
 
AAR 21 
 

 

 

De Ceintuurbaanpanden 
 
Archeologische Begeleiding Tweede 
Sweelinckstraat / Sint Willibrordusstraat (2006) 
 
 
AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 21, 2008 

Jerzy Gawronski, Ron Tousain 
 

 
 
 





 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
De Ceintuurbaanpanden 

AAR 21 

3

Inhoud 

Basisgegevens  4 

1  Inleiding 5 

2  Achtergronden en vraagstellingen 6 
2.1  Achtergronden 6 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 7 

3  Resultaten 8 
3.1  Sporen en structuren 8 

4  Conclusie 10 

5  Waardering 11 

6  Literatuur 12 

AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 13 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
De Ceintuurbaanpanden 

AAR 21 

4 

Basisgegevens 

Plangebied  Ceintuurbaanpanden 
Adres Tweede Sweelinckstraat 3-5/ 

 St Willibrordusstraat 72-76 
Kadaster ASD14 R 07528 G 0000 
RD-coördinaten NW 121.771 / 485.226 
 NO 121.802 / 485.244 
 ZW 121.776 / 485.215 
 ZO 121.810 / 485.227 
TOPO-code BMA SWB 
OM-nummer  15153  
Opdrachtgever  Gemeente Amsterdam  
  Stadsdeel Oud-Zuid 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam  
 Stadsdeel Oud-Zuid 
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam  
 Bureau Monumenten & Archeologie   
 
 

 
 
1  De onderzoekslocatie Ceintuurbaanpanden binnen het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid 
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1  Inleiding 

Op 18 en 19 januari 2006 heeft de afdeling Archeologie van Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) in opdracht van het Stadsdeel Oud-Zuid een archeologische 
begeleiding (AB) uitgevoerd op het gesloopte deel van het plangebied de 
‘Ceintuurbaanpanden’ aan de Tweede Sweelinckstraat 3-5 en de Sint Willibrordusstraat 
72-76. Aanleiding voor het onderzoek was de nieuwbouw, waarbij een deel van het terrein 
zou worden afgegraven ten behoeve van de aanleg van halfverdiepte bergingen en 
parkeergarages.  
 
Het plangebied bevindt zich in een stedelijke zone (De Pijp) die rond 1900 tot ontwikkeling 
kwam. In de 17de tot de 19de eeuw was dit een landelijk gebied aan de rand van de stad. 
Het werd voor industriële doeleinden gebruikt en tal van ambachtslieden hadden hier hun 
woonhuizen en werkplaatsen. Deze gebruiks- en bewoningsgeschiedenis kan sporen in 
de bodem hebben nagelaten. Vanwege zware verontreiniging was een sanering van het 
plangebied voorzien. De AB diende om tijdens de saneringsontgraving de inhoudelijke en 
fysieke kwaliteit van de bouwlocatie als archeologische vindplaats te beoordelen en 
eventuele archeologische sporen tijdens de sanering te documenteren. 
 

 
 
2  Het plangebied ‘Ceintuurbaanpanden’ met de beide sonderingsputten binnen de topografische situatie van 
2006 
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2  Achtergronden en vraagstellingen 

2.1  Achtergronden 

Het plangebied ‘Ceintuurbaanpanden’ op de Tweede Sweelinckstraat 3-5 / Sint 
Willibrordusstraat 72-76 is gelegen in stadsdeel Oud-Zuid, Amsterdam. Dit stedelijke 
gebied maakte deel uit van de Binnendijksche Buitenveldersche Polder die tot 1896 tot de 
gemeente Nieuweramstel behoorde. Hier ontwikkelde zich rond de eeuwwisseling de Pijp, 
toen een nieuwe woonwijk van Amsterdam.1  
De gebruikgeschiedenis ervan gaat terug tot de late middeleeuwen, toen het 
veenlandschap werd ontgonnen en als veenweideland werd gebruikt. Typerend voor de 
ontginning van het Amstelland zijn de langgerekte kavels, gescheiden door slootjes die 
haaks op de Amstel stonden. Tijdens latere perioden in de 17de tot in de 19de eeuw was 
dit landelijke gebied, dat net buiten de oude stadsgrens van Amsterdam was gelegen, 
voornamelijk in gebruik voor industriële- en recreatieve doeleinden. Er was ter hoogte van 
de huidige Albert Cuypstraat een uitgebreid molenpark voor het zagen van hout en vooral 
langs de Amstel stonden meerdere herbergen. In deze zone vestigden zich allerlei kleine 
ambachtslieden, getuige de aanduiding van het Hoedenmakerspad (de huidige Van 
Ostadestraat) en het Kuiperspad net ten zuiden van de Willibrordusstraat op 18de-eeuwse 
kaarten. De bebouwing rond het plangebied bestond toen uit kleine polderhuisjes op 
afzonderlijke tuinpercelen. 
Na de annexatie door Amsterdam in 1896 werd het gebied opgehoogd tot 0,65 m boven 
Amsterdams Peil (het huidige Normaal Amsterdams Peil: NAP). De nieuwe bebouwing 
volgde het oude verkavelingpatroon van sloten en paden haaks op de Amstel. Vanwege de 
ophoging ligt het oorspronkelijke loopvlak met eventuele archeologische sporen van 
bebouwing en bewoning mogelijk een halve meter onder het huidige maaiveld.  
 

 
 
3  De locatie van de Ceintuurbaanpanden (aangegeven in rood) in de ambachtelijke zone aan de Amstel die net 
buiten de stad rond 1700 ontstond (detail van de kaart van Amsterdam en omstreken van J. Mol, 1770) 

                                                      
1 Gawronski en De Leeuw 2005, Heijdra 2002, Schmal 1987. 
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Er zijn in dit deel van het stadsdeel Oud-Zuid geen archeologische vindplaatsen bekend. 
Uitgaande van de stedelijke ontwikkeling en de gebruiksgeschiedenis van de Pijp is er wel 
een archeologische verwachting op te stellen van verschillende archeologische waarden 
die zich op het plangebied ‘Ceintuurbaanpanden’ kunnen voordoen. Hierbij moet met name 
worden gedacht aan restanten die behoren tot (pré) industriële activiteiten vanaf de 17de 
eeuw en mogelijk ook bewoningsporen uit die tijd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid op 
sporen uit de periode voor de 17de eeuw die gerelateerd kunnen worden met de 
middeleeuwse ontginning van het buitenstedelijk veengebied. In de gemeente Amsterdam 
zijn vindplaatsen bekend met vergelijkbare kwaliteiten: bijvoorbeeld middeleeuwse 
bewonings- en ontginningssporen in de dorpsterp van Sloten en langs de Amstelveensweg 
bij de Overtoom.2 Wat betreft ambachtelijke en pre-industriële activiteiten aan de rand van 
dit deel van 17de - en 18de-eeuws Amsterdam (de latere Pijp) zijn geen vergelijkbare 
gegevens voorhanden.  
 
Gezien de archeologische verwachting kunnen in het plangebied ‘Ceintuurbaanpanden’ 
archeologische sporen voorkomen die kwetsbaar voor verstoring zijn. Aangezien de 
ondergrond wordt verdiept is een inventariserend onderzoek ter plekke dan noodzakelijk 
om de aanwezigheid en toestand van enige archeologische overblijfselen te verifiëren. 
Vanwege de voorgenomen sanering is gekozen voor een archeologische begeleiding (AB). 
Dit betekent dat geen apart inventariserend veldonderzoek (IVO) plaatsvindt, maar dat het 
IVO is geïntegreerd in de civieltechnische saneringsontgraving waarbij door een 
archeoloog wordt gecontroleerd of zich eventuele archeologische sporen aftekenen in het 
terrein. Hiertoe zijn er twee sonderingsputten aangelegd in het saneringsterrein.  
 

 
 
4  Ontgraving van werkput II, gezien in de richting van de Tweede Sweelinckstraat 
 

                                                      
2 Opgraving Sloten SLO4 1991: opgraving Amstelveenseweg AVW 1998 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

Ten tijde van de AB was de bebouwing gesloopt en was het zuidelijk deel van het 
plangebied al plaatselijk gesaneerd. Op de plaats van de gesloopte bebouwing bestond 
het maaiveld (dat  op circa 0,50 m ÷ NAP en circa 1 m onder straatniveau lag) uit een 
deklaag van zand en puin. Ter hoogte van de voormalige tuinen lag een pakket teelaarde.  
 
Sonderingsput I: 
 
Een eerste sonderingsput werd aangelegd in het areaal van de voormalige achtertuinen 
van de bebouwing aan de Sint Willibrordusstraat.  
De bodemopbouw van sonderingsput I was als volgt: 
0,50 m ÷ NAP     maaiveld tuin 
0,50 m – 1,30 m ÷ NAP   teelaarde 
1,30 m – 1,50 m ÷ NAP   venige grond 
1,50 m – 1,55 m ÷ NAP   grijze geoxideerde klei 
1,55 m – 1,75 m ÷ NAP   puinlaag met 19de-eeuws vondstmateriaal 
 
Onder de teelaarde van de tuinen bevond zich een circa 25 cm dikke laag van geroerd 
veen en klei tot circa 1,55 m ÷ NAP, met daaronder een 19de-eeuwse puinlaag die 
gevolgd is tot circa 1,75 m ÷ NAP. 
 

 
 
5  Sonderingsput I ter hoogte van de achtertuinen van de panden Ceintuurbaan 360-364 
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Sonderingsput II 
 
Ter hoogte van de voormalige bebouwing langs de Sint Willibrordusstraat werd een 
tweede sonderingsput gegraven. Bij de eerste aanzet van de ontgraving bleek dat de 
deklaag van zand- en puin behoorlijk dik was en ook nog met water was verzadigd. Ter 
plaatse van de voormalige bebouwing was de ondergrond minimaal tot circa 2,50 m onder 
straatniveau (÷ 1,85 m NAP) geroerd. 
De bodemopbouw was als volgt: 
0,50 m ÷ NAP    maaiveld sloop 
0,50 m – 1,55 m ÷ NAP  zand en puin 
1,55 m – 1,70 m ÷ NAP  grijze geoxideerde klei 
1,70 m – 1,85 m ÷ NAP  blauwgrijs zand 
 
In plaats van de puinlaag onderin sonderingsput I bevond zich in de tweede put een laag 
met blauwgrijs zand die eveneens met een blauwe kleilaag was afgedekt. Deze 
zandophoging is gevolgd tot circa 1,85 m ÷ NAP maar de totale dikte kon niet worden 
vastgesteld vanwege de overdadige grondwatertoevoer. Op basis van de aanwezigheid 
van deze zandlaag is geconcludeerd dat het post-middeleeuwse loopvlak vergraven was. 
Dit zandpakket kan worden geassocieerd met de ophoging van 1896. 
 

 
 
6  De zandlaag in de sonderingsput II, ter plaatse van de voormalige bebouwing, geeft aan dat het terrein diep 
was verstoord 
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4  Conclusie 

Er is een AB uitgevoerd waarbij is volstaan met waarnemingen tijdens 
graafwerkzaamheden en de aanleg van twee sonderingsputten. Ondanks het instabiele 
karakter van de natte en zandige ophogingslaag op het terrein zijn met behulp van de 
sonderingsputten waarnemingen verricht tot circa 3 m onder maaiveld. Daarbij is geen 
ongestoorde bodemlaag bereikt. 
 
Uit de bodemopbouw bleek dat van de aanwezigheid van archeologische sporen geen 
sprake was. Er was een bovenlaag van zand en puin of van teelaarde die vanaf maaiveld 
(0,50 m + NAP) doorliep tot circa 1,55 m ÷ NAP. Daaronder bevonden zich een 
verrommelde veen- en kleiafzetting met een 19de-eeuwse puinlaag of een zandlaag die 
verband hield met de bouwwerkzaamheden en de ophoging van het terrein aan het einde 
van de 19de-eeuw. Aangezien verdere archeologische overblijfselen of een oorspronkelijk 
intact loopvlak binnen het ontgravingsniveau ontbraken, was het plangebied 
‘Ceintuurbaanpanden’ vrij van archeologische waarden en werd het vrijgegeven voor 
verdere bouwontwikkeling. 
 

 
 
7  De aanleg van sonderingsput II langs de Sint Willibrordusstraat. Hier kwam veel grondwater vrij 
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5  Waardering 

Op basis van de resultaten van de AB kan de onderstaande waardestelling voor de 
vindplaats, conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 2.2) worden 
opgesteld. 
 
SWB 
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 o het plangebied 
‘Ceintuurbaanpanden’ 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. De archeologische begeleiding 
heeft geen gave sporen opgeleverd (waarderingsscore 1). Er is dan ook geen sprake van 
een goede conservering van sporen en vondsten (1). 
 
De inhoudelijke kwaliteit wordt beoordeeld op de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde, 
ensemblewaarde en representativiteit. Voor de aangetroffen van ophogingslaag geldt dat 
de zeldzaamheidswaarde laag is (1). De vindplaats kan daarom geen hoge zeldzaamheid 
worden toegeschreven (1). De informatiewaarde van de aangetroffen sporen is erg laag 
(1). 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).  
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