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Basisgegevens 

Toponiem  Shell-terrein 
TOPO-code BMA GRA 
Adres Grasweg 29 
CIS-code  6179 
Coördinaten 121.960 / 488.620 
Opdrachtgever  Shell International Chemicals BV 
   
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 Shell-terrein binnen het stadsdeel Amsterdam-Noord 
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1  Inleiding 

Op 30 en 31 maart 2004 heeft de afdeling Archeologie van het Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) in opdracht van Shell International Chemicals BV een Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO) uitgevoerd op het Shell-terrein in Amsterdam-Noord. Directe 
aanleiding waren de sloop- en saneringswerkzaamheden ten zuiden van het 
Polymerencentrum (Shellgebouw 303) en ten westen van het gebouw voor Technische 
Diensten (Shellgebouw 305). De verkenning was onderdeel van de archeologische 
begeleiding van de bouwprojecten die in komende jaren op het Shell-terrein plaatsvinden. 
De Shell vestiging ondergaat een ingrijpende transformatie en zal worden teruggebracht 
tot een kleiner New Technology Centre. Op het vrijkomende terrein wordt een gevarieerde 
woonwijk ontwikkeld. 
De verkenning had tot doel om te verifiëren of er archeologische overblijfselen aanwezig 
waren voordat tot sanering van het terrein werd overgegaan. Centraal in het onderzoek 
stonden eventuele historische structuren zoals dijken en aanplempingen die met de 
(her)inrichting van de IJ-oever in de 18de en 19de eeuw verband hielden. 
 

 
 

2  Het plangebied Shell-terrein in de huidige topografische situatie 
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2  Achtergronden, vraagstelling en 
onderzoeksmethode 

2.1  Achtergronden 

In het plangebied konden beschoeiingen en oevers liggen uit verschillende ontwikkelings-
perioden van de noordelijke IJ-oever. Een markant historisch topografisch element was de 
natuurlijke landtong die zich oorspronkelijk gedurende eeuwen in het IJ uitstrekte. Deze 
uitstulping, de Volewijk of Vogelwijk geheten, was een belangrijke landmark voor 
Amsterdam, omdat hierdoor het brede IJ ter hoogte van de binnenstad en de haven werd 
versmald. Dit had een gunstig effect op de stroomsnelheid in dit deel van het IJ en 
versterkte de schurende invloed van eb en vloed, zodat de haven enigszins voor 
verzanden en dichtslibben werd behoed. Het was daarom voor de havenstad van belang 
om de landtong in stand te houden en tegen afkalving te beschermen. In 1393 werd al 
begonnen met de aanleg van een lage zomerdijk en in 1409 kwam de Volewijk onder 
jurisdictie van Amsterdam. Het onderhoud van de punt van de Volewijk werd door de stad 
ter hand genomen. Om de uitschurende werking van de stroming verder te bevorderen 
werd later aan de zuidoosthoek nog een palenhoofd, het zogenaamde Schelvishoofd, in 
het IJ aangelegd. In de 15de eeuw werd de zuidelijkste punt van de Volewijk in gebruik 
genomen als het galgenveld van Amsterdam. Dit was niet de plaats van terechtstelling, 
want die lag als vanouds in het stadscentrum. De landtong diende om de lichamen van 
terechtgestelden op te hangen of op het rad te leggen waarna ze door vogels (Vogelwijk) 
werden gegeten of ze in de open lucht verteerden. 
 

 
 
3  Situatie Volewijk en Buiksloterham, midden 18de eeuw (kaart Johannes Condet (1749), UB UvA) 

 6 



 
AAR 19 
 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Het Shell-terrein 
 

In tegenstelling tot de (zuidelijke) IJ-oever aan de stadskant die met kaden was verhard 
en gestructureerd, werd de noordzijde van het IJ lange tijd gekenmerkt door een wat 
rommelige oeverdijk met natuurlijke inhammen, landtongen en later locale 
landaanwinningen. Vanwege het feit dat die landaanwas zich op een grillige en 
dynamische manier voltrok, bestaan er tal van vragen over het uiterlijk en de ontwikkeling 
van de noordelijke IJ-oever. Historische kaarten geven hierover geen uitsluitsel, zodat de 
kartering van archeologische resten een goede gelegenheid betekende om concrete 
gegevens over de vroegere oeverstructuur te verzamelen.  
 
Een van de voormalige inhammen langs de noordoever was de Buiksloterham, gelegen in 
de luwte van de Volewijk. Dit was feitelijk een gunstige locatie voor een (winter)berging 
van schepen, maar in tegenstelling tot de meer oostelijk gelegen Nieuwendammerham, 
waar zich scheepvaart gerelateerde activiteiten (bouw- en reparatiewerven) ontwikkelden, 
kende de Buiksloterham in haar geschiedenis geen nautisch gebruik. Mogelijk was dit 
water te ondiep. Al in het begin van de 19de eeuw bestonden er plannen om de 
Buiksloterham droog te maken. Als eerste stap in dit proces werd de ham vanaf 1819 
gebruikt als stortplaats van uitgebaggerde modder uit de havens en grachten van de stad. 
De stort was dermate omvangrijk geworden dat het in 1832 noodzakelijk werd om tussen 
de Volewijk en de Nes een dam van rijzenhout aan te leggen om terugvloeien van de 
bagger in het IJ tegen te gaan. In 1851 nam een particulier het initiatief van de stad over 
en liet de Buiksloterham verder indijken en droogmalen met een stoommachine. Tot de 
afsluiting van het IJ met de Oranjesluizen in 1876 is de jonge polder nog enkele malen 
ondergelopen en weer opnieuw drooggemalen. De afsluiting van het IJ bespoedigde 
buitendijkse landaanwinningen aan de noordzijde van het IJ, waar de stad haar industriële 
vestigingen kon onderbrengen. Zo ook ter hoogte van de Buiksloterham, dat aan het 
begin van de 20ste eeuw weer onderdeel uitmaakte van het gemeentegebied van 
Amsterdam. Met de vestiging van het eerste laboratorium van de Bataafse Petroleum 
Maatschappij in 1913 werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van een omvangrijk 
industrieel complex aan de noordoever van het IJ. 
 

2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Het plangebied was gelegen op het grensvlak van de Volewijk, de Buiksloterham en het 
IJ. Historisch topografische bronnen geven aan dat er verschillende historische structuren 
in deze IJ-oever zone waren te verwachten, die verband hielden met de 
aanplempingsgeschiedenis en de waterhuishouding van de IJ-oever. Mogelijk kon ter 
plaatse de noordwestelijke begrenzing van de landtong de Volewijk worden aangesneden. 
Over dit 14de-eeuwse dijklichaam zijn geen nadere gegevens voorhanden. Ook zouden 
de locatie en de constructie van de rijshouten dam, die voorafgaand aan de droogmaling 
van de Buiksloterham is opgeworpen, kunnen worden vastgesteld. Naast het localiseren 
van deze dijklichamen was de verkenning ook gericht op het verzamelen van informatie 
over de bodemopbouw en het voormalige landschap langs de noordelijke IJ-oever. 
 
Ten behoeve van de verkenning zou aanvankelijk een 100 meter lange profielsleuf haaks 
op de huidige IJ-oever worden aangelegd. Vanwege de huidige bestrating bleek een 
ononderbroken sleuf niet mogelijk. Het sleuftracé viel samen met drie afzonderlijke veldjes 
die onderling waren gescheiden door twee min of meer noordzuidlopende toegangswegen 
waarvan het wegdek intact moest blijven in verband met de toekomstige 
sloopwerkzaamheden. Besloten werd de verkenning uit te voeren met drie putten van ca 
20 x 6 meter, die in elkaars verlengde zouden worden aangelegd. 
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Het onderzoek werd sterk gehinderd door de aanwezigheid van vervuilde grond (werkput 
1 en 2) en kabels en leidingen (werkput 2). Aangezien de status van de meeste kabels en 
leidingen in werkput 2 niet duidelijk was, is in overleg met de uitvoerder van Heijmans 
besloten ze niet te verwijderen. Telkens als een kabel vrij kwam, werd het vlak daar intact 
gelaten en werd het verdiepen van de put enkele meters verderop hervat. Hierdoor viel de 
werkput, die oorspronkelijk op 20 m was gepland, de helft korter uit. Ook de hoge 
grondwaterstand (gemiddeld op 0,40 m÷ NAP) was van invloed op de uitvoering van het 
werk. Naast wateroverlast in de werkputten was de afdekkende zandlaag met water 
verzadigd, waardoor de grond slap was en snel terugvloeide in de werkput.  
De grondlagen bleken als gevolg van de hoge waterstand zo instabiel dat rechte 
profielwanden niet veilig konden worden geprepareerd. Als oplossing werden de 
waarnemingen niet binnen in de werkput maar vanaf de rand van de werkput verricht met 
een 5 meter lange baak. Er werd steeds gemeten ten opzichte van een stabiel gelegen 
vlak, waarvan de NAP-hoogte bekend was. De drie sonderingsputten hadden ieder een 
diepte van circa 3,80 m÷ NAP, hetgeen overeenkwam met de maximale reikwijdte van de 
kraan.  
De onderzoekslocatie bestreek in totaal een oppervlak van ca 2.800 m2, waarvan 
uiteindelijk ca 250 m2 (9 %) is onderzocht. Het IVO-veldwerk is uitgevoerd volgens de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 2.2.  
 
 

 
 
4  Controle van een 10 KV-kabel, aangetroffen bij de aanleg van werkput 2 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

De bodemopbouw in de drie sonderingsputten bestond uit de natuurlijke ondergrond 
(rietveen en IJ-klei) waarop verschillende opgebrachte pakketten grond konden worden 
onderscheiden. Naast de gestortte baggerslib waren dit voornamelijk zand- en puinlagen. 
 
Werkput 1 
 
1,50m +NAP    maaiveld, grasmat (S 9) 
1,50m + tot 1,14m + NAP:  teelaarde 
1,14m + tot 0,23m + NAP:  schoon geel zand (S 1) 
0,23m + tot 1,20m ÷ NAP:  zand en puin, sterke olielucht (S 2) 
1,20m ÷ tot 3,11m ÷ NAP:  donker gekleurd zand, zeer sterke olielucht (S 2) 
vanaf 3,11m ÷ NAP:   rietveen (S 5). 
 
Evenals de bovenliggende puinhoudende laag was het zandpakket S2 merkbaar vervuild 
met olie. Deze was waarschijnlijk afkomstig uit de vijf olieopslagtanks van de Tank-
Installatie Amsterdam, die tot 1940 langs het IJ vlakbij het plangebied stonden. Bij een 
sabotage op 14 mei 1940 zijn de vijf tanks zonder uit te branden leeggestroomd, zodat de 
olie diep in de bodem is doorgedrongen. Op deze locatie stond tot enkele jaren geleden 
een pand met diepe kelders. Na de sloop van het pand en de kelders is de bouwput 
aangevuld met zand, dat vervolgens verzadigd is geraakt met olie uit de omliggende 
bodem. 
 

 
 
5  In de schaduw van het gebouw ‘Overhoeks’ werd werkput 3 aangelegd 
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Werkput 2 
 
1,55m + tot 0,50m + NAP:  schoon geel zand (S 1) 
0,50m + tot 0,83m ÷ NAP: sterk verstoord zanderig pakket met puin (S 2), 

kabels en leidingen, vanaf 0 NAP olievervuiling 
0,83m ÷ tot 2,70m ÷ NAP:  bruin/grijze kleilaag (S 3)  
2,70m ÷ tot 2,90m ÷ NAP: gemengde laag van klei en rietveen (S 4), met 

rhizomen (platte worteldelen van riet) 
2,90m ÷ tot 3,60m ÷ NAP:  rietveenpakket (S 5)  
vanaf 3,60m ÷ NAP   bosveen. 
 
De kleilaag S3 vertoonde een amorfe structuur zonder dat daarin een duidelijke 
gelaagdheid was te onderscheiden, maar was compacter van samenstelling dan de 
bovenliggende pakketten. De afzetting wordt geïnterpreteerd als een bagger- of 
aanplempingslaag, zonder een aantoonbare fasering binnen de wordingsgeschiedenis 
van de Buiksloterham, maar waarschijnlijk laat-19de-eeuws. 
Het rietveenpakket S5 ging geleidelijk over in een veel roder gekleurd veen. Ondanks het 
feit dat dit rode veen geen houtresten bevatte, was het onderste putniveau waarschijnlijk 
gerelateerd aan de overgang naar het onderliggende bosveen (S 6). 
 
Werkput 3 
 
1,35m + tot 1,05m + NAP:  maaiveld met gras en teelaarde (S 9) 
1,05m + tot 3,00m ÷ NAP: pakket met zanderige klei, verstoorde en rulle 

banden grond (S 10)  
3,00m ÷ tot 3,50m ÷ NAP: vette grijze kleilaag met oxidatievlekken en 

schelpjes (S 8) 
3,50m ÷ tot 3,60m ÷ NAP:  opvallend dunne laag rietveen (S 5) 
vanaf 3,60m ÷ NAP:   rood bosveen met houtresten (S 6). 
 
Het circa 4 m dikke pakket zanderige klei (S 10) is uitermate amorf en heeft een losse 
structuur. Het lijkt erop alsof dit een door elkaar gemengde laag is waar de scheiding 
tussen de bovenliggende zanderige verstoringslaag en de baggerstort eronder, die in de 
andere werkputten zichtbaar was, ontbrak.  
Er was een scherpe overgang naar de onderliggende grijze kleilaag S8. Deze laag 
markeert de natuurlijke bodem van het IJ. Deze IJ-bodemafzetting bevatte schaarse 
vondsten in de vorm van enkele fragmenten rookpijp, porselein en een compleet 
aardewerken fruitbakje (vondstnr GRA-1). Dit materiaal kan worden gedateerd als 18de- 
en 19de-eeuws en is op de IJ bodem terecht gekomen voordat dit deel van de noordelijke 
IJ-oever werd aangeplempt en voorzien van een stenen kade. 

 
6  18de-eeuws fruitbakje (GRA-1-1), voorzien van een lekgat, gebruikt als verpakkingsmiddel van kwetsbaar fruit 
als bessen, aardbeien en frambozen  
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4  Conclusie 

De bodemkundige analyse van de drie sonderingsputten wees uit dat zowel de natuurlijke 
landtong de Volewijk als de dam van de Buiksloterhampolder zich buiten het 
saneringsgebied bevonden. 
 
Naast natuurlijke afzettingen zoals rietveen en IJ-klei was de bodem terplekke 
voornamelijk samengesteld uit een pakket ophogingszand, een puinlaag en een 
omvangrijke laag baggerslib. Al deze pakketten waren subrecent. De laag baggerslib in 
werkput 2 dateerde uit het laatste kwart van de 19de eeuw, toen de buitendijkse 
aanplemping van het terrein vorm kreeg. De puin- en zandlagen in werkputten 1 en 2 
stonden in relatie met het gebruik van het terrein in de 20ste eeuw. 
 
Opvallend was de aanwezigheid van rietveen in elk van de drie werkputten. Dit is een 
aanwijzing voor het voormalige milieu in de Buiksloterham. Riet gedijde in ondiep water 
met weinig tot geen stroming. De groei van het veen duidde erop dat de Ham in de luwte 
van de Volewijk een ondiep moerassig gebied was. Dit bodemkundige gegeven is in 
overeenstemming met het idee dat vanwege ondiep water er geen aan scheepvaart 
gerelateerde activiteiten in de voormalige Buiksloterham plaatsvonden. 
 
In werkput 2 was sprake van een dunne menglaag van klei en rietveen voordat het 
zuivere pakket rietveen werd bereikt. Ter hoogte van werkput 1 was deze gemengde laag 
niet (meer) aanwezig. Het feit dat deze laag in werkput 1 ontbrak en dat de top van het 
rietveen hier dieper lag dan in werkput 2 hing samen met de bouw en later sloop van het 
voormalige gebouw met diepe kelders waardoor diepe bodemverstoring optrad. De 
menglaag van riet en klei in werkput 2 duidde op een natuurlijke omwoeling van het 
rietveen, die door getijdenwerking van het IJ werd veroorzaakt. Het is ook mogelijk dat het 
rietpakket bij het aanplempen van dit buitendijkse deel door elkaar is gemengd en daarna 
vermengd met slib weer is bezonken. 
 
In werkput 3 was een laag vette IJ-klei op het (hier sterk verslagen) rietveen aanwezig. Dit 
was een afzetting van het IJ en een duidelijke aanwijzing dat dit gebied oorspronkelijk tot 
het IJ-bekken behoorde. Opvallend was wel dat deze kleibodem relatief hoog is 
aangetroffen. Bij onderzoek aan de stadzijde is gebleken dat het IJ daar minimaal een 
meter dieper is uitgesleten. Deze relatief hoge ligging van de IJ-bodem is een extra bewijs 
voor het feit dat de Buiksloterham in een luwte vormde. 
 
Uit de bodemkundige gegevens kan worden geconcludeerd dat zich ter hoogte van de 
werkputten 1 en 2 land bevond dat sinds 1870 buitendijks (de dijk rond de Buiksloterham) 
was aangeplempt. De landaanwas van werkput 3 dateerde uit een latere fase, mogelijk 
pas bij het aanbrengen van de harde kaden tijdens de ontwikkeling van het Shell-complex 
in de eerste decennia van de 20ste eeuw. Het feit dat het IJ dieper ter hoogte van werkput 
3 was, kan een rol hebben gespeeld bij het bepalen van de grens van de buitendijkse 
aanplemping van na 1870. 
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De archeologische verkenning (IVO) heeft geresulteerd in nieuwe bodemgegevens 
waarmee historisch kaartmateriaal nauwkeuriger aan de huidige topografische situatie 
kan worden gekoppeld. Met name vanwege de aanwezigheid van de kleiige IJ-bodem 
bleek dat deze locatie tot het einde van de 19de eeuw binnen de IJ-water zone viel. De 
landtong de Volewijk met het galgenveld ligt daarom waarschijnlijk meer ten zuiden van 
deze onderzoekslocatie, namelijk ter hoogte van het terrein rond het gebouw Overhoeks. 
De biezen dam rond de Buiksloterham moet in de oostelijke richting worden gezocht, 
waarschijnlijk ter hoogte van de huidige weg ten oosten van het Polymerencentrum. 
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6  De aanleg van werkput 1 vlakbij het gebouw Overhoeks 
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Bijlage 1 AMIS-formulier1 

Topocode:   GRA  Stadsdeel: Amsterdam–Noord 
 
Huidig adres:    Grasweg 29 
 
Loman adres:    nvt  
 
Coördinaten:    X: 121.960  Y: 488.620  
 
Aard onderzoek:   Inventariserend Veldonderzoek  
Instantie:  Gemeente Amsterdam, 

Bureau Monumenten & Archeologie 
Begindatum onderzoek:  30 maart 2004 
Einddatum onderzoek:   31 maart 2004 
 
CIS-code:   6179 
 
Gerelateerde topocodes: – 
 
Beknopte omschrijving: tijdens de eerste saneringsfase van het Shell-terrein in 
Amsterdam-Noord is een archeologische sondering uitgevoerd. Doel van deze sondering 
was het lokaliseren van de dam rond de Buiksloterham, de dijk om de Volewijk en 
mogelijk het galgenveld op deze landtong. Deze structuren bleken buiten het 
onderzoeksgebied te liggen. Op basis van de bevindingen uit drie werkputten kan worden 
geconcludeerd dat de dijk rond de Volewijk en het galgenveld ter hoogte van het terrein 
rond het gebouw Overhoeks moeten liggen. 
 
 
Context 1 
Periode: NT   Datering van: 1870 tot: 1925 
Thema: landaanwinning 
Object: aanplemping 
Structuren: ophogingslaag 
 

                                                      
1 AMIS staat voor Amsterdams Monumenten Informatie Systeem  
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Bijlage 2 Sporen 

spoor NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie associatie vondstnr datering 

1 1,55 m + 0,23 m ÷ schone zandlaag vanaf het 

maaiveld op een zandlaag 

met puin en kabels 

ophoging 2  2000-2004 

2 0,23 m ÷ 1,20 m ÷ zanderige puinlaag met 

riolen en kabels en riolen 

bevat in meer of mindere 

mate olie, onder schone 

zandlaag S 1, op grijze 

kleilaag S 3 

ophoging 1, 3  1950-2000 

3 0,83 m ÷  compacte bruingrijze 

kleilaag met amorfe 

structuur onder de vervuilde 

zandlaag S 2 ligt op een 

gemengde laag van klei en 

rietveen S 4 

bagger of 

aanplempingslaag 

2, 4  1900-1950 

4   gemengde laag van klei en 

rietveen onder het vervuilde 

zand S 3, ligt op het rietveen 

S 5 

door het IJ verspoelde 

top van het rietveen 

4, 5  1700-1900 

5 2 70 m ÷ 2,90 m ÷ rietveen waarvan de top is 

verspoeld S4. Er onder ligt 

compact veen S 6 

natuurlijke begroeiing 4, 6  < 1700 

6 ÷3,60 m ÷  bosveen, afwisselend met 

houtresten onder het 

rietveen S 5 

natuurlijke begroeiing 5   

7 1,21m ÷  donker gekleurd zand (olie?) 

zonder puin. Plaatselijk 

tussen zanderige puinlaag S 

2 en klei-rietveenlaag S 4 

ophoging 2, 4  1900-1950 

8 3,00 m ÷  vette grijze kleilaag met 

oxidatievlekken en schelpjes 

onder de zandlaag van S 1 

is aanwezig aan de IJ-oever 

bodemafzetting van 

het IJ 

2 GRA-1 1700-1900 

9   zwarte teelaarde met 

ingezaaid gras 

maaiveld   1950-2000 

10   zanderige klei, losse 

structuur, tussen S 9 en S 8 

in werkput 3 

aanplemping   1850-1900 
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Bijlage 3 Vondsten 

vondst
nr 

object
nr 

spoor fragm MAE materiaal kenmerken object datering 

1  8 3  pijpaarde trechter, hm rookpijp 1725-1750 

1  8 1  porselein  schotel 1700-1800 

1  8 1  industrieel  bord 1775-1900 

1 1 8 1 roodbakkend  fruitbakje 1750-1800 
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