
 
AAR 25  

 

 

N44, De Keyzer O
  
Inventariserend veldonderzoek  
Czaar Peterstraat (2008), Amsterdam  
 

A

 
AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 25, 2008  

 
A

Jerzy Gawronski, Jørgen Veerkamp  
 

 
 
 





 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
N44, De Keyzer 

AAR 25 

3

Inhoud 

Basisgegevens  4 

1  Inleiding 5 

2  Achtergronden en vraagstellingen 6 
2.1  Oostelijke eilanden 6 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 9 

3  Resultaten 12 
3.1  Werkput 1 12 
3.2  Werkput 2 13 
3.3  Werkput 3 16 
3.4  Werkput 4 18 
3.5  Vondsten 21 

4  Waardering en conclusie 23 
4.1  Waardering 23 
4.2  Conclusie 24 

5  Literatuur 26 

Bijlage  1 Sporen 27 

Bijlage  2 Vondsten 29 

AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 31 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
N44, De Keyzer 

AAR 25 

4 

Basisgegevens 

Toponiem  De Keyzer, Czaar Peterstraat 
TOPO-code BMA CZP 
Adres Czaar Peterstraat 2-54, Cruquiusstraat 4-32,  
 Blankenstraat 1-53, Coehoornstraat 3-7. 
CIS-code  27446 
Coördinaten NW   X =123.723  Y =486.897  
 NO    X =123.740  Y =486.880  
 ZW    X =123.625  Y =486.800  
 ZO    X =123.642  Y =486.783  
Opdrachtgever De Principaal  
 Amsterdam 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam  
 Stadsdeel Centrum  
Uitvoerder Gemeente Amsterdam 
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam 
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1  De locatie van de vindplaats Czaar Peterstraat binnen het stadsdeel Centrum 



 

5 
 

AAR 25 Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
N44, De Keyzer 
 

1  Inleiding 

In augustus 2006 zijn de Dubbeltjespanden, het bouwblok (N44) tussen de Czaar 
Peterstraat en de Blankenstraat, gesloopt. Op deze locatie was nieuwbouw gepland door 
vastgoedontwikkelaar De Principaal als onderdeel van het stedelijke vernieuwingsproject 
van de Czaar Peterbuurt.  
Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting. In de tweede helft van 
de 17de eeuw was hier het eiland Funen aangelegd waarover de stadsmuur met twee 
bolwerken liep en waar een deel van de VOC-scheepswerf gelegen was, met ondermeer 
de houtzaagmolen en de houthaven. Mogelijk zijn de fundamenten van deze molen, 
kades of beschoeiingen langs de houthaven en andere overblijfselen van de vroegere 
ambachtelijke activiteiten binnen het plangebied aanwezig. 
Vanwege de bodemverstoring die de geplande nieuwbouw met zich mee zou brengen 
was na de sloop en voorafgaand aan verder grondwerk een Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO) nodig om inzicht te krijgen in de aard, omvang, kwaliteit en datering 
van eventuele archeologische waarden. Het IVO bestond uit 18 sonderingen in vier 
werkputten en is in opdracht van De Principaal van 12 september tot en met 18 maart 
2008 uitgevoerd door de afdeling Archeologie van Bureau Monumenten & Archeologie 
(BMA). 
 

 
 
2  Het onderzoeksterrein met de vier werkputten binnen de huidige topografische situatie 
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2  Achtergronden en vraagstellingen 

2.1  Oostelijke eilanden 

Het eiland Funen maakt deel uit van een serie haveneilanden aan de oostkant van de 
stad, bestaande uit Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg, waarvan de aanleg in 1655 
startte.1 Deze eilanden werden in 1663 opgenomen in het uitbreidingsplan van de Vierde 
Uitleg. Bij deze stadsuitbreiding werd de grachtengordel vanaf de Leidsgracht tot het IJ 
doorgetrokken.  
Kattenburg was een rechthoekig eiland dat in de lengterichting in tweeën werd verdeeld 
door de twee parallelle hoofdstraten. Westelijk hiervan werd de Admiraliteitswerf ingericht, 
in de middenzone langs Grote- en Kleine Kattenburgerstraat verrezen woonhuizen en de 
oostelijke oever werd bestemd voor particuliere scheepswerven. In de zuidwesthoek van 
het eiland verrees in 1655-56 het zeemagazijn voor de Admiraliteit naar een ontwerp van 
stadsarchitect Daniel Stalpaert.  
Het eiland Wittenburg was in opzet vergelijkbaar met Kattenburg: scheepshellingen langs 
de flanken en twee evenwijdige straten (Grote- en Kleine Wittenburgerstraat) in de 
lengterichting van het eiland gereserveerd voor woningbouw. Aan de kopse kant verrees 
langs de Nieuwe Vaart in 1669-1671 de Oosterkerk, eveneens naar het ontwerp van 
Stalpaert. 
Het eiland Oostenburg bestond eigenlijk uit vijf afzonderlijke eilanden. De VOC richtte op 
de eilanden een scheepswerf in, die bestond uit een omvangrijk bedrijfterrein met tal van  
installaties en bijbehorende bedrijfsgebouwen. Tussen de Nieuwe Vaart en IJ lagen vier 
eilanden op een rij. Het voorste eiland (zuidzijde) was gereserveerd voor woningbouw. 
Het tweede eiland vormde de eigenlijke ingang naar het bedrijfsterrein en werd volledig in 
beslag genomen door het centrale pakhuis, het Oostindisch Zeemagazijn. Het ontwerp 
ervan wordt aan Stalpaert toegeschreven, de stadsarchitect die ook voor de Oosterkerk 
en het zeemagazijn op Kattenburg verantwoordelijk was. Het derde eiland was ingericht 
met gespecialiseerde werkplaatsen. Het vierde eiland, aan de oever van het IJ, was het 
eigenlijke werfterrein waar op drie hellingen VOC-schepen werden gebouwd en tevens 
enkele werkplaatsen waren. Het vijfde eiland was smal en langgerekt (500 m) en liep 
langs de oostzijde van Oostenburg. Hier waren de lijnbanen van de VOC en de 
Admiraliteit ingericht.2 
Het VOC-bedrijfscomplex werd aan de oostzijde geflankeerd door het eiland Funen. Over 
dit langgerekte eiland liep het noordoostelijke uiteinde van de stadsmuur door tot aan het 
IJ. Het verdedigingswerk bestond uit de twee bolwerken Jaap Hannes en Zeeburg met 
daartussen een recht walstuk (courtine of gordijn). Aan de zuid- en noordzijde lagen twee 
stukken wal die eindigden in respectievelijk de Nieuwe Vaart en het IJ. Het eiland had niet 
louter een militaire bestemming, maar er waren ook enkele bedrijfsgebouwen gevestigd. 
Ten noorden van bolwerk Zeeburg was een boormolen opgericht die in de 18de eeuw in 
gebruik was door de stadsgewerenfabriek voor het boren en slijpen van musketlopen. Op 
de uiterste noordpunt van het eiland kwam het Compagnies Teerhuis te staan. Op het 
bolwerk zelf stond vanwege de gunstige windvang molen De Zon waar loodwit werd 
gemalen voor glasfabricage en verfbereiding.  

                                                      
1 Bonke 1986, 43-44. 
2 Kist 1986. Gawronski 1996, 38-42. 
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3  Detail van stadsplattegrond van C.P. Jacobs uit 1766 met links het eiland Funen met de bolwerken Jaap 
Hannes en Zeeburg en het tussenliggende wallichaam. Achter het bolwerk Jaap Hannes staat de 
houtzaagmolen van de VOC op het vooruitgeschoven deel van de oever van de houthaven. Rechts van de 
houthaven ligt het langgerekte eiland met de lijnbanen van de VOC en de Admiraliteit. Daarnaast het eiland 
Oostenburg met de woonwijk en de werf van de VOC en het eiland Wittenburg 
 
In 1657 kocht de VOC een terrein achter het bolwerk Jaap Hannes waarop een 
houtzaagmolen werd gebouwd.3 Deze molen brandde in 1673 af maar werd in 1682 weer 
op de oude fundamenten hersteld. In de houtzaagmolen vond de eerste verwerking van 
boomstammen tot scheepshout plaats. Tussen het Funen en de lijnbaan was een 
vlothaven, waar de houtvoorraad van de Compagnieswerf werd gewaterd.  
In 1795 staakte de VOC haar activiteiten en werd de werf gesloten. Een groot deel van 
het terrein werd overgenomen door de Marine die de geschutswerf van de 
Rapenburgergracht hierheen verplaatste. Ook de lijnbanen en de houtzaagmolen kwamen 
in gebruik bij de Marine Houthaven. De zaagmolen werd in 1865 voor afbraak verkocht 
omdat elders op de werf een stoomzagerij in gebruik was genomen. Loodwitmolen De 
Zon is in 1853 afgebroken. De boormolen functioneerde nog een eeuw als 
chocolademolen De Goede Verwachting tot ook dit gebouw na het aflopen van de 
erfpacht in 1906 werd gesloopt voor de uitbreiding van de huizenbouw aan de Czaar 
Peterstraat -Blankenstraat.  
 

                                                      
3 Kist 1986, 15, Gawronski 1996, 85-86. 
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4  De houtzaagmolen met de houthaven en de lijnbaan (anonieme tekening 18de eeuw) 
 
Ruim 200 jaar na de Vierde Uitleg voorzag het uitbreidingsplan Kalff uit 1875 in de  
demping van de Marine Houthaven en woningbouw op het eiland Funen. In 1868 werd de 
Bouwmaatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen opgericht. Om het eigen 
woningbezit te stimuleren konden huurders na een bepaald aantal jaren eigenaar worden 
van hun woning als ze een dubbeltje per week meer aan huur betaalden. Deze 
complexen werden daarom de ‘dubbeltjeswoningen’ genoemd. Het complex N44, 
gebouwd 1878-1880, aan het begin van de Czaar Peterstraat is daar een voorbeeld van. 
De tweekamerwoningen zijn naar huidige begrippen klein, maar waren, zeker in 
vergelijking met de gelijktijdige ‘revolutiebouw’, van goede kwaliteit. Ze waren zelfs 
aangesloten op de waterleiding.  
Na meer dan een eeuw waren de funderingen in zulke slechte staat dat de woningen in 
2008 niet konden worden behouden en sloop onvermijdelijk was. Volgens het nieuwbouw 
ontwerp van eigenaar Woningstichting De Key en ontwikkelaar De Principaal worden er 
woningen, bedrijfsruimten, een huisartsen- en fysiotherapiepraktijk en inpandige 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Bij een bewonersprijsvraag kwam als nieuwe naam De 
Keyzer uit de bus.  
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6  Hoek Czaar Peterstraat / Eerste Coehoornstraat, situatie rond 1930. (Stadsarchief Amsterdam) 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Gezien de historische ontwikkeling van het gebied kunnen archeologische sporen 
aanwezig zijn die dateren uit de periode van de aanleg van het eiland Funen in het IJ 
(natuurlijke IJ-bodem, 17de-eeuwse aanplempingen met stadsafval), van de 17de–19de- 
eeuwse inrichting van Funen (zoals oeverbeschoeiing van de houthaven en de VOC-
houtzaagmolen met bijgebouwen). Op een nabijgelegen bouwlocatie in het Funenpark 
aan de Jan Blankenstraat zijn in 2000 restanten van het bolwerk Zeeburg aangetroffen, 
dat onderdeel uitmaakte van de stadsmuur op Funen.4  
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 van wonen en werken. 

 
Het IVO bood de gelegenheid om de projecties van historische kaarten van de VOC-werf 
ten opzichte van de huidige topografie met archeologische gegevens te verifiëren. Dit was 
ook het geval met de opgraving van het bolwerk Zeeburg dat op historische kaarten was 
gemarkeerd en waarvan de archeologische muurresten met het historische muurtracé 
konden worden vergeleken. Contemporaine 17de en 18de-eeuwse kaarten bieden 
gedetailleerde informatie over de historische bebouwing van het VOC-bedrijfsterrein of 
andere elementen van de stedelijke structuur zoals de stadsmuur. Toch zijn de 
reconstructies van de locaties van gebouwen, oevers of muren in relatie tot elkaar vaak 
een probleem vanwege de onderlinge afwijkingen van de projecties op de huidige 
topografische situatie. De topografische elementen die vanwege het IVO daadwerkelijk in 
het terrein worden opgespoord kunnen worden geïdentificeerd op historische kaarten, 
zodat de nauwkeurigheid van het historische kaartbeeld kan worden gecontroleerd.  
 
 

                                                      
4 Jayasena en Veerkamp 2008, 100, 102 
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7  De situering van VOC-bedrijfsgebouwen op en rondom Oostenburg binnen de huidige topografische  situatie 
(projectie ‘ Werkgroep VOC-Oostenburg’: tekening G. Hoekstra, Rijksmuseum Amsterdam). Nummer 10 is de 
houtzaagmolen van de VOC, het rode vlak markeert het plangebied N445 

 
Bij de positionering van de werkputten is uitgegaan van de kaartprojectie op het huidige 
stratenplan (GBK) die voortkwam uit het onderzoek van de werkgroep VOC-Oostenburg 
van het Rijksmuseum in 1986. Voor de localisering van het zaagmolencomplex zou een 
sleuf langs de zuidwestrand van het onderzoeksterrein, parallel aan de Czaar Peterstraat 
worden aangelegd. Haaks op deze lengtesleuf zou langs de Eerste Coehoornstraat de 
tweede sleuf worden aangelegd om de kade/beschoeiing van de houthaven op te sporen. 
Afhankelijk van de resultaten zou de aanleg van meerdere dwarssleuven (min. 3 m breed 
en max. 10 m lang) haaks op de Czaar Peterstraat gewenst zijn, allereerst aan de 
noordzijde van het terrein langs de Cruquiusstraat.  
 
Het IVO vond plaats na afronding van een milieukundige inventarisatie van het terrein 
door UDM West B.V. Hieruit bleek een verontreiniging van de onderzoekslocatie met 
zware metalen. Dit betekende dat voor het IVO een milieukundige begeleiding (BRL6000) 
vereist was.6 Daarom heeft BMA het Plan van Aanpak aangepast aan de specifieke en 
stringente eisen voor de grondverplaatsing, zoals gesteld door de gemeentelijke 
milieudienst (DMB) en VROM.7 Voor de milieukundige inventarisatie was het terrein in 33 
vakken opgedeeld, waarbinnen de bodemkwaliteit per 0,50 m diepte werd bepaald. Vak 1 

                                                      
5 Kist 1986, 14. 
6 BRL = Bodem Richt Lijn. 
7 d.d. 12 februari 2008. 
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(langs de Eerste Coehoornstraat) was 24 x 5,1 m, de andere 32 vakken (even diep maar 
iets breder dan de percelen tussen de Blankenstraat en de Czaar Peterstraat) waren 12 x 
8,33 m. Er was onderscheid in drie kwaliteiten: streefwaarde, tussenwaarde en 
interventiewaarde. Om menging van de verschillende milieuhygiënische kwaliteiten te 
voorkomen diende elke archeologische proefsleuf binnen één en hetzelfde milieukundige 
vak te worden aangelegd. Daarbij werd de vrijgegraven grond per 0,50 m voor tijdelijke 
opslag op een waterdichte folie geplaatst. Gelet op het maximale bereik van de kraan kon 
op deze wijze slechts over een lengte van maximaal 4 m beperkt worden verdiept. Een 
extra fysieke belemmering kwam van de wateroverlast op het terrein. Op plaatsen stond 
het water 25 cm hoog. Vanwege de geconstateerde vervuiling mocht dit grondwater niet 
worden geloosd anders dan op het terrein zelf, zodat het water slechts kon worden 
rondgepompt. De plaatsing van de proefsleuven is daarom in overleg aangepast aan de 
praktische mogelijkheden binnen het terrein. Van doorlopende proefsleuven kon geen 
sprake aangezien de bodem niet stabiel genoeg was vanwege de grondwaterverzadiging. 
  

 
 
8  Bij de locatiekeuze van de werkputten moest rekening worden gehouden met de aanwezigheid van grote 
hoeveelheden oppervlaktewater 
 
In totaal zijn vier werkputten aangelegd. De putten 2 en 3 lagen allebei binnen één 
milieuvak. De werkputten 1 en 4 liepen parallel aan de Czaar Peterstraat en doorsneden 
meerdere milieuvakken (afb. 2). Alle werkputten zijn, in verband met de milieueisen, 
stapsgewijs in een aantal verschillende fasen aangelegd. De aangetroffen bodemopbouw 
en archeologische sporen zijn daarom niet gedocumenteerd door middel van een 
aaneengesloten profiel, maar binnen de gegeven omstandigheden werd volstaan met een 
reeks afzonderlijke sonderingen per werkput. De ligging van de werkputten is digitaal 
ingemeten. Uit enkele sporen is vondstmateriaal geborgen en van twee sporen zijn 
(hout)monsters genomen. Het veldwerk is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1.  



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
N44, De Keyzer 

AAR 25 

12 

3  Resultaten 

3.1  Werkput 1 

Werkput 1 is aangelegd in milieuvak 5, ter hoogte van Czaar Peterstraat 8, in de 
noordwest hoek van het terrein. De werkput was, net als het perceel, NW-ZO 
georiënteerd. Op maaiveld (circa 0,40 m + NAP) lag de bovenzijde van een sterk 
geroerde laag van zandige klei en puin (S 1). Dit pakket was tussen de 0,8 m en 1 m dik 
en sterk watervoerend. Aan de westzijde van de werkput lag de onderzijde van deze 
toplaag op gelijk niveau met de bovenkant van de houten funderingen (S 3) van de 
panden, die waren gesloopt. Het ging om een Amsterdamse fundering, waarbij de 
heipalen in paren werden geplaatst (diameter 20 cm, onderlinge afstand 45 cm). Deze 
palenparen stonden op 0,85 m van elkaar en elk palenkoppel was verbonden met een 
kesp (92 x 24 x 10 cm). Op deze kespen werd het langshout bevestigd. In dit geval 
bestond het langshout uit twee afzonderlijke delen (8 cm dik, 22 cm breed). Tussen beide 
planken was een 9 cm breed schuifhout gemonteerd. Dit schuifhout, een rechtopstaand 
balkje, zou voorkomen dat het metselwerk van het langshout zou schuiven, mocht de 
fundering gaan verzakken.8 Onder dit hout bevond zich een grijze vettige kleilaag (S 4). 
Daar waar geen fundering (meer) aanwezig was bevond zich onder de slooplaag een 
dunne laag sintels (S 2). Verder vertoonde de werkput over de hele lengte de volgende 
algemene opbouw: onder het funderingsniveau begon een pakket zaagsel (S 5) van circa 
0,50 m dikte, dat was gestort op een verharde laag (S 6) van baksteenpuin, tegels, 
plavuizen en dakpannen vermengd met zand en enkele vondsten (CZP-2). Deze stortlaag 
lag op een pakket grote grenenhouten spaanders (S 7).9 Onder de spaanders was een 
laag van grijsgroen en grijsblauw gevlekte klei: dit betrof een ophoging van kleizoden (S 
8) die ook elders op het terrein werd aangetroffen (S 8 = S 12). 
 
Sondering 1 
0,32 m + NAP:   maaiveld 
0,32 m + tot 0,58 m ÷ NAP zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,58 m ÷ tot 0,64 m ÷ NAP funderingshout (S 3) 
0,64 m ÷ tot 0,78 m ÷ NAP smeuiige lichtgrijze klei (S 4) 
0,78 m ÷ tot 1,28 m ÷ NAP donkerbruin zaagsel (S 5), monster = CZP-2 
1,28 m ÷ tot 1,96 m ÷ NAP donkere gruizige laag met bouwpuin (S 6), bevat CZP-3 
1,96 m ÷ tot 2,38 m ÷ NAP houtspaanders (S 7) 
2,38 m ÷ NAP   einde sondering 
Sondering 2 
0,40 m +   maaiveld 
0,40 m + tot 0,50 m ÷ NAP zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,50 m ÷ tot 0,70 m ÷ NAP gruizige zwarte korrels (S 2) 
0,70 m ÷ tot 1,20 m ÷ NAP donkerbruin zaagsel (S 5) 
1,20 m ÷ tot 1,50 m ÷ NAP donkere gruizige laag met bouwpuin (S 6), bevat CZP-3 
1,50 m ÷ tot 2,30 m ÷ NAP houtspaanders (S 7), monster = CZP-4 
2,30 m ÷ tot 3,20 m ÷ NAP grijsblauwe kleizoden (S 8), riet op 3,00 m ÷ 
3,20 m ÷ NAP   einde sondering 
                                                      
8 Gawronski en Veerkamp, 2003. 
9 Determinatie Hannie Ploegmakers, AWN. 
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9  Werkput 1, sonderingen 1-3 en reconstructie bodemopbouw 
 
Sondering 3 
0,40 m +   maaiveld 
0,40 m + tot 0,60 m ÷ NAP zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,60 m ÷ tot 0,66 m ÷ NAP funderingshout (S 3) 
0,66 m ÷ NAP   einde sondering 
 
3.2  Werkput 2 

Deze werkput bevond zich aan de zuidwest kant van het terrein op het perceel 
Blankenstraat 3. De put lag ter hoogte van milieuvak 4 en was net als put 1 NW-ZO 
georiënteerd. 
Het maaiveld lag met gemiddeld 0,25 m + NAP iets lager dan in werkput 1 en bestond ook 
hier uit de sterk geroerde zandige klei en puinlaag (S 1) waarvan de onderzijde gelijk lag 
met de top van de fundering van de voormalige panden (S 3, op 0,60 m ÷ NAP). Vanaf dit 
niveau week de bodemopbouw af van die in put 1. Onder de fundering bevonden zich 
twee zachte kleipakketten waarin een gelaagdheid of zodenstructuur ontbrak maar door 
kleurverschil konden worden onderscheiden (lichtgrijs S 9 en donkergrijs/zwart S 10). 
Beide lagen zijn waarschijnlijk slib of bagger dat was uitgestort op een rulle laag van zand 
vermengd met bouwpuin en vondstmateriaal (S 11 met CZP-5). Onder dit pakket lag de 
eerder gedocumenteerde ophoging van grijze en grijsblauw gevlekte kleizoden (S 12 = S 
8). 
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10  Het pakket houtspaanders (S 7) was in werkput 1 maximaal 80 cm dik 
 
Omdat in deze werkput zowel de zaagsellaag als het houtspaanderpakket ontbraken werd 
de werkput vervolgd in de richting van de Czaar Peterstraat om zo het grensvlak van deze 
pakketten en daarmee mogelijk de beschoeiing van de houthaven te lokaliseren.  
 
Sondering 4 
0,16 m +    maaiveld 
0,16 m + tot 0,54 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,54 m ÷ tot 0,84 m ÷ NAP  lichtgrijze slib/bagger (S 9) 
0,84 m ÷ tot 1,44 m ÷ NAP  donkergrijze slib/bagger(S 10) 
1,44 m ÷ tot 1,64 m ÷ NAP  zandige kleilaag + bouwpuin (S 11), bevat CZP-5 
1,64 m ÷ tot 2,54 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
2,54 m ÷ NAP    einde sondering 
Sondering 5 
0,36 m +    maaiveld 
0,36 m + tot 0,54 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,54 m ÷ tot 0,80 m ÷ NAP  lichtgrijze slib/bagger (S 9), bevat S 3 op 0,60 m ÷ 
0,80 m ÷ tot 1,40 m ÷ NAP  donkergrijze slib/bagger(S 10) 
1,40 m ÷ tot 1,56 m ÷ NAP  zandige kleilaag + bouwpuin (S 11), bevat CZP-5 
1,56 m ÷ tot 2,22 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
2,22 m ÷ NAP    einde sondering 
Sondering 6 
0,40 m +    maaiveld 
0,40 m + tot 0,64 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,64 m ÷ tot 0,86 m ÷ NAP  lichtgrijze slib/bagger (S 9), bevat S3 op 0,64 m ÷ 
0,86 m ÷ tot 1,38 m ÷ NAP  donkergrijze slib/bagger(S 10) 
1,38 m ÷ tot 1,54 m ÷ NAP  zandige kleilaag + bouwpuin (S 11), bevat CZP-5 
1,54 m ÷ tot 2,22 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8)  
2,22 m ÷ NAP    einde sondering 
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11  Werkput 2, sonderingen 4-6 en reconstructie bodemopbouw 
 
De laatste sondering in werkput 2 (6A) leverde weer een nieuw spoor op: de 
baggerophogingen (S 9 en S 10) werden namelijk doorsneden door een okerkleurige 
vulling (S 15) van gruis die naar het noorden toe geleidelijk dikker werd. Het gruis bleek 
een insteekvulling te zijn die aansloot op eensteens metselwerk: de zuid muur van een 
2,5 m brede beerkelder of goot (S 16). De put was oorspronkelijk met een gemetseld 
tongewelf afgesloten. Dit gewelf was ingestort en de beerkelder was grotendeels gevuld 
met het zand en puin van de slooplaag (S 1). De beerkelder had een vloer op 2,15 m ÷ 
NAP en bevatte nog 0,75 m beer (S 17). In de beervulling was een gering aantal vondsten 
(CZP-7) aanwezig. Digitale in meting wees uit dat de beerkelder exact op het midden van 
het terrein, op de perceelscheiding Blankenstraat / Czaar Peterstraat lag. Direct ten 
noorden van deze beerkelder waren zowel het zaagselpakket (S 5) als het 
spaanderpakket (S 7) weer aanwezig. Het verdere verloop van deze beide afzettingen 
kon niet worden geverifieerd omdat de werkput vanwege mogelijke overschrijding van 
milieuvak 4 niet in noordelijk richting kon worden vervolgd. De situering van de beerkelder 
en de zaagselafzettingen is in een afzonderlijk profiel vastgelegd.  
 
Sondering 6A 
0,40 m +    maaiveld 
0,40 m + tot 1,32 m ÷ NAP zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1), deels 

in ingestort gewelf (S 16) 
0,20 m ÷ tot 1,10 m ÷ NAP  gewelf beerkelder (S 16) 
1,10 m ÷ tot 2,10 m ÷ NAP  beerkelder (S 16) 
1,30 m ÷ tot 2,10 m ÷ NAP  beervulling (S 17), bevat CZP-6 
2,10 m ÷ NAP    einde sondering 
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12  De geblokte structuur van de kleizodenophoging S 8 / S 12. Deze ophoging of aanplemping werd in alle vier 
de werkputten aangetroffen vanaf circa. 1,55 m ÷ NAP tot max. 3,20 m ÷ NAP (maximaal bereik van de kraan) 
 
3.3  Werkput 3 

De derde werkput werd, parallel aan werkput 2, aangelegd ter hoogte van perceel 
Blankenstraat 41 in milieuvak 24 in de zuidoostelijke helft van het terrein. De slooplaag  
(S 1), die ook hier het maaiveld vormde, werd gevolgd door een donkere, bijna zwarte 
sliblaag (S 18) die geleidelijk overging in een lichtgrijze sliblaag (S 9). Ook in deze 
werkput bevonden zich funderingsresten (S 3) van de gesloopte panden op gemiddeld 
0,60 m ÷ NAP. Onder de sliblaag was de kleizodenophoging (S 12) die op 2,68 m ÷ NAP 
werd gevolgd door een natuurlijke afzetting van zuiver rietveen (S 19). 
 
Sondering 7 
0,18 m +    maaiveld 
0,18 m + tot 0,42 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,42 m ÷ tot 0,58 m ÷ NAP  geoxideerde toplaag slib/bagger (S 18) 
0,58 m ÷ tot 1,60 m ÷ NAP  lichtgrijze slib/bagger (S 9), bevat S 3 op 0,60 m ÷ 
1,60 m ÷ tot 2,68 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
2,68 m ÷ tot 2,90 m ÷ NAP  rietveen (S 19) 
2,90 m ÷ NAP    einde sondering 
 
Sondering 8 
0,25 m +    maaiveld 
0,25 m + tot 0,40 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,40 m ÷ tot 0,58 m ÷ NAP  geoxideerde toplaag slib/bagger (S 18) 
0,58 m ÷ tot 1,60 m ÷ NAP  lichtgrijze slib/bagger (S 9) 
1,60 m ÷ tot 2,40 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
2,40 m ÷ NAP    einde sondering 
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13  Werkput 3, sonderingen 7-9 en reconstructie bodemopbouw 
 
In de meest westelijke sondering van werkput 3 werd wederom op dezelfde diepte en net 
als in werkput 2 halverwege de rooilijn Czaar Peterstraat en rooilijn Blankenstraat 
een beerkelder gelokaliseerd. Ook dit exemplaar had oorspronkelijk een gewelf en was 
2,5 m breed. De koepel was ingestort en de vulling van de beerkelder bestond uit het 
zand en puin van de bovenliggende slooplaag (S 1). Er was geen beervulling. Met de 
beerkelder was ook hier het einde van het milieuvak bereikt. In werkput 3 werd geen 
zaagsel of houtspaanders aangetroffen. Ook een puinpakket met 17de-eeuws 
vondstmateriaal, zoals aangetroffen in werkput 2, ontbrak hier. 
 
Sondering 9 
0,30 m +    maaiveld 
0,30 m + tot 0,44 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,44 m ÷ tot 0,60 m ÷ NAP  geoxideerde toplaag slib (S 18) 
0,60 m ÷ tot 1,60 m ÷ NAP  ophoging van slib (S 9) 
1,60 m ÷ tot 2,20 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
2,20 m ÷ NAP    einde sondering 
 
In het talud van de westrand van werkput 3, ter hoogte van de perceelgrens Blankenstraat 
/ Czaar Peterstraat (op de grens van het milieuvak) konden nog enkele sporen van de 
beerkelder (S 16) worden ingemeten 
0,70 m ÷ tot 1,10 m ÷ NAP  gewelf beerkelder (S 16) ingestort, vulling S 1 
1,10 m ÷ tot 2,10 m ÷ NAP  beerkelder (S 16), vulling S 1 
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14  Aanzet van het gewelf van de beerkelder (S 16) in werkput 3, gezien naar het zuidwesten 
 
3.4  Werkput 4 

Op basis van de eerste drie werkputten kon worden geconcludeerd dat het 
vooruitstekende en bredere deel van het eiland Funen zich ter hoogte van werkputten 1 
en 2 moest bevinden (zie afb. 7). De concentratie van zaagsel in werkput 1 wees op een 
mogelijke ligging van de houtzaagmolen ten oosten daarvan. Om dit te verifiëren werd 
werkput 4 vanaf werkput 1 in oostelijke richting aangelegd, met een oriëntatie ZW-NO 
dwars op de percelen Czaar Peterstraat 8 t/m 16, in milieuvakken 7, 9 en 11. 
De bodemopbouw in werkput 4 kwam grotendeels overeen met die van werkput 1. De 
resultaten van sonderingen 10 t/m 16 wezen uit dat er sprake was van een opgaande lijn 
van de kleiophoging (S 12) met het daarop liggende spaanderpakket (S 7) in 
noordoostelijke richting. Dit talud werd genivelleerd door het daarop aangebrachte 
puinpakket (S 20 en S 22) dat gaandeweg dunner werd. Dit puinpakket met zand bevatte 
vondstmateriaal (resp. CZP-8 en 9) dat sterk overeen kwam met het materiaal (CZP-3 en 
5) uit de puinlaag in werkputten 1 en 2. Het pakket werd afgedekt door achtereenvolgens 
het zaagsel (S 5) en de geroerde toplaag van zand en puin (S 1) 
 
Sondering 10 
0,30 m + NAP    maaiveld 
0,30 m + tot 0,60 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,60 m ÷ tot 0,80 m ÷ NAP  zaagselpakket (S 5), bevat S 3 op 0,60 m ÷ NAP 
0,80 m ÷ tot 1,22 m ÷ NAP  humeus pakket, zand, puin (S 20), bevat CZP-8 
1,22 m ÷ tot 2,80 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
2,80 m ÷ tot 3,00 m ÷ NAP  IJ-bodem (S 21) 
3,00 m ÷ NAP    einde sondering 
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15  Werkput 4, sonderingen 10-18 en reconstructie bodemopbouw 
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Sondering 11 
0,32 m + NAP    maaiveld 
0,32 m + tot 0,52 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,52 m ÷ tot 0,76 m ÷ NAP  zaagselpakket (S 5), bevat S 3 op 0,60 m ÷ NAP 
0,76 m ÷ tot 1,22 m ÷ NAP  humeus pakket, zand, puin (S 20), bevat CZP-8 
1,22 m ÷ tot 1,62 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
1,62 m ÷ NAP    einde sondering 
Sondering 12 
0,30 m + NAP    maaiveld 
0,30 m + tot 0,58 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,58 m ÷ tot 0,88 m ÷ NAP  zaagselpakket (S 5) 
0,88 m ÷ tot 1,22 m ÷ NAP  humeus pakket, zand, puin (S 20), bevat CZP-8 
1,22 m ÷ tot 1,62 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
1,62 m ÷ NAP    einde sondering 
Sondering 13 
0,30 m + NAP    maaiveld 
0,30 m + tot 0,68 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,68 m ÷ tot 0,92 m ÷ NAP  zaagselpakket (S 5) 
0,92 m ÷ tot 1,68 m ÷ NAP  humeus pakket, zand, puin (S 22), bevat CZP-9 
1,68 m ÷ tot 1,72 m ÷ NAP  grenenhout spaanders (S 7) 
1,72 m ÷ tot 1,84 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
1,84 m ÷ NAP    einde sondering 
Sondering 14 
0,40 m + NAP    maaiveld 
0,40 m + tot 0,60 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,60 m ÷ tot 0,64 m ÷ NAP  gruizige zwarte korrels (S 2) 
0,64 m ÷ tot 0,96 m ÷ NAP  zaagselpakket (S 5) 
0,96 m ÷ tot 1,42 m ÷ NAP  donkere gruizige laag met puin (S 6) en CZP-3 
1,42 m ÷ tot 1,82 m ÷ NAP  humeus pakket, zand, puin (S 22), bevat CZP-9 
1,82 m ÷ tot 2,22 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
2,22 m ÷ NAP    einde sondering 
Sondering 15 
0,40 m + NAP    maaiveld 
0,40 m + tot 0,46 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,46 m ÷ tot 0,56 m ÷ NAP  gruizige zwarte korrels (S 2) 
0,56 m ÷ tot 1,22 m ÷ NAP  zaagselpakket (S 5) 
1,22 m ÷ tot 1,56 m ÷ NAP  donkere gruizige laag met bouw (S 6) en CZP-3 
1,56 m ÷ tot 2,26 m ÷ NAP  humeus pakket, zand, puin (S22), bevat CZP-9 
2,26 m ÷ tot 2,40 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
2,40 m ÷ NAP    einde sondering 
Sondering 16 
0,10 m + NAP    maaiveld 
0,10 m + tot 0,60 m ÷ NAP  zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1) 
0,60 m ÷ tot 1,06 m ÷ NAP  zaagselpakket (S 5) 
1,06 m ÷ tot 1,40 m ÷ NAP  donkere gruizige laag met puin (S 6) en CZP-3 
1,40 m ÷ tot 1,80 m ÷ NAP  humeus pakket, zand, puin (S 22), bevat CZP-9 
1,80 m ÷ tot 2,02 m ÷ NAP  grijze en grijsblauwe kleizoden (S 12 = S 8) 
2,02 m ÷ NAP    einde sondering 
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Ook in werkput 4 was geen sprake van sporen van een beschoeiing of kade langs de 
voormalige houthaven. Wel werden in de sonderingen 17 en 18 op 0,84 m ÷ NAP (iets 
onder de fundering van de Dubbeltjespanden) zware funderingsresten waargenomen (S 
23). Deze bestonden uit een 61 cm breed en 10 cm dik grenenhouten langshout dat rustte 
op enkele kespen van 68 x 38 x 10 cm. Deze kespen waren met een houten toognagel op 
een palenpaar geslagen. Mogelijk gaat het hier om de fundering van de houtzaagmolen. 
In de directe omgeving kwamen deze zware fundering resten niet meer voor, wel lag de 
fundering van de Dubbeltjespanden (S 3) er strak tegen aan. Mogelijk is bij de bouw van 
deze panden de fundering van de houtzaagmolen voor het grootste deel verwijderd. 
 
Sondering 17 
0,38 m + NAP    maaiveld 
0,38 m + tot 1,04 m ÷ NAP zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1), met op  

0,62 m ÷ NAP funderingshout (S 3) en op 1,04 m 
÷ NAP funderingshout (S 23) 

1,14 m ÷ NAP    einde sondering: 
Sondering 18 
0,38 m + NAP    maaiveld 
0,38 m + tot 1,04 m ÷ NAP zandige klei met puin, sterk geroerd (S 1), met op  

0,62 m ÷ NAP funderingshout (S 3) en op 1,04 m 
÷ NAP funderingshout (S 23) 

1,14 m ÷ NAP    einde sondering: 
 
3.5  Vondsten 

Bij het IVO werd uit tien verschillende contexten een relatief kleine hoeveelheid 
vondstmateriaal verzameld. Uit twee sporen is een monster voor determinatie van de 
houtsoort genomen: uit S 5 van het zaagsel (CZP-2) en uit S 7 van de spaanders (CZP-
4). De houtspaanders zijn van vurenhout (Picea), terwijl het zaagsel zeer waarschijnlijk 
van eikenhout afkomstig is.10 
Het oudste vondstmateriaal was afkomstig uit de verschillende stortlagen met puin en 
afval (resp. S 6 / CZP-3, S 11 / CZP-5, S 20 / CZP 8 en S 22 / CZP-9) die als verharding 
op de kleizoden waren uitgestort. Dit materiaal viel zonder uitzondering binnen de periode 
1625-1675. Deze archeologische datering komt goed overeen met de laatste fase van de 
historische aanleg van het eiland Funen rond 1660. 
Van de fundering in werkput 4, mogelijke restanten van de zaagmolen, waren nog enkele 
bakstenen (oranjerood, 22,5 x 11 x 4 cm: CZP-10) in situ aanwezig. Gezien hun maten, 
die vergelijkbaar zijn met die van het Oostindisch Zeemagazijn op Oostenburg11, kunnen 
ze goed bij een laat-17de-eeuws bouwsel behoord hebben.  
Van de fundering van de dubbeltjespanden was in werkput 3 nog een deel van de 
onderste baksteenlaag aanwezig. De bakstenen waren lichtbruin en opvallend groot (26 x 
12 x 6,3 cm: CZP-11). De beervulling S 17 bevatte een paar lepeltjes uit de periode 1875-
1925.  
Opvallend was dat vondstmateriaal uit de periode 1675 tot ca. 1875, waarin het terrein 
intensief gebruikt is als onderdeel van het werfcomplex van de VOC, geheel ontbrak. Dit 
komt waarschijnlijk doordat het historische loopvlak (met mogelijke vondsten uit de VOC- 
en 19de-eeuwse periode) bij het bouwrijp maken van het terrein in 1878 in z’n geheel is 
verwijderd. Alleen de dieper gelegen, omvangrijke zaagselpakketten rond de 
houtzaagmolen en de aanplempingslagen van het eiland zijn daarbij gespaard gebleven. 
                                                      
10 Houtdeterminatie Hannie Ploegmakers, AWN Diemen. 
11 Gawronski en Veerrkamp 2004, 21. 
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16  Een greep uit het vondstmateriaal (CZP-9) afkomstig uit de ophoging van zand, puin en afval (S 22) in 
werkput 4, daterend uit de periode 1625-1675 waarin het eiland Funen werd aangelegd  
 

 
 
17  Een suikerschep (koperlegering) en twee lepeltjes (tin) uit de beerkelder S 16 zijn aangetast 
doordat ze lange tijd in de beervulling hebben gelegen (CZP-6). De lepeltjes dateren uit de periode  
1875-1925 
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4  Waardering en conclusie 

4.1  Waardering 

Op basis van de resultaten van het IVO kan de onderstaande waardestelling voor de 
vindplaats, conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1) worden 
opgesteld. 
 
CZP 
Waarden  Criteria  Scores  

Schoonheid  n.v.t. Beleving  
Herinneringswaarde  n.v.t. 
Gaafheid 1 (laag) Fysieke kwaliteit  
Conservering 1 (laag) 
Zeldzaamheid 1 (laag) 
Informatiewaarde 2 (middel) 
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 
N 44 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. De aangetroffen sporen 
kunnen geen bijzondere gaafheid toegeschreven worden. In werkput 4 waren sporen van 
een fundering aanwezig die mogelijk kunnen worden toegeschreven aan de 
houtzaagmolen van de VOC, maar deze fundering was niet compleet en het muurwerk 
was tot op het langshout gesloopt (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 funderingsresten, 
zaagsel- en spaanderpakketten, ophogingen en natuurlijk landschap geldt dat de 
zeldzaamheidswaarde laag is (1). De aangetroffen beerkelders zijn vermoedelijk 
fragmenten van één oorspronkelijke doorlopende beergoot onder het binnenterrein van de 
Dubbeltjespanden waar alle woningen gebruik van hebben gemaakt. Tot op heden zijn in 
Amsterdam geen andere voorbeelden hiervan opgegraven (zeldzaamheid 2). De 
vindplaats als geheel kan een lage zeldzaamheid worden toegeschreven (1). De 
informatiewaarde van de aangetroffen sporen is gering, die van de site als geheel is 
middelhoog .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 het IVO vervalt de noodzaak tot een Archeologische Opgraving 
(AO) van het gehele terrein.  
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4.2  Conclusie 

Voor het plangebied N44 Czaar Peterstraat gold een hoge archeologische verwachting. 
Uitgaande van historische kaartprojecties en resultaten van opgravingen in de directe 
omgeving (bolwerk Zeeburg aan de Jan Blankenstraat) bestond de mogelijkheid dat op dit 
terrein nog sporen waren van de 17de-eeuwse houthaven en houtzaagmolen van de 
VOC. Het IVO heeft uitgewezen dat hiervan geen samenhangende overblijfselen bewaard 
zijn gebleven. De bodem was vanwege de bouw van de Dubbeltjespanden en de aanleg 
van een langgerekte beergoot in de tweede helft van 19de eeuw verstoord. Daarbij is het 
oorspronkelijke loopvlak met archeologisch materiaal uit de periode 1675-1875 
grotendeels verloren gegaan.  
 
Toch heeft het IVO sporen opgeleverd die informatie bieden over de ontwikkelingen van 
voor 1880 en is er meer inzicht verkregen in de historische topografie van het terrein. 
Hiermee kunnen de bestaande kaartprojecties worden verfijnd.  
 
Het vroegste gebruik van het terrein dateerde uit het midden van de 17de eeuw toen het 
eiland Funen ter hoogte van de Stadsrietlanden werd aangelegd. Hiertoe werd op de 
bodem van het IJ en op de met riet begroeide oostoever (de westelijke uitloper van de 
Stadsrietlanden) een omvangrijke ophoging van kleizoden aangebracht. Op deze 
kleiophoging is aan de westzijde van het eiland een pakket spaanders van naaldhout 
aangetroffen. Mogelijk dat deze houtspaanders afkomstig zijn van de werkzaamheden 
aan de oeverbeschoeiingen van de nieuwe eilanden. De hiervoor gebruikte 
boomstammen werden ter plekke op maat en vorm gehakt (gekantrecht). Deze 
werkzaamheden leverden een pakket grove spaanders op dat lokaal (werkput 1) 80 cm 
dik was.  
 
Toen het opgehoogde Funen was ingeklonken en gezet, is op de klei, bagger en 
houtspaanders een ophogings- en verhardingslaag van zand, puin (baksteen, dakpannen, 
wandtegels) en ander stedelijk afval aangebracht. Hiermee was het eiland gebruiksklaar. 
De datering van het aardewerk in dit ophogingspakket lag in de periode 1625-1675. Deze 
uitkomst sluit goed aan bij de historische aanleg van Funen rond 1660: dit jaartal biedt 
dan ook een meer nauwkeurige sluitingsdatum voor het archeologische vondstcomplex.  
Ter hoogte van werkputten 1 en 4 bevonden zich op deze ophogingen omvangrijke 
pakketten zaagsel van eikenhout. Deze zijn het product van intensieve zaagactiviteiten en 
bieden een goede aanwijzing dat dit de locatie is van de zaagmolen van de VOC. Dit sluit 
aan bij het historische vermoeden dat de molen zich in de zuidwesthoek van het 
plangebied zou bevinden. Het fragment van een zware fundering in werkput 4 kan 
mogelijk onderdeel zijn van de onderbouw van de VOC-molen. De restanten waren 
vanwege de sloop bij het bouwrijp maken van het terrein aan het eind van 19de eeuw te 
fragmentarisch om hierover definitief uitsluitsel te geven. 
 
In werkput 2 was een verhardingslaag aanwezig maar ontbrak het zaagselpakket. De 
bodemopbouw in werkput 3 week af van die in de andere werkputten. Hier ontbraken 
zowel het hout en zaagsel, als de 17de-eeuwse verhardingslaag. Waarschijnlijk is deze 
zone pas in de 19de eeuw aangeplempt na het opheffen van de houtzaagactiviteiten en 
de houthaven. Tot die tijd liep hier de gracht van de vlothaven.  
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18  Links detail uit projectie bouwblok N44 op het historisch kaartbeeld Funen-oever van de werkgroep VOC-
Oostenburg (vergelijk afb. 7), rechts de bijgestelde projectie op basis van de uitkomsten van het IVO 
 
Deze uitkomsten leiden tot bijstelling van de kaartprojectie van de historische bebouwing 
en inrichting van het gebied ten opzichte van de huidige topografie. Volgens de 
historische kaarten was ter hoogte van het bouwblok N44 de oever van de houthaven 
gelegen met een deel van de oeveruitbouw met daarop de houtzaagmolen. Uit de 
archeologische sporen blijkt dat de grens tussen land en water (de oever van Funen) niet 
door het midden van het bouwblok, maar meer richting de rooilijn van de Blankenstraat 
loopt. Dit betekent dat het historisch kaartbeeld met oeveruitbouw in zuidoostelijke richting 
moet worden bijgesteld (afb. 18). 
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19  Het onderzoeksterrein binnen de schutting, gezien richting molen De Gooyer. Rechts de Czaar Peterstraat, 
links de Blankenstraat 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
N44, De Keyzer 

AAR 25 

27

Bijlage 1 Sporen 

spoor NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie associatie vondst
nr 

datering 

1 0,40 m + 0,70 m ÷ zandige klei met veel puin, sterk geroerd. recente slooplaag  CZP-7 1875-2008 

2 0,48 m ÷ 0,64 m ÷ zwart, rul pakket sintels inpandige 

aanvulling Czaar 

Peterstr 8 

> 5, < 1  1875-1900 

3 0,60 m ÷ 0,70 m ÷ grenenhouten langshout (22, 8 cm) met schuifhout 9 cm breed, kesp (92 x 

24 x 10 cm), dubbele palen ø 20-22 cm = S 13 

fundering 

huizenblok 

> 5, < 1 CZP-

11 

1875-1900 

4 0,64 m ÷ 0,80 m ÷ lichtgrijze, smeuiige kleilaag rond S 3 aanvulling 

fundering 

> 5, < 3  1875-1900 

5 0,70 m ÷ 1,28 m ÷ donkerbruin pakket met een fijne losse structuur zaagsel 

houtzaagmolen 

> 6, < 3 CZP-2 1675-1875 

6 1,28 m ÷ 1,96 m ÷ donkere grijs/zwarte gruizige laag met veel bouwpuin verharding > 7, < 5 CZP-3 1650-1675 

7 1,50 m ÷ 2,40 m ÷ pakket platte houtfragmenten tot ca. 25 cm lengte houtspaanders > 8, < 6 CZP-4 1650-1675 

8 2,30 m ÷ 3,20 m ÷ pakket van grijze en grijsblauwe kleizoden, af en toe een losse rietstengel, 

diffuus blokpatroon = S 12 

ophoging >21,=12,<

7 

 1650-1675 

9 0,56 m ÷ 1,60 m ÷ licht grijze smeuiige klei met af en toe een veenbrok(je), waarschijnlijk 

gebaggerde en daarna gestortte slib/bagger 

ophoging >10,<1  1650-1675 

10 0,80 m ÷ 1,44 m ÷ donkergrijze smeuiige klei, gestorte slib/bagger ophoging >11, < 9  1650-1675 

11 1,40 m ÷ 1,56 m ÷ rulle, zandige kleilaag met bouwpuin, scherven en pijpensteeltjes, vergelijk 

S 20 en 22 

verharding >12, > 10 CZP-5 1650-1675 
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12 1,56, m ÷ 2,70 m ÷ pakket van grijze en grijsblauwe kleizoden, af en toe een losse  rietstengel, 

diffuus blokpatroon = S 8 

ophoging >21,=8,<1

1 

 1650-1675 

13 0,64 m ÷ 0,82 m ÷ grenenhouten fundering (lh 8 cm dik) met schuifhout (9 cm breed) en kesp 

op 2 palen = S 3 

fundering 

huizenblok 

>9,=3, <1  1875-1900 

14 0,86 m ÷ 1,19 m ÷ grenenhouten plank in S 11, 2 x 33 cm hoog, 2 paaltjes aan zuidzijde, 0,67 

m ten N van S 13 

schot? >10, <1  1650-1875 

15 0,62 m ÷  lichtbruin / okerkleurige vulling, zeer gruizig soort mortel met puin, ten N 

van S 13, loopt schuin weg de diepte in 

aanvulling insteek 

S 16? 

>10, < 1  1675-1875 

16  2,15 m ÷ steensbreed metselwerk (21,5 x 10 x 5 cm) met koepelgewelf, in totaal 2,5 

m breed bevat S 17, bodem op 2,15 m ÷. Gewelf stuk, vulling koepel deels 

S 1 

beergoot > 7, < 1  1875-1900 

17 1,45 m ÷ 2,15 m ÷ zwarte dunne beer, in S 16 vulling S 16 >16, < 1 CZP-6 1875-1925 

18 0,40 m ÷ 0,60 m ÷ donkere blauwgrijze, zware klei geoxideerde top S 

9 

> 9, < 1  1675-1875 

19 2,68 m ÷  bruin / geel pakket met rietstengels rietveen < 12   

20 0,76 m ÷ 1,84 m ÷ rul, humeus pakket, zanderig, bevat veel puin en scherven = S 22 

(vergelijk S 11) 

ophoging <12,=22,<

6 

CZP-8 1650-1675 

21 2,78 m ÷  grijsblauwe kleilaag met schelpfragmentjes bodem < 12   

22 0,76 m ÷ 1,84 m ÷ rul, humeus pakket, zanderig, bevat veel puin en scherven = S 20 

(vergelijk S 11) 

ophoging = 20 CZP-9 1650-1675 

23 0,92 m ÷  zware grenenhouten fundering, lh 61 x 10 cm, kesp 84 x 38 x 10 cm, 2 

palen ø 22 cm, houten toognagels, baksteen oranjerood 22½ x 11 x 4 cm 

fundering 

houtzaagmolen? 

> 6, < 3 CZP-

10 

1650-1700 
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 Bijlage 2 Vondsten 

vondst
nr 

object 
nr 

spoor fragm MAE materiaal kenmerken object datering  

2  5   hout, Quercus  Monster, zaagsel  
3  6 1 1 pijpaarde dubbelconische ketel (Duco type 6) rookpijp 1655-1670 
3  6 1 1 roodbakkend  grape 1650-1675 
3  6 2 2 tegel blauw wit decor kinderspelen wandtegel 1650-1675 
4  7   hout: Picea  monster spaanders  
5  11 2 2 roodbakkend  grape 1600-1650 
5  11 1 1 roodbakkend groen glazuur olijfkruik 1600-1625 
5  11 3 1 roodbakkend  pispot 1650-1675 
5  11 1 1 witbakkend groen glazuur kom 1650-1675 

5  11 2 2 pijpaarde dubbelconische ketel, type 6 DUCO 1 x zijmerk 'roos' rookpijp 1650-1675 
5  11 1 1 majolica kabelrand, geelblauw decor bord 1660-1675 
5  11 1 1 tegel hoekdecoratie Franse Lelie (Pluis C.02) wandtegel 1625-1660 
5  11 3 2 steengoed grijs zoutglazuur kan 1650-1675 
6  17 1 1 industrieel blauwwit decor bord 1880-1925 
6  17 1 1 pijpaarde  rookpijp 1880-1925 
6  17 1 1 industrieel  kopje 1880-1925 
6 1 17 1 1 metaal: tin tin met ijzeren kern theelepel 1880-1925 
6 2 17 1 1 metaal: tin tin theelepel 1880-1925 
6 3 17 1 1 metaal: 

koperlegering 
koperlegering suikerschepje 1880-1925 

6 4 17 1 1 eco, fauna: ivoor tand 7,7 cm met vatting voor hangertje sieraad 1880-1925 
6 5 17 1 1 grafiet lengte 8,5 cm  ø 0.65 cm schrijfstift 1880-1925 

6 6 17 1 1 glas  knoop 1880-1925 
6 7 17 1 1 glas  knoop 1880-1925 
6 8 17 1 1 steengoed  knikker 1880-1925 
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7  1 1 1 pijpaarde 'Doetel' ketel, (Duco type 23) rookpijp 1875-1900 
8  20 4 3 faience blauwwitte decoratie bord 1650-1675 
8  20 6 5 pijpaarde dubbelconische ketel, type 6 DUCO 2 x zijmerk 'roos',       

1 x hm posthoorn, 
rookpijp 1650-1675 

8  20 1 1 steengoed  kan 1650-1675 
8  20 1 1 roodbakkend  bakpan 1650-1675 
8  20 1 1 roodbakkend  bord 1650-1675 
8  20 1 1 roodbakkend  test 1650-1675 
8  20 2 1 majolica blauw witte bloemen decoratie bord 1650-1675 
8  20 1 1 faience  kom 1650-1675 
8  20 2 1 faience Frans / Italiaans? plooischotel 1650-1675 
8 1 20 1 1 steengoed zoutglazuur zalfpot 1650-1675 
9  22 3 2 steengoed  kan 1650-1675 
9  22 1  tegel hoekdecoratie spinnetje (Pluis C.08), decor vissers wandtegel 1650-1675 
9  22 1 1 faience wit/ hollands plooischotel 1650-1675 
9  22 5 4 faience blauwwit decor bord 1650-1675 
9  22 2 2 majolica  bord 1650-1675 
9  22 1  roodbakkend  test 1650-1675 
9  22 1  roodbakkend  grape 1650-1675 
9  22 1  roodbakkend groenglazuur met appliques vuurstolp 1625-1650 
9  22 5 5 pijpaarde dubbelconische ketel, type 6 DUCO, 1 x hm posthoorn,      

1 x zm 'roos', 1 x hm gekroonde posthoorn 
rookpijpen 1650-1675 

10  23  1 baksteen oranjerood, 22,5 x 11 x 4 cm baksteen  
11  3  1 baksteen bruinpaars, 26 x 12,5 x 6,5 cm baksteen 1880-1890 

 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
N44, De Keyzer 

AAR 25 

31

AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 

Overzicht van verschenen titels 
ISSN: 1872-5139 
 

 In druk verkrijgbaar via Stadsboekwinkel Amsterdam en www.halos.nl 

 

 Als PDF te downloaden op www.bma.amsterdam.nl 
 
AAR 1    Gawronski, J., R. Jayasena, J. Veerkamp, Wonen aan een wagenplein. Archeologische opgraving 

Haarlemmerplein (2005), Amsterdam 2006    

AAR 2    Gawronski, J. en R. Jayasena, Tweede Kostverlorenkade. Inventariserend veldonderzoek (2006), 

Amsterdam 2006       

AAR 3     Gawronski, J., S. Dautzenberg, J. Veerkamp, Verschansen achter vuilnis. Inventariserend veldonderzoek 

Amstelstraat (2006), Amsterdam 2007     

AAR 4     Gawronski, J. en R. Jayasena, Scherven uit de Pottenbakkersgang. Archeologische opgraving Westerstraat 

(2003), Amsterdam 2007     

AAR 5     Gawronski, J., R. Jayasena, J. Veerkamp, In de schaduw van de VOC. Archeologische opgraving Rapenburg 

(2005), Amsterdam 2007     

AAR 6     Gawronski, J., R. Jayasena, J. Veerkamp, Beerputten en bedrijvigheid. Archeologische opgraving 

Konijnenstraat (2003), Amsterdam 2007    

AAR 7     Gawronski, J. en J. Veerkamp, Zerken en graven in de Nieuwezijds Kapel. Inventariserend veldonderzoek 

Rokin (2005), Amsterdam 2007    

AAR 8     Gawronski, J. en R. Jayasena, Opgraving van een mikwe in de Nieuwe Synagoge. Jonas Daniël Meijerplein 

(2006), Amsterdam 2007     

AAR 9    Gawronski, J. en J. Veerkamp, De Hallen. Inventariserend veldonderzoek Bilderdijkkade (2006), Amsterdam 

2006       

AAR 10  Gawronski, J.en J. Veerkamp, Een fontein in de Buitensingel. Archeologische begeleiding Leidseplein 

(2006), Amsterdam 2006       

AAR 11  Gawronski, J. en R. Tousain, Diemen Tolbrug. Inventariserend veldonderzoek Muiderstraatweg (2006), 

Amsterdam 2008     

AAR 12  Gawronski, J. en R. Tousain, Boezemgemaal Halfweg. Inventariserend veldonderzoek Wethouder van 

Essenweg (2006), Amsterdam 2007    

AAR 13  Gawronski, J. en J. Veerkamp, Frans Ottenstadion. Inventariserend veldonderzoek Amstelveenseweg 

(2004), Amsterdam 2007      

AAR 14  Gawronski, J. en J. Veerkamp, Archeologisch opgraving Vijzelstraat (2004), Amsterdam 2007 

AAR 15  Gawronski, J., R. Jayasena, J. Veerkamp, Aanplempingen in het IJ. Archeologische opgraving 

Martelaarsgracht (2003), Amsterdam 2007  

AAR 16  Gawronski, J., R. Jayasena, J. Veerkamp, Schuilkerk de Papagaai. Archeologische opgraving Kalverstraat 

(2004), Amsterdam 2008 

AAR 17  Gawronski, J. en J. Veerkamp, De saillant van Het Blaauwhoofd. Inventariserend veldonderzoek Van 

Diemenstraat (2006), Amsterdam 2007 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
N44, De Keyzer 

AAR 25 

32 

AAR 18  Gawronski, J. en R. Jayasena, De noordwestelijke oever van Oostenburg. Archeologische opgraving 

Oostenburgermiddenstraat (2006), Amsterdam 2006  

AAR 19  Gawronski, J. en J. Veerkamp, Het Shell-terrein. Inventariserend veldonderzoek Grasweg (2004), 

Amsterdam 2007 

AAR 20  Gawronski, J. en J. Veerkamp, Het RIVA-terrein. Inventariserend veldonderzoek Baarsjesweg (2005), 

Amsterdam 2008 

AAR 21  Gawronski, J.en R. Tousain, De Ceintuurbaanpanden. Archeologische begeleiding Tweede Sweelinckstraat / 

Sint Willibrordusstraat (2006), Amsterdam 2008 

AAR 22  Gawronski, J. en R. Jayasena, Het Purperhoedenveem. Archeologische opgraving Oudezijds Voorburgwal 

(2004), Amsterdam 2008 

AAR 23 Kranendonk, P. en J.H.G. Gawronski, Noord/Zuidlijn, locatie Rokin. Archeologische begeleidingen en 

opgravingen 2003-2006, Amsterdam 2007   

AAR 24  Gawronski, J. en J. Veerkamp, Sportpark Ronald McDonald, Inventariserend veldonderzoek 

Zunderdorpergouw (2007), Amsterdam 2008 

AAR 25  Gawronski, J. en J. Veerkamp, N44, De Keyzer. Inventariserend veldonderzoek Czaar Peterstraat (2008), 

Amsterdam 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
 
AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 25 
Amsterdam 2008 
ISSN: 1872-5139  
 
Tekst:   Jerzy Gawronski, Jørgen Veerkamp 

Redactie:   Jerzy Gawronski 

Veldwerk:    Ron Tousain, Jørgen Veerkamp  

Tekeningen:  Lidewij de Leeuw, Ron Tousain, Jørgen Veerkamp 

Foto’s:   Wiard Krook, Jørgen Veerkamp 

Vondstverwerking:  Ron Tousain 

Vondstdeterminatie:  Ron Tousain, Jørgen Veerkamp  

Vormgeving:  BMA 

Druk:   BMA 
 
© Bureau Monumenten & Archeologie, Gemeente Amsterdam, 2008 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enigerlei 

andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 


