraat binnen het stadsdeel Amsterdam Westerpark 
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1  Inleiding 

Vanaf december 2006 was op een terrein langs de Van Diemenstraat aan de noordzijde 
van het Barentszplein een nieuwbouwproject gepland. Voor dit plangebied gold een 
archeologische waarde vanwege de ligging van het bolwerk Leeuwenburg (ook bekend 
als het Blauwhoofd) ter hoogte van het Barentszplein. Projecties van het plangebied op 
verschillende historische kaartbeelden leverden geen eenduidig beeld, maar ondanks de 
kleine onderlinge afwijkingen was het niet uit te sluiten, dat de uiterste punt van dit 17e –
eeuwse verdedigingswerk, de zogenaamde saillant, binnen het bouwterrein kon vallen. 
Vanwege de voorgenomen 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. Het IVO 
bestond uit een proefsleuf langs de Van Diemenstraat en is in opdracht van Stadsdeel 
Westerpark van 20 tot en met 22 november 2006 uitgevoerd door de afdeling Archeologie 
van het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) 
 

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

2.1  Achtergronden 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de stadsvergroting van 1610, de zogenaamde 
Derde Uitleg. Terwijl Amsterdam nog bezig was met de inrichting van de aangeplempte 
eilanden van de Tweede Uitleg aan de oostzijde van de stad (Vlooienburg, Valkenburg, 
Uilenburg en Rapenburg), werden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe 
omvangrijke stadsuitbreiding aan de westzijde. De vergroting begon met de aanleg van 
een verdedigingswal vanaf het IJ tot aan de Leidsegracht, waar tussen de wal en de oude 
stad een nieuw stedelijk gebied werd ingericht. Bekende onderdelen van dit plan zijn de 
westelijke eilanden Realeneiland, Bickerseiland en Prinseneiland, het noordwestelijke 
deel van de grachtengordel en het langwerpige woon- en ambachtkwartier het Nieuwe 
Werck, de huidige Jordaan. 
Geheel volgens de strategische inzichten van die tijd bestond het nieuwe 
verdedigingswerk uit een serie van bolwerken (zogenaamde bastions) die onderling 
waren verbonden door wallen. Deze wallen, ook gordijnen of courtines genoemd, waren 
samengesteld uit een aarden lichaam met een bakstenen bekledingsmuur. De bolwerken 
vormden een vijfhoekige uitbouw en bestonden uit 2 muren die haaks op de wal stonden 
(de zogenaamde flanken), die beiden via 2 schuine muren (faces) in een punt (de saillant) 
bij elkaar kwamen. Door de vooruit geschoven positie kon vanaf het bastion de wal naar 
beide zijden bestreken worden met geschut. De omwalling werd omgeven door water.  
 

 
 
3  Het bastion Blaauwhoofd heette aanvankelijk Leeuwenburgh, maar kreeg de naam door de blauwe 
arduinsteen waaruit het muurwerk was opgetrokken. Op dit detail van de kaart van Balthasar Florisz. van 
Berckenrode uit 1625 is de typerende vorm van dit bastion duidelijk zichtbaar. Het bastion stak vooruit in het IJ 
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Deze Stadsgracht of Vest is tegenwoordig bekend als de Singelgracht. De wal van de 
Derde Uitleg eindigde abrupt ter hoogte van de huidige Leidsegracht, waar deze in een 
haakse hoek aansloot op de oudere stadswal uit het einde van de 16e eeuw. De 
omwalling werd als onderdeel van de Vierde Uitleg, de volgende stadsuitbreiding van 
1660, doorgetrokken en voltooid in een halfcirkelvormig patroon. De kwaliteit van het 
verdedigingswerk rond de stad liet al vanaf de aanleg sterk te wensen over en in de 18e 
eeuw raakte de stadswal geleidelijk aan in verval. In 1798 werd op aanraden van de 
Commissarissen van de Stads Artillerie en Magazijnen de status van de stadswal als 
fortificatiewerk opgeheven.1 De wal had geen verdedigingsfunctie meer - men vertrouwde 
op het stelsel van inudaties rond de hoofdstad - en diende alleen nog als waterkering van 
de Singelgracht.2 In de 19e eeuw werd de stadswal binnen het kader van de toenmalige 
stadsvernieuwing en –uitbreiding in verschillende fasen tot het maaiveld geslecht. 
 
Vanwege deze afbraak zijn er weinig concrete gegevens over de bouw en de ligging van 
de wal en de bolwerken. In de zomer van 2000 was het voor het eerst mogelijk om een 
voormalig bolwerk, in dit geval bolwerk Zeeburg aan het Funen, archeologisch te 
documenteren.3 In 2004 volgde een onderzoek aan het gordijn ter hoogte van het 
Marnixbad en 2005 aan het bolwerk Oosterblokhuis ter hoogte van het prof. Tulpplein.4 
Uit deze onderzoeken is gebleken dat ondanks de ontmanteling in de 19e eeuw nog 
samenhangende onderdelen van de stadswal in de grond behouden zijn. Dit schiep 
goede verwachtingen voor de locatie Van Diemenstraat.  
Het bastion Leeuwenburg (Blauwhoofd) bleef als een van de weinige bolwerken lang op 
volle hoogte intact. Ondanks het afnemend belang van de stadswal werd het bolwerk  
in 1796 en 1804 zelfs nog gerepareerd, waarschijnlijk vanwege de ligging in het IJ, 
 

 
 
3  De nieuwe contour van het vaste land ter hoogte van het bolwerk Blaauwhoofd is goed zichtbaar op dit 
fragment kaartblad 2 van buurt V V uit de atlas Loman 1876 

                                                      
1 Prins, 95 
2 Prins, 93 
3 FUN 2000 
4 MAR2 2004 en TULP 2005 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
De saillant van het Blaauwhoofd 

AAR  17 
 

8 

waardoor het was blootgesteld aan eb en vloed.5 Het besluit tot sloop viel definitief met de 
aanleg van de Westerdoksdijk in 1830-1832. De strekking van de geprojecteerde dijk, 
waarmee de Nieuwe Waal veranderde in het Westerdok, noodzaakte de afbraak van de 
saillant van het Blaauwhoofd.6 Vervolgens zijn door aanplemping van het open water rond 
het bolwerk de hoekige vormen van het bastion veranderd in een afgeronde oever in het 
Westerdok. Deze ronding is goed zichtbaar op de stadskaart van Loman uit 1876.  
In 1859 was er sprake van een Park Blaauwhoofd dat onderdeel uitmaakte van een 
omvangrijker plantsoen op en bij de bolwerken Blaauwhoofd, De Bogt en Westerbeer. In 
de jaren 1870 werd deze groenstrook gerooid voor de bouw van woningen en fabrieken.7 
Op de kaart van Loman uit 1876 werd het park niet meer vermeld. 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

In het plangebied kunnen archeologische sporen aanwezig zijn die dateren uit de periode 
vanaf de aanleg van het bolwerk Leeuwenburg in het begin van de 17e eeuw, tot en met 
de aanplemping van het water rond het bolwerk in de 19e eeuw.  
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 uit de stad. 

 
 
 
 
 

 
 
3  Het onderzoeksterrein gelegen tussen de Oude Houthaven (rechts) en de Van Diemenstraat (links) 

                                                      
5 Prins, 128 
6 Prins, 128 
7 Aerts en De Rooy, 91 
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De onderzoekslocatie bestreek in totaal een oppervlak van 3.450 m2. Gelet op de 
vermoedelijke ligging van het saillant van het bolwerk is vlak achter de rooilijn langs de 
Van Diemenstraat een oost-west profielsleuf aangelegd. De lengte kon beperkt blijven tot 
een strook ter hoogte van het centrale deel van het Barentszplein, de locatie van het 
bolwerk zelf. De profielsleuf was gepland over een oppervlakte van 200 m2. Toen bleek 
dat het westelijk deel van de profielsleuf niet kon worden aangelegd in verband met de 
aanwezigheid van een omvangrijke cluster betonnen heipalen, is hier gekozen om ter 
hoogte van de geplande sleuf een aantal korte noord-zuid georiënteerde dwarssleuven 
tussen de palen aan te leggen. In totaal is 118 m2 (3,4%) onderzocht. Het IVO is 
uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1.  
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

De bovengrond (S 1) van het terrein bestond uit een meer dan een meter dik pakket van 
zand, puin en afval. Bij het uitzetten van een meetsysteem werd duidelijk dat deze 
bovengrond sterk verrommeld was. Tussen het recente afval kwamen scherven voor van 
glas en ceramiek met fragmenten van rookpijpen uit de 17e tot in de 19e eeuw. Bij het 
verlagen van de bovengrond in de profielsleuf werd deze bovenste stortlaag op circa 1,20 
m + NAP gevolgd door een band van puin en bakstenen met daartussen opvallend veel 
scherven van steengoed kruiken (S 3). Ondanks dat het maaiveld van het plangebied met 
een niveau van gemiddeld 2,30 m + NAP meer dan 2,5 m hoger lag dan het 
wateroppervlak van de nabij gelegen Oude Houthaven (0,40 m ÷ NAP) voerde de losse 
puinlaag (S3) zeer veel water aan. Dit bemoeilijkte het opzetten van de IVO-profielsleuf.  
 
Uiteindelijk kon het waterpeil voldoende worden verlaagd om een dieper profiel aan te 
leggen. Op 0,18 m + NAP kwam een donker pakket in zicht (S 4) met bovenin veel 
bakstenen, puin en scherven van hoofdzakelijk industriële ceramiek uit de 19e eeuw. 
Mogelijk was dit materiaal vanuit het bovengelegen pakket (S 3) weggezakt. Het donkere 
pakket leek in eerste instantie redelijk homogeen, maar bestond bij nadere beschouwing 
uit een mengeling van zeer divers materiaal zonder enige structuur. De laag was bijna 1,5 
m dik (tot 1,39 m ÷ NAP) en brokken van groene klei, grijze sliblagen en veenschollen 
wisselden elkaar voortdurend in wisselende samenstelling af. Het amorfe materiaal van 
spoor 4 was duidelijk onder natte condities gestort en gedeeltelijk vermengd geraakt. 
Op circa 1,40 m ÷ NAP ging dit pakket over in een meer homogene zanderige klei (S 5).  
 

  
 
4  De zuidwand van de profielsleuf. Net boven het grondwater is de band met los puin en scherfmateriaal S 3  
duidelijk zichtbaar.  
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Deze klei markeerde de originele IJ-bodem net buiten de stadswal. Enkele vondsten uit 
deze laag (VDI-2) werden voor dateringsdoeleinden bewaard. De uiteenlopende datering 
van het materiaal (1600 – 1850) was een aanwijzing dat hier vanaf de 17e eeuw tot in de 
eerste helft van de 19e eeuw een zone met open IJ-water was die vervolgens is 
dichtgeplempt. Het niveau van de IJ-bodem werd verdiept tot 1,90 m ÷ NAP. De 
profielsleuf was toen bijna 4,5 m diep, maar door het vele water te instabiel om veilig te 
worden gedocumenteerd.  
De aanwezigheid van een groot aantal betonnen heipalen (S 2) verhinderde de 
voortzetting van de geplande profielsleuf in westelijke richting. Besloten werd om hier een 
serie van korte sleuven tussen de palen aan te leggen. Na verwijdering van de 
bovengrond S 1 werd in de korte sleuven op gemiddeld 1,30 m + NAP de puinband met 
scherven (S 3) aangesneden. Uit dit spoor werden veel steengoed scherven van 
jeneverkruiken, en enkele bijzondere bodems van glazen drankflessen van de 
distilleerderij Wynand Fockink gevonden (VDI-3). Dit materiaal kon na 1821 worden 
gedateerd. Ook in deze dwarssleuven werd bij verder verdiepen de amorfe aanplemping 
(S 4) en vervolgens de oorspronkelijke IJ-bodem bereikt. Van het bolwerk zelf werd in de 
verschillende proefsleuven geen spoor aangetroffen. Dit was des te opvallender omdat 
archeologisch onderzoek van andere delen van de 17e –eeuwse stadswal heeft 
uitgewezen dat de bolwerken zwaar waren gefundeerd en dat deze fundering na de 
ontmanteling van de stadswal vaak in de bodem was achtergebleven. 
Omdat het IVO geen enkel spoor van het (fundament van het) bolwerk had aangetoond, 
kwam de noodzaak voor verder archeologisch onderzoek te vervallen. 
 

 
 
5  Het plangebied met de locatie van de onderzoekssleuven en de betonpalen (S2) 
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3.2  Vondstmateriaal 

Bij het IVO werd uit drie verschillende contexten een relatief kleine hoeveelheid 
vondstmateriaal verzameld. Kenmerkend was dat twee van de complexen een brede 
datering hadden.  
Eén complex was afkomstig uit de bodem van het IJ. Uit de zanderige kleilaag (S 5) 
werden glas- en ceramiekscherven en rookpijpfragmenten (VDI-2) geborgen. Dit 
vondstmateriaal dateerde uit 1600-1880. Deze brede datering was een aanwijzing voor 
het feit dat ter hoogte van de proefsleuf het IJ heeft gelegen. Doordat hier sprake was van 
open water konden er over een langere periode scherven en ander afval op de bodem 
van het IJ terecht komen.  
Het jongste materiaal uit dit complex waren scherven uit de fabriek van Petrus Regout te 
Maastricht. Deze fabriek startte in 1836 en gebruikte in de eerste jaren zogenaamde 
blindmerken om haar productie te merken. Scherven van een bord en een sauskom uit 
het vondstcomplex waren gemerkt met een ovaal met de letters P. REGOUT 
MAASTRICHT. Dit blindmerk werd in 1850 in gebruik genomen en is rond 1880 
vervangen door stempelmerken.8 De vondst van dit materiaal in de IJ-bodem toonde aan 
dat de aanplemping pas na 1850 heeft plaatsgevonden. 
 
Het tweede vondstcomplex (VDI-1) met een brede datering van 1600-2006 lag verspreid 
over het hele terrein. Dit materiaal is als secundaire stort tussen puin op het maaiveld 
terecht gekomen. Vanwege het verstoorde karakter is, met uitzondering van een vrijwel 
gave randtegel uit de periode 1610-1625, geen vondstmateriaal uit deze context 
verzameld. 
 

 
6  Een randtegel (130 x 35 x 17 mm) met een verticaal symmetrisch decor van bloemen van het hoefblad 
 (VDI-1-1). Randtegels  werden gebruikt voor de omlijsting van een tegeltableau of als rand van een betegeld 
vlak van bijvoorbeeld een kaarsennis 
 
In tegenstelling tot de twee voorgaande vondstcomplexen had de stortlaag (S 3), die als 
verharding op het zachtere aanplempingsmateriaal was aangebracht, een gesloten 
karakter. Een opvallende vondst uit deze puin- en stortlaag waren de bodems van enkele 
glazen likeur- of drankflessen van de firma Wynand Fockink uit Amsterdam. In de 
flessenbodems was de naam van deze stokerij aangebracht. De techniek waarmee dit 
werd gedaan was in 1821 gepatenteerd door de Engelse glasblazer Henry Ricketts van 
de Phoenix Glass Works te Bristol. Met behulp van een driedelige blaasmal was hij er in 
geslaagd om op mechanische wijze flessen van identieke vorm en gelijk volume in hoog 
tempo te fabriceren, waarbij met een verwisselbaar ijzeren plaatje onderin de mal iedere 

                                                      
8 Polling, 16 
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firmanaam in de bodem van de fles kon worden aangebracht.9 Het jaar waarop het patent 
is verleend dateerde de stortlaag met de flessenbodems in ieder geval na 1821. In het 
‘Distillateurs- en Liquersbereiders Handboek’ vermeldt de schrijver Gabriel van ’t Wout, 
eigenaar van concurrent Erven Bols, dat hij in 1837 voor het eerst in de bodem van een 
rumfles de naam Wijnand Fockink zag staan. De naam was ‘denkelijk door middel van 
een stempel, bij het blazen van de fles aangewend wordende’ aangebracht.10 

 
Uit hetzelfde stortlaag (S 3) is tussen de vele scherven van steengoed kruiken met 
inscripties ‘Wijnand Fockink Amsterdam’, ‘Erven Het Loosje Amsterdam’ en ‘F.H. Koggink 
Amsterdam’ ook een aantal complete steengoed flessen aangetroffen (VD1-3). Dit soort 
steengoed kruiken gebruikten de stokerijen in de 19e eeuw voor het bottelen van hun 
jenever. 

 
                                                      
9 Kosler, 341 
10 www.deoudeflesch.nl 

5  De bodem van een 
likeurfles (ø 70 mm) 
van distilleerderij 
Wijnand Fockink te 
Amsterdam (VDI-3-6).  
De fles met firmanaam 
in de bodem was in een 
zogenaamde Rickett’s 
mal geblazen. Deze 
techniek was in 1821 
gepatenteerd 

6  Drie steengoed 
jeneverkruiken (VDI-3) 
met een verschillend 
inhoudsvolume uit de 
bovenste stortlaag (S 3) 
tussen de heipalen 
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4  Conclusie 

Voor het plangebied Kop van Diemenstraat gold een archeologische verwachting 
gebaseerd op de mogelijke aanwezigheid van sporen van de saillant van het bolwerk Het 
Blaauwhoofd. Van dit verdedigingswerk zijn geen sporen teruggevonden. 
 
Op basis van de resultaten van het IVO kan worden geconcludeerd dat de saillant van het 
bolwerk niet voorbij de rooilijn van de huidige Van Diemenstraat heeft gelegen en zich ter 
hoogte van het Barentszplein bevindt. Deze uitkomst leidt tot een meer nauwkeurige 
bijstelling van de projectie van het plangebied binnen het historisch kaartbeeld. Een 
andere verklaring is dat, indien de saillant en de fundering wel voorbij de rooilijn lagen, ze 
in de weg lagen voor het geplande scheepvaartverkeer door het Westerdok11 . Bij sloop is 
niet alleen het opgaande werk verwijderd, maar zijn ook alle palen getrokken. Daarom zou 
elk spoor van bebouwing in de werkput ontbreken en de bodemstructuur ter plaatse 
verstoord zijn.  
 
Daarnaast heeft het IVO inzicht gegeven in de verdere topografische ontwikkeling van het 
terrein. Na ontmanteling van het bolwerk tussen 1830-1832, is het water rond het bastion 
aangeplempt. Hiervoor is allereerst natuurlijk materiaal als klei, veen en bagger gebruikt. 
Vervolgens werd de zachte aanvulling afgedekt met een verhardingslaag van puin en 
afval. Het vondstmateriaal dat in de kleiige IJ bodem onder deze aanplempingspakketten 
werd teruggevonden bevatte ondermeer scherven van objecten uit de fabriek van Petrus 
Regout uit Maastricht. Aan de hand van de zogenaamde blindmerken op dit materiaal kon 
het afval worden gedateerd na 1850. In combinatie met de historische vermelding uit 1859 
van het Park Blaauwhoofd ter hoogte van het voormalige bolwerk kan worden 
geconcludeerd dat de aanplemping heeft plaatsgevonden tussen 1850 en 1859. 

                                                      
11 Prins, 128  
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5  Waardering 

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

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

Inhoudelijke kwaliteit  

Representativiteit  1 (laag) 
 
De belevingswaarden schoonheid en herinnering hebben betrekking op sporen die als 
structuur of vorm zichtbaar zijn vanaf het maaiveld. Deze waardering is op het plangebied 
Kop van Diemenstraat niet van toepassing. 
 
De fysieke kwaliteit van de vindplaats wordt gewaardeerd op grond van de gaafheid van 
de sporen en de conserveringstoestand van de artefacten. Voor zover het mogelijk was 
om de aangetroffen sporen te kunnen documenteren heeft het IVO geen gave sporen 
opgeleverd (waarderingsscore 1). Van een goede conservering van de aangetroffen 
sporen en vondsten was evenmin sprake (1). 
 
De inhoudelijke kwaliteit wordt beoordeeld op de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde, 
ensemblewaarde en representativiteit. Voor de aangetroffen sporen van ophogingen en 
aanplempingen geldt dat de zeldzaamheidswaarde laag is (1). De vindplaats als geheel 
kan een lage zeldzaamheid worden toegeschreven (1). De informatiewaarde van de 
aangetroffen sporen is laag .Van een ensemblewaarde, evenals van representativiteit is 
geen sprake (1). De totale waardering van het plangebied als archeologische vindplaats 
komt hiermee uit op laag (1).  
Op basis van de resultaten van het IVO vervalt de noodzaak voor een Archeologisch 
Opgraving. 
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Bijlage 1 AMIS-formulier12 

Topocode:   VDI Stadsdeel: Amsterdam Westerpark 
 
Huidig adres:    Van Diemenstraat 2-18 
 
Loman adres:   Loman kaartblad: VV 
 
Coördinaten:                               X 121.200  Y 489.250 
 
Aard onderzoek:   Inventariserend Veldonderzoek  
Instantie:  Gemeente Amsterdam, 

Bureau Monumenten & Archeologie 
Begindatum onderzoek:  20 november 2006 
Einddatum onderzoek:   22 november 2006 
 
CIS-code:   19907 
 
Gerelateerde topocodes:  MAR2, FUN, TULP 
 
Beknopte omschrijving: Vanaf 1610 wordt ter hoogte van het nabij gelegen Barentszplein 
een bolwerk gebouwd dat deel uitmaakt van de nieuwe stadswal rond de stadsuitbreiding 
van de Derde Uitleg. Ter plaatse van het plangebied lag het open water van het IJ.  
De projectie van het plangebied op verschillende historische kaartbeelden vertonen 
onderling kleine afwijkingen, maar er bestond een mogelijkheid dat de uiterste punt van dit 
17e –eeuwse verdedigingswerk, de zogenaamde saillant, ter hoogte van de bouwlocatie 
zou liggen. Bij het IVO zijn geen sporen van het bolwerk aangetroffen. Dit betekent dat de 
punt of onder de Van Diemenstraat ligt, of bij de aanleg van de Westerdoksdijk met 
fundering en al is verwijderd. 
 
 
 
Context 1 
Periode: NT   Datering van 1825 tot 1875 
Thema: Consumptie & Afval 
Object: Afvallaag 
Structuren: Aanplemping / Afvallaag 
 
 

                                                      
12 AMIS staat voor Amsterdams Monumenten Informatie Systeem  
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Bijlage 2 Sporen 

spoor NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie spoorass vondstnr datering 

1 2,30 m + 1,30 m + zand met kleine puintjes en opvallend veel 

scherven uit 17-19e eeuw verspreid over 

het terrein 

aanvulling, 

ophoging 

> 3, < 2 VDI-1 1975-2000 

2 1,90 m +  palen van beton, diameter 40 cm tussen 

18½ en 32 m. 

heipalen > 1  1975-2000 

3 1,30 m + 0,18 m + pakket van baksteen, puin, mosselen en 

opvallend veel scherven van steengoed 

jeneverkruiken uit Amsterdam op S 4 

stortlaag, 

ophoging 

> 1, < 4 VDI-3 1850-1900 

4 0,18 m + 1,39 m ÷ zeer gelaagd pakket van zanderige klei, 

humeus rul materiaal, grijze klei, groene 

klei, drogere veenbrokken, bevat fijne 

puintjes, baksteen en industriële ceramiek. 

aanplemping, 

ophoging 

> 5, < 3  1850-1900 

5 1,39 m ÷ 1,90 m ÷ 

(max. 

Diepte) 

stevige donkergrijze klei met zand, bevat 

vondstmateriaal 1600-1850 

bodem IJ < 4 VDI-2 1600-1850 
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Bijlage 3 Vondsten 

vondstnr objectnr spoor fragm MAE materiaal kenmerken histo object datering 
1 1 1 1 1 majolica polychroom randtegel 1625-1650 

2 5 3 1 industrieel met blindmerk 5 : P. Regout Maastricht bord 1850-1880 

2 5 1 1 pijpaarde gemerkt: wapen van Zeeland rookpijp 1675-1700 

2 5 1 1 glas doornnoppen drinkglas 1600-1625 

2 5 1 1 witbakkend groen glazuur pot 1800-1900 

2 5 1 1 steengoed westerwald potlood 1800-1900 

2 5 1 1 roodbakkend, slib  komfoor 1850-1900 

2 5 1 1 roodbakkend, slib  bord 1850-1900 

2 5 1 1 faience  bord 1750-1800 

2 5 1 1 industrieel met blindmerk 5: P. Regout Maastricht juskom 1850-1880 

3 3 6 6 steengoed gestempeld WYNAND FOCKINK  AMSTERDAM fles 1850-1900 

3 3 1 1 glas Reliefmerk:  WYNAND FOCKINK  AMSTERDAM fles 1825-1875 

3 3 1 1 glas  fles 1825-1875 

3 3 2 2 steengoed gestempeld ERVEN HET LOOSJE AMSTERDAM fles 1825-1875 

3 1 3  6 steengoed gestempeld F.H.KOGGINK AMSTERDAM fles 1825-1875 

3 2 3  6 steengoed gestempeld WYNAND FOCKINK  AMSTERDAM fles 1825-1875 

3 3 3  6 steengoed gestempeld WYNAND FOCKINK  AMSTERDAM fles 1825-1875 

3 4 3  6 steengoed  zalfpot 1825-1875 

3 5 3 1 1 glas Reliefmerk:  WYNAND FOCKINK  AMSTERDAM fles 1825-1875 

3 6 3 1 1 glas Reliefmerk:  WYNAND FOCKINK  AMSTERDAM fles 1825-1875 

3 7 3 1 1 porselein  dobbelsteen 1825-1875 
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