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Basisgegevens 

Plangebied  RIVA-terrein 
Adres Baarsjesweg 199, Amsterdam 
Kadaster STNO2 C 11063 
RD-coördinaten NW 119.070 / 486.667 
 NO 119.133 / 486.676 
 ZO 119.149 / 486.592 
 ZW 119.083 / 486.543 
TOPO-code BMA BAW 
CIS-code  9408 
Opdrachtgever  Het Oosten / Kristal BV 
  Poeldijkstraat 4 
  Amsterdam 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam 
  Stadsdeel De Baarsjes 
Uitvoerder  Gemeente Amsterdam 
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam 
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 

 
 
1  De onderzoekslocatie RIVA-terrein binnen het stadsdeel Amsterdam De Baarsjes. 
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1  Inleiding 

Op 17 mei 2005 heeft de afdeling Archeologie van Bureau Monumenten & Archeologie 
(BMA) in opdracht van Het Oosten / Kristal BV een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) 
uitgevoerd op het voormalige Opel RIVA-terrein aan de Baarsjesweg 199 in Amsterdam-
West. Aanleiding voor het onderzoek was de geplande nieuwbouw voor de vestiging van 
de Westermoskee, enkele bedrijfsruimten, appartementen en een parkeergarage.  
 
Voor het RIVA-terrein geldt een archeologische verwachting voor twee soorten 
overblijfselen: 13de-16de eeuwse sporen vanwege ontginning van het platteland en 
bewoning en/of sporen van ambachtelijke en nijverheidsactiviteiten uit de 17de tot de 
19de eeuw. Een IVO was nodig om deze archeologische verwachting voorafgaande aan 
de grondverstorende bouwwerkzaamheden in het plangebied te verifiëren. Het 
uitgangspunt van het IVO was om door middel van enkele proefsleuven (sondering 1-3) 
de aanwezigheid en de aard en kwaliteit van enige van deze archeologische sporen vast 
te stellen.  
 

 
 

2  Het plangebied RIVA-terrein met de drie IVO-sonderingsputten in de topografische situatie van 2005  
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2  Achtergronden en vraagstellingen 

2.1  Achtergronden 

Het plangebied is gelegen langs de Kostverlorenvaart. Deze waterweg - vroeger ook wel 
Kostverlorenwetering genoemd - vormde van oudsher de grens tussen de gemeenten 
Sloten en Amsterdam. Langs de oever aan de Slotense kant liep sinds het einde van de 
16de eeuw de Maljapenkade, nu de Baarsjesweg. De vaart met z’n huidige rechte tracé 
dateert uit het begin van de 15de eeuw, maar had mogelijk een (natuurlijke) voorganger. 
Aanwijzingen hiervoor biedt het 12de en 13de-eeuwse verkavelingspatroon dat tot in de 
19de eeuw duidelijk aanwezig was in het landelijke landschap, zoals bijvoorbeeld is 
weergegeven op de Topografische Militaire Kaart van 1854 (afb. 3). Ook het huidige 
stratenplan weerspiegelt dit patroon nog in hoofdlijnen. Aan de westkant van de vaart zijn 
de langgerekte kavels noord-zuid georiënteerd. Dit is te herkennen in het parallelle 
verloop van de Witte de With-, van Speijk- en Chasséstraat. De kavels staan in een hoek 
van ongeveer 45° op de Kostverlorenvaart. Dit is ook het geval aan de overzijde van de 
vaart, maar daar is de oriëntatie van de kavels juist oost-west. Deze verschillen zijn terug 
te voeren op het feit dat de verkavelingstructuur aan de oostzijde van de vaart in het 
verlengde van de ontginningen langs de Amstel ligt, terwijl die aan de westzijde de 
ontginningsoriëntatie vanuit Sloten volgt. 1 Dit betekent dat er in de middeleeuwen al een 
waterstroom liep voordat de Kostverlorenvaart in de 15de eeuw werd aangelegd. In geval 
het een natuurlijke veenafwatering betrof, kan deze voorganger van de Kostverlorenvaart 
zelfs ouder zijn dan de 12de of 13de-eeuwse verkaveling. 
 
Vanaf de 17de eeuw namen de industriële activiteiten buiten de stad toe en langs de rand 
van de stad kwamen tal van werkplaatsen te staan. Het westelijke buitengebied tussen de 
Singelgracht, de Overtoom en de Kostverlorenvaart werd volgebouwd met tientallen 
verschillende molens, vooral houtzaagmolens, maar ook korenmolens, chocolademolens, 
volmolens (voor het bewerken van laken) of krijtmolens.2 Ook aan de Slotense (west)kant 
van de Kostverlorenvaart stonden enkele molens. Ze waren minder dicht verspreid als die 
aan de stadskant van de vaart. De molens zijn met de stedelijke ontwikkeling van het 
gebied in de 19de eeuw en begin 20ste eeuw grotendeels gesloopt en verdwenen. Aan 
de hand van verschillende historische bronnen, zoals kaarten of foto’s, zijn aanwijzingen 
te achterhalen over hun oorspronkelijke ligging. Zo zou vlakbij of mogelijk deels binnen 
het plangebied de 17de-eeuwse volmolen ‘De Eendracht’ hebben gestaan. Van een 
aantal historische kaarten van Amsterdam en omstreken, zoals die van Nicolaes Visscher 
van circa 1700, van Moll uit circa 1770 of de Topografische Militaire Kaart uit 1854, is af te 
leiden dat de molen zich ter hoogte van de hoek Van Speijkstraat en Baarsjesweg zou 
hebben bevonden. In 1842 werd de molen omgebouwd tot een korenmolen, die in 1888 
buiten gebruik raakte. ‘De Eendracht’ is in 1895 afgebroken en verplaatst naar Weesp om 
te worden opgebouwd op de fundering van de in 1899 afgebrande korenmolen ‘De 
Vriendschap’, die in 1975-1976 grondig is gerestaureerd. Op foto’s van Jacob Olie uit 
1890 en 1893 is de molen nog zichtbaar met bebouwing eromheen voor de op handen 
zijnde sloop en verplaatsing.3  
                                                      
1 Colijn 1999, 2. 
2 Schmal 1987, 40-41. 
3Hoek Ostende 2001, nr. 46, 47, 51. 



 

 

AAR 20 
 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Het RIVA terrein 
 

7

 
 
3  Detail van de Topografische Militaire Kaart 1854. Duidelijk zichtbaar is dat de verkavelingstructuren ten oosten 
en ten westen van de Kostverlorenvaart verschillend zijn georiënteerd. De locatie van het plangebied is in rood 
aangegeven 
 
Op of bij het RIVA-terrein hebben behalve de molen ook andere bouwsels gestaan. Op de 
kaart van Visscher (afb. 4) staan direct ten zuiden van de molen ‘De Eendracht’ enkele 
gebouwtjes afgebeeld, die als werkplaatsen of mogelijk woonhuizen kunnen worden 
geïnterpreteerd. Ook uit foto’s van Jacob Olie uit 1890 en 1893 is op te maken dat het 
terrein langs de vaart rond de molen oorspronkelijk uitermate gevarieerd bebouwd was, 
met huisjes, loodsen en werkplaatsen. Ten noorden van de molen, ter hoogte van de 
Tolbrug (nu Wiegbrug) was het buurtschap De Baarsjes gelegen. De naam van dit buurtje 
was ontleend aan de hier aanwezige herberg ‘De Drie Baarsjes’; voor het eerst genoemd 
in 1642 en in 1956 afgebroken. In het midden van de 19de eeuw woonden hier ca. 300  
mensen. De naam van het buurtschap leeft voort in de naam van het huidige stadsdeel. 4 
De meest recente 20ste–eeuwse bebouwing van het RIVA-terrein bestond uit autogarage  
complex met een reeks van bedrijfsgebouwen, werkplaatsen en loodsen, dat rond 2003 is 
gesloopt.  
 

                                                      
4 Heijdra 2004, 21. 
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4  Detail van de kaart van Amsterdam en omstreken van Nicolaes Visscher uit circa 1700 met de loop van de 
Kostverlorenvaart. Op de locatie van het RIVA-terrein (in rood: bij benadering geplot), is enige bebouwing 
aangegeven, met de molen de ‘Eendracht’ net ten noorden ervan 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Het perceel Baarsjesweg 199 is gelegen langs de Kostverlorenvaart in stadsdeel De 
Baarsjes, Amsterdam. In dit stadsdeel waren tot 2005 geen archeologische vindplaatsen 
gedocumenteerd. Wel zijn in de directe omgeving in het westelijke deel van Amsterdam 
verschillende archeologische vondsten gedaan. Bij een opgraving in de dorpsterp van 
Sloten bijvoorbeeld zijn middeleeuwse bewoningssporen aangetroffen. 5 Ook langs de 
Amstelveensweg bij de Overtoom, die evenals de Kostverlorenvaart al eeuwenlang als 
een verkeeras fungeerde, is een middeleeuwse woonterp gevonden. 6 Op de Tweede 
Kostverlorenkade 105-109 tegenover het RIVA-terrein is in 2006 een vindplaats in het 
buitenstedelijk gebied van 17de- en 18de-eeuws Amsterdam opgegraven met restanten 
van de ambachtelijke en pre-industriële bebouwing.7  
Gezien de stedelijke ontwikkeling en de gebruiksgeschiedenis van de locatie kunnen 
binnen het plangebied RIVA-terrein verschillende soorten archeologische overblijfselen 
voorkomen. Hierbij moet met name worden gedacht aan restanten van ambachtelijke en 
industriële activiteiten vanaf de 17de eeuw, zoals structuren van werkplaatsen en 
installaties of productieafval, en mogelijk ook restanten van bewoning uit die tijd, zoals 
bebouwingsresten van woonhuizen of stadsafval. Daarnaast bestaat de kans op sporen 
ouder dan de 17de eeuw, dus vondsten die te maken hebben met bewoning langs de 
Kostverlorenvaart of overblijfselen uit de middeleeuwse 13de-16de-eeuwse 
ontginningsperiode van het buitenstedelijk veengebied. Ten behoeve van de sondering 
zouden twee proefsleuven van circa 3 m breed worden aangelegd: één sleuf parallel aan 
de Baarsjesweg en Kostverlorenvaart en een tweede sleuf haaks op de eerste in 
                                                      
5 Vindplaats SLO4, 1991. 
6 Vindplaats AVW, 1998. 
7 vindplaats TKK, zie Gawronski en Jayasena 2006. 
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5  Het RIVA-terrein in januari 1988, gezien over de Kostverlorenvaart (Stadsarchief Amsterdam) 
 
noordwestelijke richting over het hele achterterrein. Voorafgaande aan het archeologisch 
onderzoek was de bebouwing van het garagebedrijf gesloopt en was een plaatselijke 
bodemsanering in het noordwestelijk deel uitgevoerd. Het maaiveld bestond uit een 
zanddek met puin op 0,50 m + NAP. Bij de eerste aanzet van de profielsleuf langs de 
Baarsjesweg bleek al snel dat de deklaag van zand- en puin behoorlijk dik was en 
vanwege de nabijheid van de Kostverlorenvaart ook nog met water was verzadigd. 
Daardoor kalfde de bovengrond snel af en bleek zelfs met een kraan met een 1800 liter 
graafbak geen verticaal talud te kunnen worden aangelegd. Vanwege de instabiele 
profielwand bleek een sleuf te smal voor archeologische waarnemingen. Daarom zijn in 
plaats daarvan drie grotere, afzonderlijke sonderingsputten aangelegd om stratigrafische 
waarnemingen te kunnen uitvoeren: een van circa 10 x 8 m en twee van circa 5 x 4 m.  
 

 
 
6  De aanleg van sonderingsput I. De randen van de profielsleuf zakten snel in vanwege de hoge 
waterverzadiging van de bovengrond  
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

Sonderingsput I 
 
Sonderingsput I van circa 10 bij 8 m werd in de zuidwesthoek van het terrein gegraven, 
oorspronkelijk als aanzet voor een profielsleuf langs de Baarsjesweg/Kostverlorenvaart. 
Na een meter onder het maaiveld (0,50 m + NAP) vloeide vanaf circa 0,55 m ÷ NAP 
grondwater in de put dat de bovenste zand- en puinlaag (S 1) meevoerde. De deklaag 
van zand en puin liep door tot 1,60 m ÷ NAP. Op dat niveau lag een meer compacte 
afzetting van donker bruin/zwart veen en klei, met sintels en geroerd puin (S 2), die aan 
de hand van enkele aardewerk scherven als laat 18de- en vroeg 19de-eeuws kon worden 
gedateerd. Deze donkere vastere laag liep door tot circa 3,00 m ÷ NAP en werd naar 
onderen toe steeds veniger. Ook waren er fragmenten hout en puinsporen te zien, maar 
het was niet mogelijk deze sporen beter te observeren, omdat het vlak vrijwel direct 
overspoeld werd met zand en water. Het betrof waarschijnlijk een ophogingspakket 
waarin op circa 3,00 m ÷ NAP een duidelijke overgang waar te nemen was naar de 
bovenzijde van het natuurlijke veen (S 3). Dit veen was compact van structuur en donker 
van kleur en bestond uit kleine worteltjes en andere fijne plantaardige deeltjes. Het 
vormde ooit de bovenste laag van het Hollandveen dat het natuurlijke landschap in de 
middeleeuwen bepaalde. De sonderingsput kon tot 3,50 m ÷ NAP worden verdiept. De 
kraan reikte niet verder omdat er vanwege de slappe ondergrond geen steile putwand 
gegraven kon worden. Na de waarnemingen is sonderingsput I weer aangevuld. 
 
Sonderingsput II 
 
Op circa 40 m ten (noord)oosten van put I en ongeveer ter hoogte van het uiteinde van de 
geplande sleuf langs de Kostverlorenvaart werd sonderingsput II aangelegd. Ook hier was 
zoals in sonderingsput I de bovengrond verzadigd met water en lag het grondwaterniveau 
op circa 1 m onder maaiveld (0,50 m ÷ NAP). Onder de meer dan 2 m dikke deklaag van 
zand en puin (S 1) werd op 1,80 m ÷ NAP metselwerk (S 4) met enkele plavuizen 
waargenomen. Het metselwerk vormde mogelijk een smalle muur haaks op de weg. 
Enkele bakstenen werden met de kraan geborgen. De afmetingen (18 x 9 x 3,5-4 cm) 
duiden op een 18de-eeuwse datering. De plavuizen lagen ten noorden van dit muurwerk. 
Mogelijk is hier sprake van de restanten van een kelder van een gesloopte bebouwing. 
Vanwege de instabiele randen was een diepere ontgraving niet mogelijk en werd ook 
deze put weer aangevuld.  
 
Sonderingsput III 
 
Ter afsluiting werd sonderingsput III aangelegd ter hoogte van de voormalige plaatwerkerij 
in de noordoost hoek van het terrein langs de Van Speijkstraat. Aangezien deze locatie 
verder verwijderd was van de Kostverlorenvaart bestond een kans dat de bovengrond er 
minder waterrijk was. Toch bleek het zandpakket hier even onstabiel als in de 
sonderingsputten I en II.  
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In sonderingsput III bestond de bovenlaag van 2 m dikte uit zand, puin en sintels met 
daaronder een pakket grijs zand zonder puin van naar schatting 1 m dikte (S 5), hetgeen 
op een recente verstoring van de ondergrond duidde. Onder het zandpakket begon op 
naar schatting 2,50 m ÷ NAP de compacte donkere veenlaag (S 3).Ter afronding zijn de 
hoofdmeetlijn en de drie sonderingslocaties met een Total Station digitaal geplot binnen 
de topografische kaart van Amsterdam (GBK). 
 

 
7  De bodemopbouw van sonderingsput I schematisch weergegeven 
 
3.2  Vondsten 

In het kader van het IVO zijn geen vondsten geborgen. 
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4  Conclusie 

De deklaag onder de gesloopte bebouwing van het plangebied was uitermate verzadigd 
van water en daardoor dermate instabiel, dat in plaats van twee profielsleuven drie 
afzonderlijke sonderingsputten (een van circa 10 x 8 m, twee van circa 5 x 4 m) zijn 
aangelegd. Vastgesteld is dat in de bodemopbouw van het plangebied in hoofdzaak drie 
verschillende afzettingen zijn te onderscheiden.  
De bovengrond bestond uit een moderne deklaag van zand en puin (S 1) van circa 2 m 
dikte die vanaf maaiveld (0,50 m + NAP) tot gemiddeld circa 1,50 m ÷ NAP reikte. In het 
noordoostelijke deel van het plangebied bevond zich hieronder nog een tweede circa 1 m 
dik pakket van puinloos grijs zand (S 5). Deze bovenlagen zijn diepe verstoringen die 
verband houden met de recente bouw- en sloopactiviteiten in de 20ste eeuw.   
Een tweede afzetting tussen circa 1,50 m tot 3,00 m ÷ NAP bestond uit een donker 
klei/veen pakket (S 2) met sporadisch verspreid puin en enkele scherven. Het betreft een 
antropogene ophogingslaag met minimaal een laat 18de- en vroeg 19de-eeuwse datering. 
Deze ophoging bevond zich langs de zuidwestelijke rand van het terrein aan de 
Baarsjesweg en de Kostverlorenvaart, maar ontbrak verder van de weg meer naar het 
oosten en ook in het noordelijk deel van het terrein. In plaats daarvan was hier de meer 
recente ophoging in de vorm van het pakket steriel grijs zand (S 5). In de zuidoostelijke 
zone van de historische ophoging langs de weg waren nog 18de-eeuwse bouwresten (S 
4) in situ aanwezig, waaronder een bakstenen muur en plavuizen van een keldervloer.  
De ophogingslaag was aangebracht op het natuurlijke veen (S 3) waarvan de bovenkant 
zich op circa 2,50-3,00 m ÷ NAP bevond. Aangezien dit overgangsniveau nog intact leek, 
kunnen hier nog overblijfselen voorkomen uit de ontginningsperiode, bijvoorbeeld 13de-
eeuwse scherven, zoals op vergelijkbare locaties in de buurt (Amstelveenseweg, 
vindplaats AVW) het geval was.  
 
Voor het plangebied RIVA gold een archeologische verwachting, gebaseerd op de 
veronderstelde aanwezigheid van sporen van nijverheid en bewoning langs de 
Kostverlorenvaart. Voor zover het onder de heersende terreinomstandigheden mogelijk 
was heeft het IVO uitgewezen dat de aangetroffen antropogene sporen dermate schaars 
en fragmentarisch waren dat de noodzaak tot een archeologische opgraving is komen te 
vervallen. Wel kan een aanvullende waarneming worden gedaan naar de eventuele 
aanwezigheid van 18de-eeuwse bouwsporen op circa op 1,80 m ÷ NAP en van 
bewoningssporen op de bovenzijde van de natuurlijke veenlaag op 3,00 m ÷ NAP. De 
mogelijkheden hiertoe worden bepaald door het verloop van het civieltechnisch werk, 
bijvoorbeeld bij verwijdering van de volledige deklaag van zand. De eventuele 
ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van het bouwproces worden dan 
archeologisch begeleid ten behoeve van aanvullende documentatie.  
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5  Waardering 

Het IVO heeft geresulteerd in een beperkt aantal sporen: een 18de-eeuwse 
ophogingslaag, 18de-eeuwse muurresten en de natuurlijke veenlaag. Op basis van deze 
resultaten van het IVO kan de onderstaande waardestelling voor de vindplaats, conform 
de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 2.2) worden opgesteld. 
 
BAW 
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. Op de eerste fase van het plangebied 
RIVA-terrein is deze waardering 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 waren de antropogene sporen 
uitermate schaars en fragmentarisch (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 funderingen, 
ophogingen en natuurlijk landschap 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).  
 
Uitgaande van de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de sporen kan op grond van de 
beschikbare informatie worden vastgesteld dat het RIVA-terrein een lage archeologische 
waardering heeft (1).  
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Bijlage 1 Sporen 

spoor NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie associatie vondstnr datering 

1 0,45 m + 1,80 m ÷ geel zand met puin aanvulling > 2  1900-2000 

2 1,60 m ÷ 3,00 m ÷ donkere venige laag met sintels en puin, 

wordt veniger naar onderen toe, ligt op S 3 

ophoging > 3, < 1  1750-1825 

3 3,00 m ÷ 3,50 m ÷ donkere compacte laag, bevat fijne 

plantaardige deeltjes waaronder worteltjes, 

afgedekt door S 2 

natuurlijk veen < 2   

4 1,80 m ÷  muurwerk (stenen 18x9x3,5/4) met enkele 

plavuizen, afgedekt door S 1 

kelder < 1  1700-1800 

5 1,50 m ÷ 2,50 m ÷ donker grijs zand, afgedekt door S 1 aanvulling < 1  1900-2000 
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