
 
AAR 30 

 

 

Bolwerk Oosterblokhuis 
 

Archeologische opgraving Prof. Tulpplein, 
Amsterdam (2005)  
 
AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 30, 2008 

Jerzy Gawronski, Ranjith Jayasena, Jørgen Veerkamp 
 

 
 
 





 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Bolwerk Oosterblokhuis 

AAR 30 

3

Inhoud 

Basisgegevens  4 

1  Inleiding 5 

2  Achtergronden en vraagstellingen 6 
2.1  Achtergronden 6 
 17de-eeuwse vestingbouw 
 De Amsterdamse stadsmuur van 1663 
 Bolwerk Oosterblokhuis 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 13 

3  Resultaten 15 
3.1  Sporen en structuren 15 
 Muurwerk van het bolwerk 
 Muurwerk van de bebouwing Huddekade 
 Fundering van het bolwerk 
 Amsterdams waterpeil 

4  Conclusie 24 
 Constructie van het bolwerk 
 Waterhuishouding 
 Extrapolatie archeologische kartering 

5  Summary 28 
 Fortifications 
 Bastion Oosterblokhuis 
 Archaeological data 
 Archaeological valuation 
 List of figures  
 
6   Literatuur                    32 

Bijlage  1 Sporen 33 

Bijlage  2 Vondsten 35 

Bijlage  3 Verklarende woordenlijst 36 

AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 37 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Bolwerk Oosterblokhuis 

AAR 30 

4 

Basisgegevens 

Plangebied  Prof. Tulpplein / Bolwerk Oosterblokhuis 
Adres Prof. Tulpplein  
Kadaster ASD11 O 03715 
RD-coördinaten NW 122.206 / 485.889 
 NO 122.247 / 485.905 
 ZW 122.213 / 485.868 
 ZO 122.254 / 485.884 
TOPO-code BMA TULP 
OM-nummer  58696 
Opdrachtgever  Delta Lloyd Levensverzekering N.V. 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam,  
  Stadsdeel Centrum  
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 
 
 
 

 
 
1  De vindplaats prof. Tulpplein binnen het stadsdeel Centrum  
 



 

 

AAR 30 
 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Bolwerk Oosterblokhuis 
 

5

1  Inleiding 

Van 4 tot 7 juli 2005 heeft de afdeling Archeologie van het Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) een archeologische opgraving (AO) uitgevoerd op het Prof. Tulpplein. 
Aanleiding hiertoe was de aanleg van een diepe bouwput voor een ondergrondse 
parkeergarage. Dit betekende bodemverstoring van een locatie met een hoge 
archeologische verwachting.  
De bouwplaats aan het Prof. Tulpplein besloeg het terrein van de gesloopte huizenrij aan 
de Huddekade in het zuiden tot aan de bebouwing van de Prof. Tulpstraat in het noorden. 
In deze zone bevond zich naar verwachting (een deel van) het Oosterblokhuis, één van 
de 26 bolwerken van de Amsterdamse stadsomwalling van 1663.  
 
In vervolg op de opgraving is op 20 januari 2006 tijdens de diepe ontgraving van de 
bouwput door de civieltechnische uitvoerder nog een aanvullende waarneming verricht 
om de fundering van het bolwerk in detail te kunnen documenteren. 
 

 
 
2  De vindplaats in de topografische situatie van 2005 
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2  Achtergronden en vraagstellingen 

2.1  Achtergronden 

17de-eeuwse vestingbouw 
 
Het Prof. Tulpplein is gelegen op het tracé van de stadsmuur die in het kader van de 
stadsuitbreiding van 1663 (Vierde Uitleg) is aangelegd van de Leidsegracht tot aan de 
Oostelijke Eilanden. Het bouwplan van de stadsmuur was gebaseerd op de principes van 
het Oudnederlandse vestingstelsel, een bouwmethode die voortkwam uit vestingbouw-
kundige vernieuwingen in de 16de eeuw. Met de toegenomen vuurkracht van kanonnen 
waren de middeleeuwse stenen verdedigingsmuren met hun hoge torens niet langer 
toereikend. Bovendien hadden de ronde torens aan de veldzijde een dode hoek waar 
aanvallers zich konden verschuilen. De oplossing kwam halverwege de 16de eeuw met 
de introductie van de Italiaanse gebastioneerde bouwmethode. Volgens dit principe 
bestonden fortificaties uit stenen vestingwallen (courtines of gordijnen) met op 
regelmatige afstand puntig toelopende, vijfhoekige uitbouwen (bolwerken of bastions) van 
waar de courtines met kanonnen optimaal konden worden bestreken. Een bolwerk was 
samengesteld uit twee muren (flanken) die haaks op de courtine stonden en door middel 
van twee schuine muren (faces) in een punt (saillant) bij elkaar kwamen.  
 
Nederlandse militaire ingenieurs, zoals Simon Stevin, namen dit concept in de tweede 
helft van de 16de eeuw over en pasten het aan de locale omstandigheden aan. Met deze 
bouwwijze, later bekend als het Oudnederlandse vestingstelsel, werd optimaal gebruik 
gemaakt van het vlakke en waterrijke landschap, dat zich uitstekend leende voor een 
vestingsysteem met voorwerken en inundaties. Essentieel was dat de bakstenen muren 
werden vervangen door of gecombineerd met aarden wallen. Deze waren beter bestand 
tegen de inslag van vijandelijke kogels zoals bij verschillende stadsbelegeringen het geval 
bleek. De aarden wallen kregen een borstwering aan de veldzijde en een walgang aan de 
stadskant. Tussen de hoofdwal en de gracht werd vaak een lage onderwal (fausse braye) 
uitgevoerd om de hoofdwal extra bescherming te bieden en te voorkomen dat deze in de 
gracht verzakte. Het verdedigingsstelsel omvatte verder een bedekte weg aan de 
overkant van de gracht met daarvoor een flauw aflopend talud (glacis).  
 

 
 
3  Profiel van een vestingwal volgens het Oudnederlandse vestingstelsel  
 
De Amsterdamse stadsmuur van 1663 
 
Dit Oudnederlandse vestingstelsel werd in Amsterdam voor het eerst toegepast bij de 
stadsuitbreiding van 1592-1596 (Tweede Uitleg), toen als stadsmuur een aarden wal met 
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bolwerken werd aangelegd.1 Twee decennia later werd bij de stadsuitbreiding van 1613 
(Derde Uitleg) opnieuw gekozen voor het Oudnederlandse vestingstelsel. Er werd toen 
een nieuw stedelijk gebied aan de westzijde van de stad gerealiseerd dat werd omgeven 
door een aarden wal met elf bolwerken vanaf het IJ tot aan de huidige Leidsegracht. Hier 
sloot de nieuwe muur met een scherpe knik aan op de bestaande oudere wal aan de 
oostkant van de stad ter hoogte van de Herengracht.  
 
 

 
 
4  Het Oud- en Nieuwnederlandse vestingstelsel zoals toegepast op een eenvoudige vierzijde schans 
 
Met de Vierde Uitleg van 1663 werd de nieuwe muur doorgetrokken langs de oostkant 
van de stad, waarmee het markante halfcirkelvormige verdedigingswerk met in totaal 
zesentwintig bolwerken ontstond. De bouwplannen van de Vierde Uitleg vielen in een 
periode van vernieuwingen binnen de vestingbouw die tot de ontwikkeling van het 
Nieuwnederlandse vestingstelsel zouden leiden.2 Dit proces kwam traag op gang 
aangezien er vanwege de vrede van Munster (1648) en het uitblijven van landoorlogen in 
de daaropvolgende twintig jaar minder noodzaak was tot vestingbouw en minder behoefte 
aan verbeteringen. Veel vestingbouwers hielden vast aan de beproefde beginselen van 
het Oudnederlandse stelsel. Toch was de bouw van de nieuwe Amsterdamse stadsmuur 
aanleiding tot enige discussie tussen het stadsbestuur en Hendrik Ruse (of Rusius), een 
toonaangevend militair ingenieur (1624-1679). Hij was één van de drie specialisten die 
met stadsingenieur Jan Heimansz Coeck en admiraliteitsingenieur Matthias Dögen voor 
het ontwerp waren aangetrokken. Het Amsterdamse stadsbestuur had echter geen oren 
naar de voorstellen van Ruse die in 1654 in een vestingbouwkundige verhandeling het 
Oudnederlandse stelsel had bekritiseerd. De bestuurders werden hierin gesteund door de 
Utrechtse fortificatiemeester Gerard Melder die een ‘eenvoudige hedendaagsche 
Fortificatie’ adviseerde.3 Uiteindelijk kozen zij voor een bouwplan volgens het 
Oudnederlandse stelsel. Dit betekende niet dat men strikt vasthield aan de theoretische 
beginselen van de vestingbouw. Pragmatisch handelen was wezenlijk voor het welslagen 
van het bouwproject. De 17de-eeuwse geschiedschrijver Commelin zei hierover: ‘deze 

                                                      
1 Archeologische sporen van een dergelijke aarden wal zijn gevonden in de Amstelstraat (AMS2): AAR 3, p. 34. 
2 De belangrijkste tekortkoming van het Oudnederlandse stelsel was de bolwerkflank die door zijn loodrechte 
positie op de courtine een optimale flankering van de tegenoverliggende face bemoeilijkte. Dit werd opgelost 
door de flank loodrecht op de face van het tegenoverliggende bolwerk plaatsen.  
3 Van Wieringen 1982, 38. Hendrik Ruse kreeg pas later de kans om zijn verbeteringen door te voeren, in dienst 
van de koning van Denemarken, waar hij zijn glansrijke carrière afsloot als Baron Rusenstein.  
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wallen en bolwerken, zijn op verscheyde manieren geheyt, en gemuurt, door dien de 
dagelijkse ervarentheyt de bouwmeesters al wijzer en wijzer gemaakt heeft.’ 4 
 
Men wilde geen enkel risico nemen met de zompige ondergrond en paste een bijzonder 
zware fundering toe. In verschillende contemporaine beschrijvingen wordt gesproken van 
een negen meter brede houten vloer van 14 km lengte die rustte op meer dan 100.000 
palen met kespen.5 Aan de veldzijde werd een schildmuur opgetrokken in bakstenen: 
volgens Commelin werden hier ‘moppen’ voor gebruikt, waarmee doorgaans bakstenen 
van een groot formaat worden aangeduid. Ter stabilisering werden dwars op deze muur 
aan de achterzijde tongewelven gemetseld. De courtines kregen ieder 47 bogen, de 
bolwerken 44. Op deze gewelven en tegen de schildmuur kwam een grondlichaam met 
walgang te liggen, bestaande uit aarde en modder die was gewonnen bij het uitgraven 
van de gracht. Aangezien de voet van de stadsmuur direct aan de gracht grensde, zonder 
een voorland of fausse-braye, bestond het gevaar dat de slappe grond tussen de palen 
zou wegspoelen en de muur zou verzakken. Om dit te voorkomen werd voor de 
funderingspalen een ingegraven houten damwand geplaatst, samengesteld uit planken 
‘omtrent een hand breet dik’ die in elkaar pasten met ‘swaluw staerten en groeven’.6 Ook 
werd rekening gehouden met de druk die het zware wallichaam op het muurwerk zou 
kunnen uitoefenen. Om ‘het aenperssen der aerde tegen de muuren en bogen te beletten’ 
werd een buffer van eikenhouten takkenbossen aangebracht.7  
 

 
 
5  Doorsnede van de vestingwal van de Vierde Uitleg op basis van een 19de-eeuwse opmeting van 
stadsingenieur J.G. van Niftrik. Aangevuld in geel is het aardlichaam dat op de gewelven en achter de 
schildmuur lag 

                                                      
4 Commelin 1694, 241. 
5 Van Wieringen 1982, 38. 
6 Commelin 1694, 241-242. 
7 Dapper 1663, 51. 
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6  De stadsplattegrond van Daniel Stalpaert uit 1662 ingekleurd met de Derde en Vierde Uitleg, waarmee de 
stadsmuur met 26 bolwerken werd voltooid (bolwerk Oosterblokhuis in rood) 
 
Onder dreiging van een Franse invasie besloot de Amsterdamse vroedschap in 1671 tot 
verbetering van de verdedigingswerken.8 Dat bleek geen loos alarm. In het jaar daarop, 
ook wel bekend als het Rampjaar, raakte de Republiek verwikkeld in een oorlog met 
Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Als laatste redmiddel werden de polders tussen 
de Zuiderzee en de Merwede; de Hollandse Waterlinie, onder water gezet. Amsterdam 
bleef een beleg bespaard, maar had zich wel voorbereid door na de voltooiing van de 
Vierde Uitleg het bestaande tracé van de voorgaande stadsuitbreiding van 1613 aan te 
passen met nieuwe bolwerken voor de Leidse- en Haarlemmerpoort en een verstening 
van de aarden bolwerken en (mogelijk) gordijnen benoorden de Leidsepoort. Ter 
bevordering van de militaire logistieke efficiëntie kreeg elk van de zesentwintig bolwerken 
een eigen naam zodat ze goed van elkaar waren te onderscheiden.9 
 
Uit rapporten van de Stadsfabriek (hoofd van de stedelijke ingenieursdienst) uit het einde 
van de 18de eeuw valt op te maken dat de verdedigingswal een eeuw na aanleg tal van 
gebreken vertoonde.10 De Stadsfabriek Johan Samuel Creutz meldde in 1783 grote 
achterstand in onderhoud. Volgens hem waren de schaarse reparaties eerder 
cosmetische ingrepen dan werkelijke herstelpogingen. De gemetselde muren bleken niet 
bestand tegen de druk van de aarden wal erachter, maar verzwaring van het muurwerk 
zou te kostbaar zijn. Daarbij kwam dat de stadsmuur z’n wezenlijke defensieve functie 
had verloren en meer ‘tot cieraad als tot weezentlyk nuts’ was. Het verval zette zich voort.  
                                                      
8 Hell 2005, 177-178 
9 Commelin 1694, 242. 
10 Prins 1993, 91-116. 
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Zo was in 1794 een groot deel van het muurwerk van het bolwerk Reguliers, gelegen 
tussen de Reguliers- en de Vijzelgracht, tijdens een storm van de fundering losgekomen 
en omgevallen. Op advies van Johannes Schilling, de opvolger van Creutz, werd dit 
bolwerk in 1796 tot twee voet boven het stadspeil11 afgebroken en werd de wal achter de 
muur tot een talud van 45° afgegraven. In 1798 werd met instemming van de 
Commissarissen van de Stads Artillerie en Magazijnen de militaire status van de 
stadsmuur als verdedigingwerk opgeheven. Het bouwwerk rond de stad zou slechts een 
functie als waterkering behouden. Niet lang daarna, in 1803, werd besloten om, in lijn met 
de eerdere aanpak van Schilling van het bolwerk Reguliers, de gehele wal met bolwerken 
tot circa 0,60 m boven stadspeil te slechten en van boven met een rollaag in tras (specie) 
af te dekken om inwateren te voorkomen. De muurhoogte zou worden teruggebracht tot 6 
à 7 voeten (circa 1,70 tot 2 m) boven de bodem van de stadsgracht. Hiermee werd de 
achterliggende wal, die gedeeltelijk afgegraven zou worden, voldoende beschermd tegen 
het hoogwater van de vestinggracht. Tenslotte werd op de verlaagde wal een wandelweg 
met beplanting aangelegd. Hoewel dit werk in verschillende etappes tot uitvoering is 
gebracht, was de stadswal tegen 1820 voor een groot deel afgegraven en verlaagd tot 
een wandelroute rond de historische stad met een groenstrook van plantsoenen langs de 
Singelgracht. 
 
 

                                                      
11 Twee voet is 56,6 cm (Amsterdamse voet: 28,3 cm). Het stadspeil was vanaf de 17de eeuw de gemiddelde 
zomervloedstand van de Zuiderzee. In de 19de eeuw zijn deze metingen aangepast wat heeft geresulteerd in 
het huidige NAP.  
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7  De Hoge Sluis met de doorgang naar de Amstel in 1767 (tekening Hendrik Tavenier). Geheel rechts het 
bolwerk Oosterblokhuis. De visser op het bolwerk geeft een idee van de schaal van deze verdedigingswerken 
(Stadsarchief Amsterdam)  
 
Bolwerk Oosterblokhuis 
 
De enige natuurlijke doorgang door de 1663-stadswal, die bestond uit een gesloten lint 
van muren, bolwerken en poorten, was de rivier de Amstel. Over de waterweg was een 
stenen brug met verdedigingsvoorzieningen gebouwd, de Hoge Sluis. De brug was aan 
de veldzijde afgeschermd door een palissade in het water en de beide bruggenhoofden 
werden geflankeerd door bolwerken, het Westerblokhuis en Oosterblokhuis op 
respectievelijk de westelijke en oostelijke oever. Het bijna 92 m brede Oosterblokhuis had 
31 m lange, loodrecht op de wal geplaatste, flanken en 66 m lange faces. De schildmuur 
was opgetrokken in baksteen met natuursteen in de saillant. Vanaf de rechterflank lag de 
Hoge Sluis binnen geschutbereik, de linker diende ter bescherming van de Weesperpoort. 
In 1662 werd op het bolwerk de korenmolen ‘De Bul’ gebouwd.  
 
Ook het Oosterblokhuis kreeg in de loop van de 18de eeuw te lijden van verval en werd 
uiteindelijk in fasen ontmanteld. In 1807 werd de westelijke kant van het bolwerk conform 
de eerder genoemde aanpak bij de ombouw van de ommuring tot waterkering verlaagd tot 
het niveau van het maaiveld aan de binnenzijde. Een jaar eerder was de muur tussen de 
vlakbij gelegen Weesperpoort en de oostelijke Oosterblokhuis flank al afgetopt. In 1863 
werd ook de molen afgebroken. In 1864 werd de nog staande oostelijke flank geslecht en 
het water voor het bolwerk aangeplempt voor de bouw van het Amstelhotel.  
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8  De Amstelburg (Hoge Sluis, 27) wordt geflankeerd door de bolwerken Westerblokhuis (rechts) en 
Oosterblokhuis (midden: donker). De Weesperpoort (96) ligt precies tussen het Oosterblokhuis en bolwerk 
Weesp (links) (detail stadsplattegrond van Commelin, 1694)  
 
 

     
 
9  De ontmanteling van de beide bolwerken Oosterblokhuis en Weesp aan weerszijden van de Weesperpoort 
tussen 1860 (stadsplattegrond van A. Braakensiek ) en 1869 (stadsplattegrond van K.H. Schadd). De rechte 
driehoekige vorm van het bolwerk Oosterblokhuis veranderde na aanplemping in een glooiende oever met op de 
hoek aan de Amstel het Amstelhotel 
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Het nieuwe hotel was onderdeel van het stedelijke vernieuwingsplan van Samuel Sarphati 
rond het Paleis van Volksvlijt op het Frederiksplein. Omstreeks 1870 werden langs de 
Huddekade en de Prof. Tulpstraat woningen gebouwd. De panden langs de Huddekade 
en op de hoek met het Prof. Tulpplein zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1940 om 
strategische redenen door de Duitsers gesloopt.12   
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Op de bouwlocatie waren restanten van de saillant (punt) van het bolwerk Oosterblokhuis 
en de aangrenzende verdedigingsgracht te verwachten. Aanwijzingen hiertoe konden 
worden afgeleid van verschillende historische stadsplattegronden, zoals die van Daniel 
Stalpaert uit 1662 (afb. 6) en Commelin uit 1694 (afb. 7). Met behulp van deze kaarten 
kon het tracé van de 17de-eeuwse stadsmuur op de huidige topografische situatie worden 
overgezet. De uitkomst van de kaartprojectie werd ondersteund door een bodemradar 
onderzoek, dat in november 2001 door MAP Benelux BV in opdracht van Delta Lloyd 
werd uitgevoerd ter hoogte van de Prof. Tulpstraat. Dit toonde aan dat zich op die locatie 
zware muurresten in de bodem bevonden. Afgezien van enkele schaarse historische 
beschrijvingen is vanwege de afbraak van het verdedigingswerk in de 19de eeuw weinig 
bekend over de precieze ligging van de muren en bolwerken van de Derde en Vierde 
Uitleg. Ook ontbreekt het aan inzicht in de concrete bouwtechnische aspecten van het 
17de–eeuwse verdedigingswerk. De eerste archeologische gegevens over constructie en 
fundering van de stadsmuur kwamen beschikbaar dankzij het onderzoek van het bolwerk 
Zeeburg aan het Funen in 2000.13 Ondanks de ontmanteling in de 19de eeuw bleken daar 
nog samenhangende onderdelen van de stadswal uit 1663 in de grond behouden. Dit 
schiep goede verwachtingen voor de vindplaats Prof. Tulpplein.  
 

 
 
10  Het muurwerk van de saillant van het bolwerk Zeeburg, gezien vanuit het oosten (FUN, juni 2000)  
 

                                                      
12 Het Tulpplein en de Tulpstraat kregen in 1946 de toevoeging ‘Prof.’ om verwarring met straten in de 
bloemenbuurt (Jordaan) te voorkomen.  
13 FUN (2000). 
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Een andere archeologische vindplaats met restanten van de stadsmuur werd in 2004 
aangetroffen op het Marnixplein na de sloop van het voormalige Marnixbad.14 Hier kon 
een doorsnede van de stadswal uit 1613, die in 1663 was verbouwd, archeologisch 
worden gedocumenteerd. Dit deel van de aarden wal had weliswaar een stenen 
schildmuur, maar een constructie met gemetselde gewelven bleek hier in tegenstelling tot 
de muur van bolwerk Zeeburg niet toegepast. Dit had ertoe geleid dat de muur onder druk 
van het achterliggende wallichaam was verzakt in de richting van de gracht.  
 
De archeologische opgraving (AO) in juli 2005 en de aanvullende waarneming in januari 
2006 richtten zich specifiek op: 
− de bouwkundige structuur van het bolwerk in samenhang met het tracé van de 
bijbehorende (Singel)gracht  
− de stratigrafische opbouw van de vulling en bodem en vondstafzettingen van de 
(Singel)gracht. 
  
Op gemiddeld 0,65 m + NAP is een vlak aangelegd en gedocumenteerd: dit is het niveau 
waarin zich sporen van het muurwerk van zowel de 19de-eeuwse bebouwing als het 
17de-eeuwse bolwerk aftekenden. Loodrecht op de rechter face van het bolwerk is een 
profielsleuf gegraven om de stratigrafische opbouw van de gracht te documenteren. Het 
profiel bleef beperkt tot een lengte van 4 m vanwege de aanwezigheid van een 
kelderfundering van de 19de-eeuwse bebouwing aan de Huddekade die tot aanzienlijke 
verstoring van de bodem had geleid. Tijdens de aanvullende archeologische waarneming 
bij de diepe ontgraving van de bouwput in januari 2006 kon de houten fundering onder het 
muurwerk van de face worden gedocumenteerd en de oorspronkelijke positie van de 
saillant worden gelokaliseerd. De opgraving is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 2.2. Vlakken zijn gedocumenteerd middels 
digitale fotografie en tekeningen op schaal 1:20. 
 

                                                      
14 MAR2 (2004). 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

De archeologische resten bestaan in totaal uit 26 sporen die in twee fasen zijn te 
onderscheiden: 
 Het bolwerk Oosterblokhuis, ca. 1663- ca. 1863 
 De bebouwing Huddekade, 1870-1940 

Naast muurwerk uit deze twee fasen hebben de sporen betrekking op de fundering van 
het bolwerk en de opbouw van de grachtbodem voor het bolwerk. Vondsten kwamen zo 
sporadisch voor dat ze niet apart, maar in samenhang met de sporen worden besproken.  
 
 

 
 
11  Vereenvoudigde sporenkaart van het vlak van de opgravingsput 
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Muurwerk van het bolwerk 
 
In de noordwesthoek van de werkput werd over een lengte van 8 m de westelijke (rechter) 
face van het bolwerk Oosterblokhuis vrijgelegd. In tweede instantie zijn overblijfselen van 
de saillant gelokaliseerd onder de bebouwing aan de Huddekade.  
 
Het opgaande muurwerk (S 1) was tot een hoogte van circa 2 m intact. De schildmuur 
was (in het vlak op 0,65 m + NAP) 1,70 m breed en liep met zes vertandingen aan de voet 
(1,44 m ÷ NAP) tot 1,80 m uit. Een 1,70 m brede dwarsmuur was koud tegen de 
binnenzijde van de muur gemetseld. Deze muurdam was de basis voor de twee meest 
zuidelijke gesloopte gewelfbogen die de schildmuur oorspronkelijk in de aarden wal 
erachter verankerden.  
 
In het massieve metselwerk van de schildmuur waren twee soorten baksteen (TULP-7) 
verwerkt. Het binnendeel van de muur, de vertanding en de indelingsmuur waren 
opgetrokken uit oranjebruine bakstenen, de door Commelin vermelde moppen.15 De 
tweeënhalfsteens dikke buitenste schil bestond tot aan de vertanding uit paarsbruine 
hardgebakken klinkers.16 Dit zijn typische bouwstenen uit de 18de en begin 19de eeuw en 
behoorden niet tot het originele metselwerk. De vervanging van de buitenste wand van de 
face tot de vertanding met klinkers met een harde waterbestendige structuur kan op een 
herstelfase van het metselwerk in de 18de eeuw duiden, maar kan ook samenhangen met 
een verbouwing van de muur vanwege de nieuwe functie als waterkering in 1807. De 
saillant was uitgevoerd in natuursteen en samengesteld uit meerdere bewerkte 
elementen. Bij de ontgraving van de diepe bouwput is een dergelijk element van 0,87 x 
0,60 x 0,55 m aangetroffen op de houten fundering onder de bebouwing aan de 
Huddekade.  
 

 
 
12  De westelijke (rechter) face van het bolwerk tegen de achtergevel van de bebouwing aan de Prof. Tulpstraat. 
Rechts is zichtbaar hoe de saillant is weggesloopt bij de aanleg van de achtergevel van het pand Huddekade 4 

                                                      
15 Afmetingen 23,5/24 x 11/11,5 x 4/4,5 cm, vermelding van moppen: Commelin 1694, 241. 
16 Afmetingen 23/23,5 x 10/10,5 x 4/4,5 cm.  
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Muurwerk van de bebouwing Huddekade 
 
Het muurwerk van bolwerk Oosterblokhuis werd bij de saillant doorsneden door de 
achtergevels van de rond 1870 gebouwde panden Huddekade 4-5 (S 2). Deze waren 
opgetrokken in roodbruine baksteen (TULP-4).17 Langs de achtergevel van de Prof. 
Tulpstraat 2 lag een oost-west bestrating van gele ijsselsteentjes (S 4) over een deel van 
de geslechte muren van het bolwerk. Verder resteerden enkele losse muurfragmenten en 
klinkerstraatjes (S 5, 6 en 9) die onderdeel waren van de inrichting van de achtertuinen 
van de panden. Die waren allen afgedekt na sloop in de 40er jaren toen ook de 
kelderruimtes werden volgestort met puin.  
 
Fundering van het bolwerk 
 
Het Oosterblokhuis was op gebruikelijke 17de-eeuwse wijze gefundeerd op stuit, dat wil 
zeggen op palen die reikten tot op de eerste zandlaag (gemiddeld 12 m ÷ NAP). De palen 
hadden een diameter van 20 cm en ondersteunden een driehoekig houten raamwerk van 
balken met een funderingsvloer (circa 1,55 m ÷ NAP) waarop de schildmuur stond. Het 
raamwerk was samengesteld in een visgraatpatroon met een hoofdas van twee 16 cm 
dikke balken (S 23), die vanuit de saillant naar het middelpunt van het driehoekige 
bolwerk liep (afb. 15). Deze as kon over een lengte van 8,10 m worden vrijgelegd. Vanuit 
de hoofdas liep een serie kespen (S 26: circa 23 x16 cm) in een schuine hoek naar het 
langshout (S 24, S 25) van de linker- en rechterface. De kespen eindigden op regelmatige 
afstanden (0,97 m) van elkaar haaks op de face. Het face-uiteinde van de kespen was 
over een afstand van 2 m door drie heipalen ondersteund. In de bovenrand van elke kesp 
zat aan het uiteinde een 3 cm diepe uitsparing voor een zwaluwstaart verbinding die in het 
bovenliggende langshout was ingekast (afb. 13, 14). De kespen zelf waren ingelaten in de 
zijkant van de hoofdasbalk. Op de kespen lag een 1,95 m brede funderingsvloer van vier 
planken van 7 cm dikte en een breedte die varieerde tussen 27 en 52 cm (S 21 en S 22). 
Aan de buitenzijde van deze vloer lag een verhoogde balk van 20 x 20 cm (S 24 en S 25). 
Deze vloer diende als een samengesteld langshout waarbij de brede balk een opstaande 
rand aan de buitenkant vormde waarmee mogelijk de fundering werd beschermd of die 
verschuiving van het metselwerk moest tegengaan.18 Om te voorkomen dat het 
grachtwater de ondergrond tussen de heipalen uit zou spoelen, werd de voorzijde van de 
fundering afgeschermd door een houten wand van 6 cm dikke grenen delen die 
rechtstandig voor de heipalen waren ingeheid tot voorbij het niveau van de muurvoet. 
Deze planken waren met een messing en groef verbinding in zwaluwstaart-variant met 
elkaar verbonden (afb. 14). Dit maakte het schot extra stevig omdat de planken zoals bij 
een moderne damwand niet meer uit elkaar te halen waren nadat ze eenmaal waren 
ingeheid. De zwaluwstaartverbinding verhoogde ook de waterdichtheid van de wand. 
Langs de bovenzijde van het schot liepen twee balken boven elkaar die mogelijk als 
versterking dienden maar geen verbinding met de langshoutbalk boden. 
 
 
 

                                                      
17 Afmetingen 21,5/22,5 x 10,5/11 x 5/5,5 cm. 
18 Bij funderingen werd vanaf het eind van de 17de eeuw een schuifhout toegepast dat midden op het langshout 
was aangebracht om te voorkomen dat bij verzakkingen het metselwerk van de plank zou schuiven. 
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13  Het uiteinde van de kespen was met een zwaluwstaart verbinding 3 cm in de onderzijde van het langshout 
ingekast  
 
 

 
 
14  Onder de baksteen vertanding is in het langshout een inkeping voor een kesp zichtbaar. De messing en 
groef verbinding van de grenen delen van het schot voor de fundering was in een zwaluwstaart variant 
uitgevoerd 
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15  De houten fundering van bolwerk Oosterblokhuis 
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16  De rechterface na gedeeltelijke verwijdering van het muurwerk, waarbij (rechts) de planken funderingsvloer 
van de schildmuur werd vrijgelegd 
 
De Singelgracht voor het bolwerk 
 
De vulling van de voormalige stadsgracht voor het bolwerk kon worden gedocumenteerd 
met een noord-zuidprofiel, loodrecht op de face. Het profiel bleef beperkt tot een lengte 
van circa 4 m vanaf de muur aangezien de ondergrond ernstig verstoord bleek door de 
bouw van de woningen aan de Huddekade in 1870.  
 
Onder de voet van de muur en voor het schot bevond zich (op circa 2,20 m ÷ NAP) een 
pakket van zand (S 16) dat was gestort bij de aanleg van het bolwerk. Hiermee was de 
bodem van de gracht voor het bolwerk aangevuld ter bescherming van het kwetsbare 
houtwerk van de fundering. Op dit zandpakket lag een afzetting van gruis, mortel en 
baksteenafval (S 14) die gerelateerd kan worden aan de bouw van het muurwerk. De 
gruislaag markeerde de bovenzijde van de grachtbodem (2,20 m ÷ NAP) die omhoog liep 
(1,95 m ÷ NAP) tot onder de rand van de houten fundering. In de grachtafzetting kwam 
naast bouwpuin, zoals fragmenten van plavuizen en wandtegels, ook huishoudelijk afval 
voor, waaronder roodbakkend slibversierd, Nederrijns of industrieel aardewerk, 
Westerwald steengoed, Chinees porselein en rookpijpen (TULP-5) De vondsten 
dateerden uit het einde van de 17de eeuw tot de overgang 18de-19de eeuw. Dit zijn 
schaarse overblijfselen van stadsafval dat toen in de stadsgrachten werd gestort. Hieruit 
valt af te leiden dat de flank van het bolwerk direct in het open water van de gracht stond. 
Op deze stortlaag (S 14) had zich een bodemlaag van klei (S 17) afgezet met ook een 
paar vondsten (TULP-6) uit dezelfde periode.  
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17  Doorsnede van de vulling van de stadsgracht vanaf de schildmuur 
 
Rietwortelresten in deze kleibodem duidden er op dat zich in het water langs de voet van 
de muur (1,80 m ÷ NAP) een rietkraag had gevormd. De daarop volgende afzetting was 
vondstloos en bestond uit zeer zachte groenige klei met oxidatievlekken(S 15). Dit 
materiaal is typisch voor de bagger of modder die zich op de grachtbodems afzette en 
waardoor waterwegen gaandeweg dicht raakten. Door stelselmatig te baggeren kon dit 
worden voorkomen. De aanwezigheid van deze slibafzetting (tot circa 1,25 m ÷ NAP) voor 
de muur kan een teken zijn dat het strategische belang van het bolwerk zodanig was 
afgenomen, dat de gracht aan het eind van de 18de eeuw niet meer op diepte werd 
gehouden. Een andere optie is dat met dit materiaal de gracht gedeeltelijk was aangevuld 
ten tijde van de verlaging van de westelijke face in 1807. In de sliblaag was tegen de 
muur een kuil met verhard zand (S 12) ingegraven. Daarop lag een band van trasmortel 
en baksteenfragmenten die aan de muur zat vastgekoekt net boven de vertanding (S 19: 
0,80-1,10 m ÷ NAP). Deze specie en zand kwam hier terecht tijdens de afbraak en het 
afsmeren van de verlaagde muur in 1807. Daarna vormde zich opnieuw een smalle 
oeverstrook met rietbegroeiing (0,40 m ÷ NAP) langs de muur. Deze voortgaande 
verlanding van de gracht valt af te leiden uit een bruin humeus pakket met riet en takjes 
(S 13 en S11), dat zich in het water voor de muur had afgezet tot de uiteindelijke demping 
van een deel van de gracht in 1864. De ondiepe grachtbodem werd afgedekt door een 
dikke band met mortel, gruis en baksteen (S 10: 0,10-1,10 m ÷ NAP). Dit is slooppuin dat 
van de muur in de deels dichtgeslibde gracht was geveegd bij de ontmanteling van het 
bolwerk in 1863. Tenslotte is in 1864 het resterende deel van de gracht voor het 
voormalige bolwerk aangeplempt (0,10 m ÷ NAP) met zogenaamde stadsmodder (S 3). 
Deze bagger was afkomstig uit vaarwegen in de stad die op diepte moesten blijven. 
Ondanks al deze verschillende grachtbodem- en aanplempingslagen waren op twee 
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plaatsen nog restanten van de natuurlijke veenondergrond te herkennen. Onder de 
houten funderingsvloer was een pakket van uitermate zacht natuurlijk veen (S 20) 
bewaard gebleven. Net buiten het profiel op circa 2,50 m uit de muur is op grotere diepte 
(circa 3,15 m ÷ NAP) natuurlijk veen waargenomen (S 18) dat zich oorspronkelijk onder of 
in de grachtbodem bevond. Dit veen was direct voor de muur afwezig doordat bij de bouw 
van de muur en vooral het aanbrengen van de houten fundering met de planken wand de 
bodem waarschijnlijk is afgegraven. Op 7 m uit de muur is een dunne band van pokken en 
schelpjes waargenomen op 3,50 m ÷ NAP, die de grachtbodem markeerde. Hieruit volgt 
dat het bodemtalud in een flauwe helling van 15º afliep.19  
 
Amsterdams waterpeil 
 
Bijzondere aandacht verdienen de aangroeisels en verweringssporen op het metselwerk 
als indicatoren voor het oorspronkelijke waterpeil en watermilieu van de stadsgracht. Op 
de onderste 80 cm van het metselwerk vanaf de vertanding waren tot circa 0,60 m ÷ NAP 
duidelijke sporen van zeepokken aanwezig. Deze kleine kreeftachtigen leven in zoutwater 
gebieden met getijdewerking en hechten zich onder water aan harde oppervlakten zoals 
rotsen, muren, palen of scheepsrompen. Ze hebben een stevig omhulsel van 4 tot 6 
kalkplaten en openen zich alleen onder water. Als pokken droog komen sluit het omhulsel 
zich, zodat ze tijdelijk buiten water kunnen overleven. Op het metselwerk zaten littekens 
van hun aanhechtingen en hier en daar nog intacte harde kalkplaatjes. Blijkbaar had het 
water in de stadsgracht zulk een hoog zoutgehalte dat ze hier konden gedijen. Dit is een 
bewijs voor de instroom van brak water dat tijdens hoog tij (vloed) via het IJ vanuit de 
Zuiderzee de stad bereikte. Pas in 1872 kwam met de aanleg van de Oranjesluizen een 
einde aan de getijdewerking in de Amsterdamse grachten en daarmee van de aangroei 
van zeepokken.  
 

 
 
18  De vertanding van de muurvoet in zes baksteenlagen met de resten van zeepokken die zich tussen circa 
1,40 m en 0,60 m ÷ NAP hadden afgezet 

                                                      
19 Over 7 m was de daling 1,70m (van 1,80 m naar 3,50 m÷ NAP). 
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Gezien de vernieuwing van de buitenschil met klinkers dateren deze zeepokken in ieder 
geval uit het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw, maar zijn ze ook een 
relevante informatiebron over het watermilieu en de waterstand in de laat 17de en 18de 
eeuw in Amsterdam.  
 
Het hoogste aanhechtingpunt van zeepokken valt min of meer samen met het gemiddelde 
hoogwater niveau. Uitgaande van de sporen op de buitenmuur van het bolwerk lag het 
gemiddeld waterniveau van de stadsgracht op circa 0,60 m ÷ NAP. De aanwezigheid van 
pokken op de vertanding geven aan dat het onderste deel van de muur niet door grond 
was afgedekt maar direct in open water stond. De grachtbodem (S 17) reikte slechts tot 
onder de rand van het houtwerk van de fundering op circa 1,80 m ÷ NAP. De gracht was 
toen direct aan de voet van de muur circa 1,20 m diep. Een dergelijke waterstand stond 
de rietgroei, waarvan in de 18de eeuw sprake was volgens de wortelresten in de bodem, 
niet in de weg. Alleen voor het ontkiemen van rhizomen is ondiep water vereist, maar de 
stengels groeien op waterbodems tot 1,50 m diepte. Boven het niveau van de zeepokken 
waren de voegen van de bakstenen tussen circa 0,50 m en 0,15 m ÷ NAP sterk 
uitgesleten. Dit is een overgangszone boven de gemiddelde waterlijn waar de inwerking 
van golven, stroming, vorst of ijsvorming tijdens springvloed of waterstuwing z’n sporen 
nagelaten heeft.  
 

 
 
19  Een natuurstenen element (TULP-1) van de punt (saillant) (aan de basis 87 x 60 cm, 55 cm hoog) 
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4  Conclusie 

Op de archeologische vindplaats Prof. Tulpplein kwamen overblijfselen aan het licht van 
het Oosterblokhuis, een van de 26 bolwerken van de stadsmuur die vanaf 1663 tot het 
begin van de 19de eeuw de stad Amsterdam omsloot. Temidden van de bestaande 
bebouwing langs de Prof. Tulpstraat en de in de oorlogsjaren gesloopte huizen aan de 
Huddekade bleek een deel van de rechterface en saillant van dit verdedigingswerk 
aanwezig. Ondanks de bouw- en sloopactiviteiten in de 19de en 20de vertoonde de 
constructie nog zulke samenhang dat het archeologisch onderzoek concrete gegevens 
over het muurwerk en de fundering opleverde. Ook de stratigrafie van de stadsgracht voor 
het bolwerk kon deels worden gedocumenteerd. In een breder verband droeg de 
opgraving bij aan het onderzoek van de 17de-eeuwse Amsterdamse vestingwerken. Een 
van de fundamentele vraagstukken bij vestingbouwkundig onderzoek is de wisselwerking 
tussen de theoretische beginselen en de invloed van de natuurlijke omstandigheden bij de 
uitvoering van de bouw. De combinatie van geschreven (historische) en materiële 
(archeologische) bronnen biedt nieuwe invalshoeken om deze kwestie nader te belichten. 
Bij dit onderzoek ging de aandacht vooral uit de pragmatische oplossingen die bij de 
aanleg van een zwaar uitgevoerd verdedigingswerk in de drassige Amsterdamse bodem 
werden toegepast. Waar het de constructie van de muur en de fundering betrof sloten de 
archeologische gegevens in grote lijnen aan bij het beeld dat historische bronnen had 
opgeleverd. Tegelijkertijd waren er tal van nieuwe en verassende gegevens over de 
daadwerkelijke ontwikkeling van het bolwerk en het grachtenstelsel van Amsterdam.  
 

         
 
20  De rechterface van de bolwerken Zeeburg (links) en Oosterblokhuis (rechts). Het kader toont waar het 
opgegraven deel van het Oosterblokhuis correspondeert met de face van Zeeburg. Dit onderstreept de uniforme 
aanpak bij het ontwerp van de bolwerken van de Vierde Uitleg 
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Constructie van het bolwerk 
 
Het opgaande muurwerk bestond uit een 1,70 m brede schildmuur met even brede 
dwarsmuur aan de achterzijde waarop oorspronkelijk een gewelfconstructie rustte. Voor 
het metselwerk waren volgens de 17de-eeuwse historicus Commelin ‘moppen’ gebruikt, 
een term die doorgaans op bakstenen van groot formaat slaat. Het bleek te gaan om 
oranjebruine bakstenen met een gemiddelde omvang 24 x 11,5 x 4,5 cm. Qua lengte zijn 
deze moppen veel kleiner dan de grote 13de-eeuwse bakstenen die 32 cm lang konden 
zijn. De lengte van 24 cm sluit wel aan bij het grootste formaat baksteen dat in de 17de en 
18de eeuw gold. Voor het bolwerk Zeeburg is een gelijksoortige baksteen toegepast.20 
Het grondplan van de face kwam overeen met dat van bolwerk Zeeburg en bevestigde 
hiermee de uniforme opzet van de nieuwe verdedigingswerken in 1663 (afb. 20).  
 

      
 
21  De onderste baksteenlagen, langshout en rechtopstaande damplanken van bolwerken Zeeburg (FUN) en 
Oosterblokhuis (TULP). Op de rechter foto is duidelijk de open ruimte tussen de voet van het muurwerk en de 
damwand te zien, evenals de ‘hangende’ balk ervoor 
 

 
 
22  Doorsnede van de face van de bolwerken Oosterblokhuis en Muiden. Een opvallend verschil is de 
bevestiging van de damplank aan het langshout 

                                                      
20 Gawronski en Veerkamp 2004, 20-21. 
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Commelin’s opmerking ten spijt dat de Amsterdamse bouwmeesters van de stadsmuur 
dankzij ervaring hun kundigheid hadden vergroot, is de bouw van bolwerk Oosterblokhuis 
toch niet geheel vlekkeloos verlopen.21 Dit valt op te maken uit een vergelijking van de 
opgegraven funderingen van de bolwerken Oosterblokhuis en Zeeburg en de historische 
gegevens van de twee in 1865 opgemeten bolwerken Muiden en Diemen.22 De vier 
bolwerken hadden vergelijkbaar muurwerk, maar wat betreft de fundering week het 
Oosterblokhuis af. Bij de bolwerken Zeeburg, Muiden en Diemen stak het langshout uit 
onder de bakstenen voet van de muur. Hoewel de funderingsvloer van Zeeburg niet in het 
zicht kon worden gebracht aangezien het bouwwerk in situ behouden bleef, toonde de 
19de-eeuwse documentatie van de andere twee bolwerken aan dat het langshout uit 
enkele planken bestond met aan de buitenzijde twee vierkante balken. Aan de onderzijde 
van de buitenste balk zat een groef waarin de planken van het verticale damschot waren 
ingelaten. Bolwerk Oosterblokhuis had een soortgelijke vloer, met dien verstande dat er 
maar 1 balk zonder groef buiten langs liep waardoor de verticale schotplanken niet met de 
funderingsvloer waren verbonden (afb. 21, 22). Tussen de muurvoet en het damschot zat 
een holte alsof hier een balk verwijderd of verplaatst was. In het laatste geval zou dit de 
balk kunnen zijn die iets lager tegen de buitenzijde van de damplanken lag. Het is 
merkwaardig dat van de degelijke uitvoering is afgeweken die het houtwerk van de 
oostelijker gelegen bolwerken kenmerkte, temeer daar het water rond dit bolwerk in 
directe verbinding met de Amstel stond. Mogelijk is de constructie bij de 18de-eeuwse 
herstelwerkzaamheden aangepast. Toch werd hierdoor de effectiviteit van de constructie 
niet aangetast; de damwand bleek stabiel genoeg om te voorkomen dat de slappe grond 
tussen de palen wegspoelde en de wal zou verzakken.  
 
Waterhuishouding 
 
Naast gegevens over de bouwwijze leverde het archeologisch onderzoek van het bolwerk 
Oosterblokhuis ook concrete informatie over het water en het waterpeil van de gracht in 
de periode voor de sloop. Aan de opeenvolgende zones van pokken-aangroeisels en 
water-erosie op het onderste deel van de muur kan worden afgeleid dat in de late 17de 
eeuw tot in de 19de eeuw (voor de aanleg van de Oranjesluizen in 1872) met vloed vanuit 
de Zuiderzee brak water in het Amsterdamse grachtenstelsel stroomde. Het gemiddelde 
(hoog)waterpeil lag circa 0,80 m boven de voet van de schildmuur op circa 0,60 m ÷ NAP. 
Het laagwaterniveau kon aan de hand van de aangroeisels niet worden vastgesteld, 
aangezien zeepokken ook onder de laagwaterstand gedijden. Boven de gemiddelde 
waterlijn was een dynamische waterzone van circa 0,50 m (tot 0,10 m ÷ NAP) waar het 
metselwerk was verweerd door (springvloed) golven, ijsvorming of andere 
waterbewegingen. Meetbare gegevens over het laat-17de-, 18de- en 19de-eeuwse 
waterpeil van de Amsterdamse stadsgrachten (en het IJ) zijn schaars. Detailinformatie, 
zoals het relatief lage grachtwater niveau van 0,60 m ÷ NAP dat ontleend werd aan de 
aangroeide zeepokken, is daarom van belang voor meer inzicht in de oorspronkelijke 
waterhuishouding voor de aanleg van de Oranjesluizen en later de Afsluitdijk.  
 
Uit de bodemopbouw van de Singelgracht bleek dat tot de sloop in 1807 het bolwerk in 
open water stond waarbij de grachtbodem op circa 1,80 m ÷ NAP lag en de bovenzijde 
van het funderingshoutwerk onbedekt liet. De waterdiepte direct voor de muur bedroeg 
toen circa 1,20 m. De voet van de muur werd omzoomd door een strook van riet, dat in 

                                                      
21 Commelin 1694, 241. 
22 Twee tekeningen uit 1874 naar metingen in 1865: 1. bolwerk Muiden en 2. geconstateerde verzakkingen aan 
de voormalige stadsomwalling langs de Singelgracht tussen de bolwerken Muiden en Diemen. Collectie 
bouwtekeningen, Stadsarchief Amsterdam. 
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deze waterbodem wortel kon schieten. De grachtbodem liep vanaf de voet van de muur 
over 7 m afstand tot circa 3,50 m ÷ NAP af. Aan het begin van de 19de eeuw zette zich 
voor de muur een laag slib en grachtenmodder af. Dit kan er op duiden dat de gracht niet 
meer op diepte werd gehouden aangezien het bolwerk z’n strategische functie had 
verloren. Na de eerste verlaging van de muur in 1807 was hier nog ondiep water waar 
weer riet begon te groeien langs de muur. De ondiepe oeverstrook werd volledig 
aangeplempt na de afbraak in 1863.  
 
Extrapolatie archeologische kartering  
 
De resten van het bolwerk bleken in een goede staat te verkeren. De lokalisering van de 
face en de saillant bood mogelijkheden tot verdere extrapolatie van het tracé van de 
stadsmuur. De archeologische kartering in combinatie met de situering van het bolwerk 
binnen het kadastrale minuutplan van 1820 leidde tot een meer verfijnde projectie van het 
totale verdedigingswerk binnen de huidige topografie. Op basis van deze uitkomsten is 
het verloop van de stadsmuur van de Vierde Uitleg preciezer te plotten, zodat voor 
toekomstig onderzoek de archeologische verwachting van mogelijke vindplaatsen met 
betrekking tot de 17de-eeuwse stadsmuur nauwkeuriger kan worden vastgesteld.  
 

 
 
23  Het opgegraven facerestant van het Oosterblokhuis in de huidige topografische situatie in combinatie met 
een projectie van het kadastrale minuutplan van 1820 
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5  Summary 

In 2005, the planned construction of residential units at Professor Tulpplein provided an 
opportunity for Amsterdam’s City Department of Monuments and Archaeology (Bureau 
Monumenten & Archeologie) to conduct archaeological research into a section of the 
fortifications that once shielded the city. 
 
Amsterdam fortifications in historical context 
During the Dutch revolt against Spain (1568-1648), Amsterdam’s fortifications underwent 
frequent modifications to reflect the new developments sweeping through military 
architecture. The changes were primarily driven by the emergence of artillery, and the 
Italians gained a substantial reputation for works scientifically designed around the new 
weapons. Dutch engineers adapted the Italian system to the flat, wet landscape, and 
lacking mountains of stone, necessity led to the substitution of earth (Fig. 3). The change 
proved superior in almost every way; stone could shatter into fragments, while earthen 
ramparts tended to absorb cannonballs. By the beginning of the 17th century, following 
Amsterdam’s Second Urban Expansion (Tweede Uitleg, 1592-1596), the city was 
completely enclosed with earthen curtain walls and bastions built in the Old Netherlands 
system of fortification. Illustrations of these works appear on maps by Pieter Bast (1597) 
and Balthasar Florisz van Berckenrode (1625). When the Third Urban Expansion (Derde 
Uitleg) of 1613 incorporated new land on the western side of town, it was surrounded by 
an Old Netherlands-style earthen wall, and included eleven bastions. The New 
Netherlands system of fortifications had emerged by the mid-17th century, but after peace 
came in 1648 there was less motivation to improve defences. When planning new 
construction, military engineers tended to stick to the proven Old Netherlands style (Fig. 
4). Against this background, in the mid-1650s, the Amsterdam city council struggled to 
decide which system to use for the proposed Fourth Urban Expansion. Innovative 
engineers such as Hendrik Ruse pressed for the New Netherlands style, but a second 
group, including Utrecht’s military engineer, convinced the council to stay with the Old 
Netherlands system. Despite their choice, concessions had to be made to prevent the 
new defences from sinking into Amsterdam’s soggy soil. The 17th-century historian 
Commelin noted that the engineers had learned from experience, and adapted the 
foundations of each work to the subsurface conditions at each site. By 1663 the work on 
the Fourth Urban Expansion started which led to the semicircular city wall with 26 bastions 
(Fig. 6). Instead of using only earth, the new ramparts were faced with brick. Masonry 
cross vaults were applied to strengthen the interior retaining walls (Fig. 5). Forty-seven 
vaults supported each section of curtain, and each bastion had forty-four. According to the 
historical descriptions, this structure, filled with earth, stood on a nine-meter-wide wooden 
floor supported by more than 100,000 piles. A fausse-braye, a low breastwork to prevent 
the rampart from slumping into the moat (Fig. 3), was not used. Instead, the wall was 
placed directly in the moat, and to prevent shifting, vertical planks were driven into the 
ground at the toe of the brickwork. These planks were fastened together with dovetail 
joints, forming a sheet piling with a total length of 14km. Commelin noted that fascine 
buffers were used to restrict the movement of the soil inside the brick casing and reduce 
the horizontal pressure on the brickwork as the casing was filled with earth. 
The year 1672, known as Rampjaar or the Disaster Year, saw the Dutch Republic invaded 
by armies from France, England, Munster and Cologne. This spurred work on 



 

 

AAR 30 
 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Bolwerk Oosterblokhuis 
 

29

Amsterdam’s defences, particularly the western sections  which were built of earth in 
1613. At that time, each of Amsterdam’s bastions was given a name. Archaeological 
research at the Marnixplein in 2004 unearthed sections of the 1613 wall, revealing that the 
renovations of the 1670s did not include supporting cross vaults. As a result, the 
horizontal pressure from the earth infill pushed the brick lining towards the moat. By the 
early 19th century, these massive pieces of urban engineering were obsolete. Over time, 
they were levelled and gradually transformed into public gardens. 
 
Bastion Oosterblokhuis 
Bastion Oosterblokhuis was built about 1663. The bastion sat on the eastern bank of the 
river Amstel, commanding the river to the right and the city gate Weesperpoort to the left 
(Fig. 7, 8). The height of the bastions made them ideal sites for windmills; windmill ‘de Bul’ 
was built on the bastion Oosterblokhuis in 1862. In 1807 the western face of the bastion 
was partly demolished and transformed into a waterfront lining. Complete demolishing of 
the military work followed in 1864 while the moat was partly backfilled to create building 
space for the Amstel Hotel which was constructed along the river (Fig. 9). About 1870, 
new houses started covering the remains of the bastion. The houses on Huddekade were 
removed in their turn for strategical reasons during the Second Word War by order of the 
German occupying force. 
 
Archaeological data 
In 2005, archaeologists working among the existing 1870s structures found a well-
preserved section of the bastion’s right face (Fig. 11, 12). The surviving fragment, about 
2m long, has a foundation built in the typical 17th-century style, ‘on stop’ pile driving. The 
piles were driven down to the first sand layer, about 12m below NAP (Normaal 
Amsterdams Peil: Amsterdam Ordnance Datum). A timber framework was then laid on the 
piles. On top of this was a platform of four 7cm-thick planks, externally bounded by a 
beam (Fig. 15). The beam rose above the planking, creating a raised edge around the 
foundation, probably to prevent the brickwork from slipping horizontally. The wooden 
footing was overlain with brick, consisting of a 1.80m wide base (1.44m below NAP) 
narrowing, by six setbacks, to 1.70m. At the rear of the section discovered in 2005 was a 
similar transverse wall - a fragment of the barrel vaults demolished in the 19th-century.The 
brickwork showed 18th-century repairs, in which the original porous red bricks, ‘moppen’, 
(23.5 x 11.5 x 4/4.5cm) had been replaced with reddish-purple clinkers (23/23.5 x 10.5/11 
x 4/4.5cm). The ground surface at the time of the repair was clearly marked by 
concentrations of mortar and brick fragments. 
 
In 2000, archaeological research in the bastion Zeeburg produced a ground plan of both 
the salient face and the interior barrel vaults (Fig. 10). Additional information on the 1660s 
bastions comes from detailed maps made in 1865 to document Bastions Muiden and 
Diemen before their destruction (Fig. 22). Overall, these three and Oosterblokhuis show 
similar construction, however this comparison reveals a probable construction flaw in the 
foundation of bastion Oosterblokhuis. Bastions Zeeburg, Muiden and Diemen show a 
20cm-thick beam sticking out from under the brickwork; the bastion Oosterblokhuis lacked 
that beam (Fig. 21). Cross-sections through Muiden and Diemen show this 20cm-thick 
beam was the exterior of a pair edging the footing. The exterior beams had a rabbet 
capping the vertical planks of the sheet piling. Bastion Oosterblokhuis had a similar 1.70m 
wide plank footing, which was edged with only a single beam which was not locked into 
the end of the sheet piling. Apparently the sheet piling was driven too close to the 12m-
long log pilings, and the locking beam could not be put into place. Rather than re-doing 
the work, the mistake was buried under the bastion. Despite this, the archaeological 
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research found the wall intact, showing the footing still had sufficient strength to prevent 
the wall from collapsing.The stratigraphy of the moat filling showed that there was no dry 
bank and that the bastion’s wall was bordered directly by water (Fig. 17). The bed of the 
moat was in front of the wall at 1.80m below NAP and left the upper side of the wooden 
foundation substructure uncovered. The bed sloped down in approx 15º to 3.50 m below 
NAP. The foot of the wall was lined with reed which grew in 1.20m deep water. 
Archaeological finds indicated that around 1800 deposits of mud started to cover the 
water zone in front of the wall. This could indicate that the bastion had definitively lost its 
strategical purpose. A layer of demolition debris [S 10] with can be related to the partial 
levelling of the bastion in 1863, raising the bed of the moat in front of the wall to 0.10m 
below NAP. Finally the northern zone of the moat was completely backfilled [S 3].The 
remains of sea acorns indicated that the average (high)water level in the Amsterdam 
canals was at 0.60m below NAP (Fig. 18). The city canal system was fed by the tidal 
current of brakish water from the IJ and the Zuiderzee, which stopped after the 
construction of the Oranje-locks in the IJ in 1872. Concrete historical information about the 
water system in Amsterdam is scarce. Therefore, the archaeological features of sea 
acorns on the bastion’s wall provided relevant data about the 17-19th century water level. 
 
Archaeological valuation 
The archaeological research found that sections of the bastion Oosterblokhuis are well 
preserved, despite having been intentionally razed in the 19th century. The wall section 
documented in 2005 serves as reference point to plot the historical map of 1820 of the 
complete bastion into the actual topographic situation (Fig. 23). In this way not only the 
memory of the hidden structure is revived, but also zones of future construction projects 
can be better identified where other remains of the 17th-century fortification system can 
be encountered. 
 
 
List of figures 

1 Location of the site within Amsterdam’s historical centre. 
2 The site in the 2005 topography. 
3 Cross-section of an Old Netherlands-style fortification. 
4 Example of a simple four-sided fortification in the Old Netherlands style (left) and the 
New Netherlands style (right). 
5 Cross-section of the brickwork of the 1663 Amsterdam city wall based on a survey by 
the 19th-century municipal engineer J.G. van Niftrik. The earthen wall at the rear of the 
shield wall and on top of the vaults is added in yellow. 
6 Map of Amsterdam by Daniel Stalpaert, 1662, showing the urban expansion of 1613 and 
the proposed expansion of 1663 (bastion Oosterblokhuis in red). 
7 The Hoge Sluis, giving access to the Amstel River in 1767 (drawing by Hendrik 
Tavenier). On the far right the salient of the bastion Oosterblokhuis: stone quoins decorate 
the corners of the brick-faced salient. The fishermen on bastion Oosterblokhuis give 
reference to the scale of the brickwork (Municipal Archive Amsterdam).   
8 The Amstelbridge (Hoge Sluis, 27), flanked by the bastions Westerblokhuis (right) and 
Oosterblokhuis (centre: darkened). The city gate Weesperpoort (96) is in between the 
Oosterblokhuis and bastion Weesp (left) (detail of city map by Commelin, 1694).  
9 Urban development around the Weesperpoort-bridge on a city map of 1860 by A. 
Braakensiek and of 1869 by K.H. Schadd, showing the transformation of bastion 
Oosterblokhuis (left) from a 5-sided defence work to an irregular curve.  
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10 The brick salient of bastion Zeeburg (viewed from the east towards the city) during the 
excavation in June 2000.  
11 Overall site plan with the top level features. 
12 The western (left) face of the bastion with the 19th-century buildings on the Prof. 
Tulpstraat in the background. At the right, the salient of the bastion was cut away by the 
foundation of the house at Huddekade 4 (demolished in the 1940s).  
13 Detail of the wooden foundation structure showing the top of a cross beam on a piling 
tied into the foundation plate with a 3cm-deep double-shouldered notch. 
14 Details of the wooden foundation structure: the open end of the notch which fits the 
cross beam into in the foundation plate and the dovetailed edge joints of the vertical sheet 
planking.  
15 Archaeological plan of the wooden foundation of the bastion Oosterblokhuis. 
16 The right face of the bastion after removing the brickwork of the shield wall; on right the 
underlying wooden foundation is exposed.   
17 Cross-section of the bastion’s shield wall and the stratigraphical fill of the moat.  
18 The stepped base of the shield wall retained traces of sea acorns. 
19 One of the stone quoins (TULP-1: at the base 87 x 60cm, 55cm high) decorating the 
bastion’s salient.  
20 Bastion Oosterblokhuis’ excavated face (right) compared with the identical section of 
the face of bastion Zeeburg (left). 
21 The wooden base of the brickwork of bastions Zeeburg (left) and Oosterblokhuis 
(right), showing the beam that was pushed out of position on the latter. 
22 Cross-sections of the footings of bastions Oosterblokhuis (top) and Muiden (bottom): 
Remarkably, there were different solutions for locking the planks of sheet piling into the 
floor of the foundation.  
23 The excavated western face projected onto the outline of bastion Oosterblokhuis as 
shown on the tax parcel map of 1820.  
24 Exposing the western face of bastion Oosterblokhuis, looking northwest. 
 

  
 
24  De westelijke face van bolwerk Oosterblokhuis, gezien naar het noordwesten, wordt vrijgelegd  
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Bijlage 1 Sporen 

S NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie vondst 
nr 

datering 

1 0,65 m 1,44 m ÷ muurwerk, 7,85 m lang, 2 soorten 

baksteen, ZO-uiteinde doorbroken door S 

2, NW uiteinde onder Prof. Tulpstraat 2, 

ligt op S 21 en S 24 

west face 

bolwerk 

TULP-7 1660-1807 

2 0,78 m 1,17 m ÷ metselwerk baksteen 21,5/22 x 10,5 x 5 

cm, gesloopt ca. 1940 

bouwmuur 

Huddekade 4-5 

TULP-4 1870-1940 

3 0,20 m 1,25 m ÷ groenbruine klei met schelpjes, daaronder 

grijs blauwe klei 

aanplemping  1864 

4 0,67 m  ow-bestrating ijsselsteentjes, in NO hoek 

over geslecht metselwerk bolwerk 

straatje 

binnentuin 

 1870-1940 

5 0,02 m 0,04 m ÷ 1-steens baksteenrij los in S 3 op circa 70 

cm ten N. van en parallel aan S 2, ook 

enkele clusters baksteen in NW-deel 

tegen S 9 

bebouwing 

binnentuin 

TULP-3 1870-1940 

6 0,34 m 

÷ 

 gemetselde hoek, 1 steens breed, 2 

steenlagen, oranjebruin baksteen in S 3 

bebouwing 

binnentuin 

TULP-2 1870-1940 

7 0,63 m 0,49 m  hoek van betonnen vloer 4- 6 cm dik 

ingelaten in metselwerk van S 1 

bebouwing 

binnentuin 

 1900-1940 

8 0, 27 

m ÷ 

 zwarte geoxideerde baggerlaag, W van S 

9, ten N van uitbouw S 2 

top baggerlaag/ 

tuingrond? 

 1870-1940 

9 0,00 m  nz-bestrating tussen S 2 en bebouwing 

Prof. Tulpstraat, scheidt S 3 van S 8, 

baksteen op z’n plat, aangesmeerd met 

mortel, bekleed met ijsselsteentjes 

straatje 

binnentuin 

TULP-4 1870-1940 

10 0,10 m 

÷ 

1,10 m ÷ band van baksteenpuin, gruis en mortel, 

aflopend talud vanaf buitenzijde muurwerk 

S 1, afgedekt door S 3, over S 11 en 13 

residu afbraak 

bolwerk 

 1863 

11 0,40 m 

÷ 

0,72 m ÷ groenbruine droge klei met schelpjes 

onder S 10 tegen muur bolwerk, op S 13 

verlande oever 

gracht 

 1807-1863 

12 1,08 m 

÷ 

1,36 m ÷ band (ingegraven) van aangekoekt zand 

met daarop mortel en puin S 19, tegen de 

vertanding van S 1 aan 

residu afbraak 

wand bolwerk 

 1807 

13 0,72 m 

÷ 

1,10 m ÷ bruine klei onder S 11, met takjes en 

rietstengel fragmenten, over S 19, onder 

puinband S 10, aflopend talud 

grachtbodem 

met oever 

begroeiing 

 1807-1863 

14 1,95 m 

÷ 

2,20 m ÷ band met baksteen, plavuisfragmenten, 

puingruis, scherven en pijpenkoppen, 

wordt dunner vanaf de muur 

grachtbodem 

bouwpuin en 

afvalstort 

TULP-5 1660-1800 

15 1,25 m 

÷ 

1,80 m ÷ smeuïge groene klei met oxidatie vegen, 

takjes, schelpfragmenten en rietfragment 

over S 17, onder S 3 

grachtbagger 

bodem/ 

aanplemping 

 1800-1807 

16 2,20 m 

÷ 

 zandlaag van geel zand tegen 

houtenschot van muur S 1 en onder S 14, 

aanplemping  1660-1665 
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licht dalend talud naar het zuiden 

17 1,80 m 

÷ 

1,95 m ÷ vezelrijke klei met rietwortels en takjes thv 

de muur, verder af alleen vezelrijk, pakket 

sluit aan op het hout onder de muur, bevat 

afval industriële ceramiek 

grachtbodem 

met rietkraag 

TULP-6 1660-1800 

18 3,15 m 

÷ 

 rietveen, 2,5 m ten Z van muur S 1 natuurlijke 

begroeiing 

  

19 0,80 m 

÷ 

1,08 m ÷ band van mortel (tras?) en 

puinfragmenten tegen het metselwerk net 

boven de vertanding deels over S 12 

residu afbraak 

wand bolwerk 

 1807 

20 1,42 m 

÷ 

 bruin vezelrijk veen natuurlijke 

ondergrond 

  

21 1,54 m 

÷ 

1,61 m ÷  plankenvloer (langshout) rechterface fundering 

bolwerk 

 1660-1663 

22 1,54 m 

÷ 

1,61 m ÷ plankenvloer (langshout) linkerface fundering 

bolwerk 

 1660-1663 

23 1,61 m 

÷ 

1,77 m ÷ 2 balken, hoofdas bolwerk, onder S 21 en 

S 22 

fundering 

bolwerk 

 1660-1663 

24 1,44 m 

÷ 

1,64 m ÷ balk voor langshout, ligt op kespen S 26, 

rechterface 

fundering 

bolwerk 

 1660-1663 

25 1,44 m 

÷ 

1,64 m ÷ balk voor langshout, op kesp, linkerface fundering 

bolwerk 

 1660-1663 

26 1,61 m 

÷ 

1,77 m ÷ kespen linkerface, ingekast in hoofdas S 

23 

fundering 

bolwerk 

 1660-1663 

 
 
 
 



 

 

AAR 30 
 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Bolwerk Oosterblokhuis 
 

35

Bijlage 2 Vondsten 

Vondst 
nr 

S N MAE materiaal kenmerken object datering 

1 1  1 natuursteen basis 0,87 x 0,60 m, 0,55 m hoog saillant 1660-1870 

2 6  1 bouwceramiek roodbruin 22,5 x 10,5 x 5 cm baksteen 1870-1900 

3 5  1 bouwceramiek roodpaars 23,5 x 11 x 5 cm baksteen 1870-1900 

4 2 + 

9 

 1 bouwceramiek roodbruin 21,5/22,5 x 10,5/11 x 

5/5,5 cm 

baksteen 1870-1900 

5 14  1 tegel geelglazuur 11 x 11,9 x 2 cm plavuis 1600-1700 

5 14 1 1 tegel, blauw-wit eros decor wandtegel 1600-1700 

5 14 1 1 roodbak, slib: 

Nederrijn 

 bord 1700-1750 

5 14 1 1 roodbak, slib: 

Coppengrave 

 bord 1590-1615 

5 14 1 1 steengoed: 

Westerwald 

 po 1700-1750 

5 14 2 1 industrieel  bord 1750-1825 

5 14 2 1 steengoed  kruik 1750-1800 

5 14 1 1 porselein: China  bord 1700-1800 

5 14 1 1 pijpaarde geen hielmerk rookpijp 1600-1700 

5 14 1 1 pijpaarde hm gekruiste sleutels Leiden rookpijp 1750-1800 

5 14 1 1 pijpaarde hm trompetter rookpijp 1750-1800 

5 14 1 1 steengoed: 

Siegburg 

oorfragment kan 1400-1500 

6 17 7 1 industrieel  bord 1750-1825 

6 17 1 1 faience  bord 1650-1700 

7 1  1 bouwceramiek paarsbruin 23/23,5 x 10/10,5 x 

4/4,5 cm 

baksteen 1700-1825 

7 1  1 bouwceramiek oranjebruin 24 x 11,5 x 4 cm baksteen 1660-1700 
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Bijlage 3 Verklarende woordenlijst 

De vestingbouwkunde kent een uitermate specialistische terminologie, die niet altijd even 
consequent wordt toegepast. Dit is niet alleen het geval bij hedendaagse publicaties maar 
ook bij contemporaine 16de- tot 18de-eeuwse verhandelingen. De meest voorkomende 
termen worden in het onderstaande nader verklaard. De beschrijvingen zijn gebaseerd op 
de standaard terminologie verdedigingswerken van de Stichting Menno van Coehoorn.  
 
Bastion: zie Bolwerk. 
Bolwerk Een vijfhoekige aarden of stenen uitbouw van een vestingwerk voor het 

bestrijken van de aangrenzende wallen.  
Courtine: Vestingwal tussen twee bolwerken.  
Face:  De naar buiten gerichte schuine zijde van een bolwerk. 
Flank:  Zijde van een bolwerk die een hoek maakt met de aangrenzende courtine. 
Fort:  Een zelfstandig, gesloten en naar alle zijden verdedigbaar werk. Er is in 

de regel geen burgerbevolking in gehuisvest. 
Gordijn  zie Courtine. 
Palissade: Een hindernis of afsluiting gevormd door een rij aangepunte palen. 
Rondeel: Een verzwaarde en verlaagde halfronde uitbouw van een vestingmuur, 

voortkomend uit de muurtoren. Het rondeel is de voorloper van het 
bolwerk.  

Saillant: Het puntige uiteinde van een bolwerk.  
Vesting: Versterkte stad.  
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