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1  Inleiding 

Van 29 november t/m 13 december 2004 en van 24 januari t/m 1 februari 2005 heeft de 
afdeling Archeologie van het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) een 
archeologische opgraving (AO) uitgevoerd op de Oude Turfmarkt 135-139. Deze percelen 
liggen in een stedelijk gebied met een hoge archeologische waarde. De locatie maakt 
onderdeel uit van de laat 14de-eeuwse stadsuitbreiding aan de oostzijde van de stad. 
Hier, in de bocht van de Amstel, zijn archeologische overblijfselen te verwachten die 
verband houden met de ontwikkeling van dit stedelijke gebied vanaf de 14de eeuw.  

Aanleiding voor het onderzoek was de verbouwing van het laat-19de-eeuwse 
complex van het Sint Bernardus gesticht voor de bibliotheek voor de Bijzondere Collecties 
van de Universiteit van Amsterdam. Gezien de hoge archeologische verwachting zou de 
bouwingreep aantasting van archeologisch erfgoed veroorzaken. Onderzoek en 
documentatie van archeologische bodemvondsten diende daarom in de bouwuitvoering te 
worden opgenomen.  
 

 
 
2  Het onderzoeksterrein binnen de topografische situatie van 2005 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

De Oude Turfmarkt was tot het einde van de 14de eeuw een natuurlijke rivieroever in de 
binnenbocht van de Amstel, net buiten de stad. In 1402 werd hier het Nieuwe 
Nonnenklooster gesticht, dat doorliep tot aan de zuidzijde van de Oudezijds 
Achterburgwal. Meer naar het oosten was in 1389 al het klooster Marienweerd of Oude 
Nonnenklooster gebouwd tot de Oudezijds Voorburgwal. Vanwege de drassigheid van dit 
buitengebied dicht bij de rivier, waren voor de bebouwing terreinophogingen nodig. De 
eerste aanplemping vond volgens historische bronnen rond 1380 plaats. Later volgden 
meer landuitbreidingen in de Amstelbocht. De bouwterreinen en het nieuwe klooster 
kwamen met de stadsuitbreiding rond 1420 binnen de stadsversterking.1 Met de aanleg 
van de nieuwe stadsmuur vanaf 1481 werd ten zuiden van het Nieuwe Nonnenklooster 
nog een stuk van de Amstel oever drooggelegd.2 Beide kloosters werden bij de grote 
stadsbrand van 1452 grotendeels in de as gelegd. Het Nieuwe Nonnenklooster werd in 
1455 opnieuw opgebouwd. De zuidwest zijde van het kloostercomplex had een markant 
gebogen rooilijn, die op stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz. uit 1544 duidelijk 
herkenbaar is. In de 16de-eeuwse kloosterplattegrond is nog het natuurlijke verloop van 
de Amstelbocht weerspiegeld ten tijde van de aanleg van het Nieuwe Nonnenklooster aan 
het begin van de 15de eeuw. Op de Amstelkade voor het klooster werd vanaf 1564 de 
turfmarkt gehouden. De kade ontleende zijn naam aan deze markt, die veranderd werd in 
Oude Turfmarkt na de verhuizing van de markt in 1642 naar het Amstelveld. 
 

 
 
3  Projectie van het vermoedelijke 15de-eeuwse tracé van de middeleeuwse Amstelbocht (in blauw) langs het 
Nieuwe Nonnenklooster op de stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz. uit 1544, gezien naar het zuidwesten 

                                                      
1 Meischke 1955, 2. 
2 Meischke 1955, 2 en 6. 
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4  Het Sint Bernardus gesticht aan de Oude Turfmarkt langs de Amstel in juni 1937 (Stadsarchief Amsterdam) 
 
Na de Alteratie in 1578 nam het protestante stadsbestuur de gebouwen van de katholieke 
instellingen over. Het hoofdgebouw van de Nieuwe Nonnen werd toegewezen aan het 
Sint Pietersgasthuis dat tot die tijd aan de Nes was gevestigd. Na de verhuizing groeide 
het Sint Pietersgasthuis samen met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, dat afkomstig was 
van de Nieuwendijk en gevestigd werd in het nabij gelegen Oude Nonnenklooster, uit tot 
het Binnengasthuis.  

In 1643-1645 lieten de regenten van het Sint Pietergasthuis de nog vrije strook 
grond tussen het klooster en de Turfmarktkade bebouwen met woningen. Er kwam een rij 
van negen woonhuizen naar een ontwerp van Philips Vingboons. De huuropbrengsten 
kwamen ten bate van het gasthuis. Met de bouw van dit blok huizen werd het 
achtergelegen Gasthuishof, het voormalige kloosterterrein, van de riverkade afgesloten. 
Om de toegang tot dit binnenterrein vanaf de Turfmarkt in stand te houden werd aan de 
zuidoost zijde van de huizenrij de Gasthuissteeg met de Gasthuispoort aangelegd. Deze 
steeg werd in de loop van de 19de eeuw overbouwd. Het aldus ontstane smalle pandje 
werd uiteindelijk het adres Oude Turfmarkt 135.  

Het Gasthuishof kwam in 1840 in handen van Bernardus Lambertus van Hees die 
er het Sint Bernardusgesticht vestigde. Eerst werd in 1842 de voormalige kapel van het 
Gasthuis bij dit complex getrokken. Later in de jaren 1882-1884 werd op de plaats van de 
percelen Oude Turfmarkt 137 en 139 nieuwbouw gerealiseerd naar ontwerp van architect 
P. Laarman. Rond 1900 vond nog een uitbreiding plaats door annexatie van het 
noordelijke naastliggende perceel 135 en in 1926 belandde ook de noordelijk gelegen 
Gasthuissteeg onder de kap van het Sint Bernardusgesticht. Hiermee was het gebouw 
uitgegroeid tot de huidige gevelomvang Oude Turfmarkt 135-139. 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

De huidige gevel in neorenaissance stijl is een wezenlijk bestanddeel van het stedelijke 
ensemble langs de Oude Turfmarkt. Ondanks de ingrijpende verbouwingen die in de 19de 
eeuw zijn doorgevoerd heeft het stedelijke gebied zijn oorspronkelijke beslotenheid weten 
te behouden en is een deel van de oude kloosterstructuur in de latere bebouwingen te 
herkennen. De ‘leesbaarheid’ van deze stedenbouwkundige ontwikkeling 
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vertegenwoordigt een hoge monumentwaarde. Vanwege deze monumentale waarde 
voorzag het nieuwbouwplan in behoud van de voorgevel aan de buitenzijde en de 
hoofdmuren van de kapel van sint Bernardus  in de binnenbebouwing. Het 
onderzoeksterrein lag daardoor achter de intacte voorgevel en bestond uit verschillende 
bebouwingszones die verbonden waren met de grote reeks van (ver)bouwfasen van het 
complex. Het archeologisch werk moest afgestemd worden op de civieltechnische 
fasering van de sloop van het resterende binnenwerk en de verbouwing van de 
verschillende binnenzones.  

Het archeologisch onderzoek vond in drie fasen plaats. In november 2004 werd 
voor de AO werkput 1 aangelegd ter hoogte van het hoofdgebouw aan de Oude Turfmarkt 
135-139. In fase 2 in januari 2005 werd de AO uitgebreid met werkput 2 in de schuine 
achterbouw binnen de muren van de voormalige kapel. Toen is tevens achter de 
naastgelegen ‘Vingboonspanden’ een waarneming verricht bij het ontgraven van het 
lichthof (werkput 3). In fase 3 is op 15 september 2006 een aanvullende waarneming 
verricht tijdens een sanering op het binnenterrein achter de bebouwing waarbij over een 
breedte van bijna 10 m een profiel haaks op de binnengevel van het bestaande gebouw is 
onderzocht (werkput 4). 

De AO en waarnemingen waren gericht op drie vraagstukken:  
 Landwinning langs de Amstel en de situering van de natuurlijke oost-oever van de 

rivier. De Amstel was oorspronkelijk breder dan het tegenwoordige Rokin. Eerder 
archeologisch onderzoek in de omgeving, langs het Rokin en de Nes3, heeft 
aangetoond dat de oever zich op verschillende plaatsen tot onder de huidige 
bebouwing uitstrekt. Aangenomen wordt dat ter hoogte van het Sint Bernardus 
gesticht zich de binnenbocht van de Amstel bevond, die in de late middeleeuwen is 
aangeplempt.  

 De bebouwingsgeschiedenis en stedelijke ontwikkeling van deze locatie. Een punt van 
aandacht was het lokaliseren van bouwsporen van het in 1402 gestichte Nieuwe 
Nonnenklooster.  

 De aanwezigheid van eventuele beerputten ter hoogte van het lichthof achter de 
naastgelegen ‘Vingboonspanden’ Oude Turfmarkt 131-133.  

 
De archeologische opgraving aan de Oude Turfmarkt is uitgevoerd volgens de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 2.0. Vlakken zijn gedocumenteerd 
met tekeningen op schaal 1:20, dia’s en kleurfoto’s.  
 

 
                                                      
3 Kalverstraat 212-222 (KA) in 1995, Rokin 6-16 (POL) in 1980 en Rokin 23-51 (ROK) in 1987. 

5  De eerste fase van het 
archeologisch onderzoek 
vond plaats tijdens de 
sloopwerkzaamheden 
binnen de muren van het 
Sint Bernardusgesticht 
(werkput 1) 
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6  Vereenvoudigde weergave van de belangrijkste sporen in werkput 1, 2, 3 en 4 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen, structuren en vondsten 

Bij het archeologisch onderzoek zijn in werkputten 1, 2 en 4 sporen gevonden van het 
landgebruik in de binnenbocht van de Amstel vanaf de eerste aanplemping in het laatste 
kwart van de 14de eeuw tot de bouw van het Sint Bernardus gesticht eind 19de eeuw. 
Werkput 3 leverde verder geen informatie over grondgebruik of bebouwing. Binnen het 
stelsel van grondsporen structuren zijn vier fasen te onderscheiden: 
Fase A: aanplemping Amsteloever en bouw Nieuwe Nonnenkloostercomplex, 1400–1500 
Fase B: aanplemping Amsteloever en bebouwing langs de Turfmarkt, 1500–1600 
Fase C: aanpassingen van en nieuwbouw op bestaande plattegronden, 1600–1883 
Fase D: aanpassingen bestaande bebouwing en bouw Sint Bernardus, 1883–1900.  
 
3.1.1  Fase A: aanplemping Amsteloever en bouw Nieuwe 

Nonnenkloostercomplex, 1400–1500  

De oudste sporen van landgebruik bevonden zich in werkput 2. Ze hielden verband met 
de eerste aanplempingen van de natuurlijke binnenbocht van de Amstel (afb 8, profiel 3 
en 4). De oeverzone bestond uit een slibachtig kleioppervlak (S 67) dat op 1,85 m ÷ NAP 
aan de landzijde begon en afliep naar ondiepe waterdelen met rietbegroeiing (S 66, vanaf 
1,95 m ÷ NAP). De oever was afgedekt met een dikke laag gesneden riet (S 65) waarop 
een dunne laag humeuze klei (S 64) en een dikker pakket van veenzoden (S 50 / 62) 
waren opgebracht. Het maaiveld kwam zo op 1,10 m ÷ NAP. De ophoging bevatte 
scherven (OTM-37en OTM-51) uit 1400 en 1450. Gezien hun datering houden deze 
grondlagen vermoedelijk verband met de historische aanplempingen van rond 1380.  
 

 
 
7  De venige kleizoden ophoging (S 50) op de kleilaag (S 64) en de laag gesneden riet (S 65). Bovenop ligt de 
roosterfundering (S 51) van de kloostervleugel (links) 
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8  Profielen in werkput 1, 2 en 4, fase A tot D.  
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9  Fase A, 1400-1500 
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Niet ver uit deze Amsteloever werd een vleugel van het Nieuwe Nonnenklooster 
opgetrokken. Het grondplan van dit gebouw zou het gebogen oevertracé van de rivier, 
zoals het kaartbeeld van Cornelis Anthonisz uit 1544 aangeeft (afb. 3), hebben gevolgd. 
In werkput 2 is de fundering (S 51) van de binnengevel van dit gebouw aan het 
kloosterhof aangetroffen. Het idee dat het hier niet om de voorgevel ging werd bevestigd 
door het feit dat later in werkput 4 (afb. 9) achter de kapel geen sporen van bebouwing 
zijn waargenomen. De buitengevel aan de Amstelzijde heeft zich dan vermoedelijk 
bevonden in de zone tussen de werkputten 1 en 2 waar vanwege civieltechnische 
redenen geen ontgraving mogelijk was, aangezien deze zone diende voor het stutten van 
de kapelgevels. 

De fundering (S 51) van het kloostergebouw week af van de gebruikelijke 
roosterfunderingen die in de regel in de 15de eeuw voor kloosters, kerken en grotere 
kapellen in Amsterdam werden toegepast.4 Deze constructies bestonden uit een 
regelmatig raamwerk van langs – en dwarshouten (respectievelijk leggers en gordingen) 
van gekantrecht eikenhout die met zwaluwstaartverbindingen waren samengevoegd. De 
verbindingen werden bevestigd met houten pennen (toognagel) die voor de stevigheid iets 
van elkaar versprongen, zodat de delen van het raamwerk strakker tegen elkaar aan 
werden getrokken (het zogenaamde togen). De aldus ontstane vakken werden opgevuld 
met korte stammetjes of ‘slieten’ van anderhalf tot 5 m lengte.5 De grond onder de 
fundering werd zo verdicht dat het draagvermogen voldoende toenam om het metselwerk 
te kunnen ondersteunen.6 In dit specifieke geval waren er afwisselend vierkante en 
rechthoekige vakken met afwijkende opvullingen. De vierkante vakken waren volgeheid 
met elzenhouten slieten van verschillende diameter, terwijl in de tussenliggende 
langwerpige vakken een verhardingslaag van bouwpuin en mortel was aangebracht. Voor 
de fundering was gebruik gemaakt van grondbogen op de rechthoekige vakken die het 
gewicht van het muurwerk verspreidden naar de onderheide vierkante vakken aan 
weerskanten. Door grondbogen te gebruiken werd op het arbeidsintensieve heiwerk 
bespaard. Om een grondboog te kunnen metselen werd normaal een steunconstructie 
van hout (een formeel) gebruikt. Na het voltooien van de boog werd deze verwijderd 
waarna het metselwerk zich kon zetten. Bij deze fundering waren de formelen (S 46) uit 
baksteen gemaakt en niet verwijderd (afb. 10). Wel gebruikelijk was de wijze waarop de 
eerste baksteenlaag op het rooster was genivelleerd, namelijk door op oneffen plaatsen 
op het hout daktegels te plaatsen. Zowel het gemetselde formeel als het opgaande 
muurwerk van het klooster waren opgetrokken in oranje en gele baksteen.7  

Een dendrochronologische datering van het funderingshout wees uit dat de 
constructie niet uit de eerste bouwfase van 1402 dateerde, maar op zijn vroegst uit de 
periode 1443-1455.8 De meest waarschijnlijke verklaring is dat het hier nieuwbouw betreft 
vanwege herbouw na de schade door de stadsbrand van 1452. Aanvullend bewijs komt 
van een met de fundering geassocieerd plavuizenvloertje (S 53). De plavuizen (OTM-47) 
die in de vloer waren verwerkt, hadden anders dan gebruikelijk verschillende formaten.9 
Verder waren er ongeglazuurde plavuizen die geblakerd waren met roetsporen en 
geglazuurde exemplaren waarvan het oppervlak was verbrand (afb. 11). Bij het leggen 
van de vloer heeft men gebruik gemaakt van plavuizen die door de brand wel aangetast 
                                                      
4 Vindplaatsen o.a. Nieuwe Kerk (NK1 1973), Clarissenklooster: Kalverstraat (KA 1995), Jakobskapel: Prins 
Hendrikkade (PH 1988), Minderbroedersklooster: Monnikenstraat (MON 2001), Karthuizerklooster: 
Karthuizersstraat (KAR 2001). 
5 Diverse voorbeelden in Amsterdam laten zien dat niet altijd alle vakken werden vol geheid.  
6 Gawronski en Veerkamp 2003, 16-18. 
7 OTM-45, formaat 20,4 / 22 x 10 x 4 cm. 
8 OTM-57 / RING AOT00020, datering 1449 +/- 6 jaar. 
9  Formaten 12 x 12 x 2,5 cm, 15,5/16 x 15,5/16 x 3,2/3,5 cm, 17,7/18 x 17,5/18 x 4 cm, 24 x 24 x 3,3 cm en  
    26 x 26 x 4,9 cm. 
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maar niet gebarsten waren. De kapotte exemplaren bleken te zijn verwerkt in de 
verhardingslaag van puin en mortel in de rechthoekige vakken onder de gemetselde 
formelen van de kloostermuur. Dit waren hoofdzakelijk fragmenten van 4-4,7 cm dikke 
plavuizen, een gangbare dikte voor plavuizen uit de eerste helft van de 15de eeuw in 
Amsterdam.10 Het restmateriaal werd, samen met de fragmenten van daktegels met 
brandsporen (OTM-39), begraven in een kuil in de ophoging (S 69) onder het 
kloostergebouw.  
 

 
 
10  Een van de gemetselde formelen (S 46) waarover de grondboog werd gemetseld, die hier is verwijderd. Aan 
de rechterzijde van het formeel is het vierkante roostervak met slieten (S 51)  waarop de grondboog rustte nog 
gedeeltelijk intact, over het vak aan de linkerzijde loopt een indelingsmuur van Sint Bernardus (S 45) 
 

 
11  Plavuizen van verschillende formaten (OTM-47) met brand- en roetsporen, waarmee het vloertje (S 53) 
naast de 15de-eeuwse kloostermuur was samengesteld. De grootste plavuis linksonder is 4,7 cm dik 

                                                      
10 Gawronski en Veerkamp 2005, 129-131. 
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3.1.2  Fase B: aanplemping Amsteloever en bebouwing langs de Turfmarkt, 
1500–1600 

Oever 
Een tweede fase van oeveraanplempingen werd gedocumenteerd in werkput 1 (afb. 8, 
profiel 1 en 2). De natuurlijke ondergrond bestond uit de zware kleiige wadafzetting van 
de Formatie van Naaldwijk (S 39), voorheen als Calais IV aangeduid. De top lag op 5,60 
m ÷ NAP en daarmee 0,6 m dieper dan het gemiddelde niveau van deze wadafzetting in 
Amsterdam. Dit duidt op uitslijting door de Amstel. De zware klei was afgedekt door 
bezinklagen van de riverbedding. De onderste afzetting bestond uit grijze klei met onderin 
(vanaf 5,30 m ÷ NAP) verspoeld rietveen (S 38). Ook de daarop afgezette kleilaag (vanaf 
4,80 m ÷ tot 4,30 m ÷ NAP) bevatte meer venige tussenlagen (S 37). Vanaf 4,30 m ÷ NAP 
volgde een licht doorworteld grijs kleidek (S 18), dat geassocieerd kan worden met een 
verlande oeverzone. Door het fluctuerende waterpeil in de rivier was bij laag water op dit 
kleidek rietgroei ontstaan, waarop vervolgens opeenvolgende dunne sliblaagjes (tussen 
2,90 m en 3,85 m ÷ NAP) waren afgezet (S 17). De bovenlaag van dit pakket (S 17a) 
bevatte wat sporadisch bouwpuin en afval (OTM-24). Deze sliblaagjes waren afgedekt 
door een dik kleipakket (S 16) vermengd met bouwpuin, hout en takken. Dit materiaal kan 
door omwonenden in de rivier zijn gegooid of door de rivier zelf zijn meegevoerd van 
elders. De verschillende bodemlagen liepen af richting waterkant van de Oude Turfmarkt. 
Deze bodemopbouw illustreert de dynamiek van de oostelijke Amsteloever, met een 
afwisselend bredere en smallere rivierbedding en een moerassige oeverzone.  
 

 
 
12  In profiel 1 zijn de humeuze oeveraanplemping (S 14) en de daarop aangebrachte rietmat (S 13) duidelijk 
zichtbaar. De onderliggende kleiige afzetting (S 16) op de rivierbodem (S 17) loopt af in westelijke richting naar 
het midden van de rivier (links op de foto) 
 

Begin 16de eeuw werd de grootschalige aanplemping en hiermee het 
rechttrekken van de rivierloop ter hand genomen. In het water werd zandig (S 12) en 
humeus kleiig (S 14) materiaal gestort dat stedelijk afval bevatte (S 12: OTM-8). Het 
aflopende talud van de natuurlijke rivierbodem werd hiermee genivelleerd. Deze 
aanplemping werd afgedekt door een opeenvolging van rietmatten (S 13), rul veen (S 11) 
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en een plaatselijk 2,5 m dik pakket van stadsafval (S 9: OTM-6). Beide afvalcomplexen 
(OTM 6 en 8) dateren uit 1450-1525 en bevatten aardewerkscherven als bulkmateriaal 
(afb. 14), maar ook leerfragmenten van vroeg-16de-eeuwse muilen, een tinnen lepel met 
een hamermerk en een 15de-eeuws lakenlood met op de voorzijde het wapen van 
Amsterdam en op de keerzijde een schip.11 Opmerkelijk was de vondst in de oever 
aanplemping van een fragment van een pijpaarden reliëf met daarop het gelaat van 
Christus met doornenkroon (afb. 13). Dit voorwerp behoorde niet tot doorsnee stadsafval 
en heeft gezien de onmiddellijke nabijheid van het Nieuwe Nonnenklooster een duidelijke 
associatie met religieuze beleving. De regelmatige omtrek van het fragment waarin het 
hoofd van Christus precies is uitgespaard duidt er mogelijk op dat dit een religieus 
kleinood was dat aan een van de kloosterlingen heeft toebehoord.  
 

    
 

      
 
13  In het aanplempingspakket van de Amstelbocht zijn enkele bijzondere objecten gevonden waaronder een 
15de-eeuws textiellood met een scheepsafbeelding en het wapen van Amsterdam (OTM-6- 1, ø 6,6 cm) en een 
applique van pijpaarde met het gelaat van Christus met doornenkroon (OTM-8-2, 8,5 cm hoog) 

                                                      
11 Krook 2003, 57-65. 
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14a Onder de vondsten (OTM-6) uit het bovenste afvalpakket (S 9) waren veel aardewerk scherven. Deze 
resten geven een goed beeld van het vaatwerk dat rond 1500 in Amsterdam werd gebruikt (zie afb. 14b) 

  
 
14b  Een doorsnee van aardewerk vaatwerk dat rond 1500 in Amsterdam in gebruik was (bodemvondsten  
uit de studiecollectie van de afdeling Archeologie BMA) 
 
Bebouwing 
Op het nieuwe land tussen Amsteloever en kloostercomplex werden na circa 1525 enkele 
huizen gebouwd (afb. 16).12 In werkput 1 zijn de plattegronden van drie van deze panden 
met een tussenliggende steeg gedeeltelijk opgegraven, van noord naar zuid de percelen I 
t/m III. Voor woonhuizen waren de panden uitzonderlijk zwaar gefundeerd op een 
roosterfundering (S 8, 10, 21, 29 en 31). De roosters waren samengesteld uit 
grenenhouten stammen als leggers en gekantrechte eikenhouten balken als gording. Er 
was hier een roosterfundering toegepast vanwege de drassige ondergrond om te 
voorkomen dat de woonhuizen in de zompige aanplempingen zouden verzakken. 
Vergelijkbare constructies zijn archeologisch gedocumenteerd op het Damrak en de Dam 
waar landaanwinning in de Amstel werd bebouwd.13 De bouwplattegronden van de drie 

                                                      
12 Deze huizen komen voor op stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz. van 1544. 
13 Damrak 69-79 (CA 1964), Damrak 49 (DA 1972) en Dam (DAM 1989), mededeling A.C. Lagerweij. 
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opeenvolgende percelen laten duidelijk zien dat de panden naar het zuidoosten toe langer 
werden. Deze onderlinge verschillende in de huislengtes hingen samen met de toename 
van de beschikbare ruimte tussen de rooilijn van de kade aan de Oude Turfmarkt en de 
afbuigende gevel van het achterliggende kloostergebouw. 

Perceel I 
Perceel I is door middel van enkele ophogingen (S 11 en S 9) na 1500 bouwrijp gemaakt, 
zo blijkt uit vondstmateriaal (OTM-6 en OTM-25). In de ophoging was een rietmat 
aanwezig (S 77), die het glooiende talud van het terrein volgde en in de richting van de 
Amsteloever afliep. Ter hoogte van de achtergevel (S 31) lag de rietmat op 1,60 m ÷ NAP 
direct onder de roosterfundering en vlak voor de huidige rooilijn van de Oude Turfmarkt op 
2,80 m ÷NAP (afb. 18). Het huis dat op de rietmat werd opgebouwd was circa 10,5 m lang 
en 6 m breed huis en stond met de achtergevel (S 31) waarschijnlijk tegen de 
kloostervleugel aan. De schuine oriëntatie van deze gevel is hiervoor een aanwijzing. Het 
muurwerk op de roosterfundering was opgetrokken in rode baksteen van gemiddeld 20,5 
x 10 x 5 cm (OTM-23). Van de oorspronkelijke vloerniveaus resteerde alleen een deel van 
een keldervloer (S 26, 0,98 m ÷ NAP) die was geplaveid met geglazuurde roodbakkende 
plavuizen van 14 x 14 x 2,5 cm (OTM-16).  

Perceel II 
Bij de bouw van een huis op perceel II is de zijgevel met het buurpand gebruikt als 
gemeenschappelijke bouwmuur (S 29). De noordelijke zijgevel is in de 19de eeuw bij de 
bouw van een binnenmuur (S 41) van het Sint Bernardus gesticht gesloopt. Wat resteerde 
was een 0,5 m brede uitbraaksleuf met slieten (S 8). Het pand was oorspronkelijk circa 6 
m breed. Van de achtergevel waren geen bouwsporen meer aanwezig.  

Perceel III 
Van het pand op perceel III resteerde de noordelijke zijgevel (S 10), waarvan een deel 
verstoord was bij de bouw van het Sint Bernardus gesticht (S 1). Evenals op perceel 1 
was een roosterfundering aangelegd op 1,60 m ÷ NAP. Op dit rooster (S 10) stond  
aanvankelijk een in rode baksteen opgetrokken muurwerk, zoals op perceel I, maar in de 
eerste helft van de 17de eeuw is het metselwerk (S 76) geheel opnieuw opgetrokken in de 
toen gangbare appelbloesem baksteen.14 Door grootschalige 19de-eeuwse 
bodemingrepen waren bouwresten van de achtergevel volledig geruimd.  
 

 
                                                      
14 OTM-11, formaat 20,5 x 9,5 x 4,4 cm.  

15  Doorsnede van de roosterfundering (S 10) uit 

het begin van de 16de eeuw (fase B) van het pand 

op perceel III, met grenen stammen als leggers en 

slieten ertussen. De eikenhouten gording ontbreekt 

hier. Het metselwerk (S 76) van appelbloesem 

baksteen (OTM-11) dateert uit de 17de eeuw  

(fase C). Langshout S 2 is onderdeel van de 

fundering van Sint Bernardus uit 1883 (fase D) 
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      16  Fase B, 1500-1600 
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De steeg 
Tussen de percelen II en III lag een 1 m brede steeg, begrensd door de uitbraaksleuf van 
de fundering van de zijgevel (S 8) van perceel II in het noorden en resten van de zijgevel 
van perceel III (S 10) in het zuiden. Deze steeg is afgebeeld op de stadsplattegrond van 
Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1625 (afb. 17).  
 

 
 
17  De huizen langs de Amstel/Turfmarkt achter het voormalige kloostercomplex op de kaart Balthasar Florisz 
van Berckenrode (1625) worden richting de bocht in de Amstel ter hoogte van het rondeel (links) langer. In geel 
gemarkeerd de huizen en steeg ter hoogte van de opgegraven percelen  
 

 
 
18  Het funderingshout van de achtergevel perceel I (S 31) ligt op de rietmat (S 77) die het dalende talud van de 
oeveraanplempingen volgt. De ophoging onder de rietmat bevatte vondstmateriaal tot circa 1525 (OTM-25) 
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3.1.3  Fase C: aanpassingen van en nieuwbouw op bestaande plattegronden, 
1600–1883 

In de 17de eeuw zijn de huizen op de percelen I–III gesloopt. Mogelijk is dit gebeurd 
tijdens de bouw van de negen Vingboonspanden ten noorden van de vindplaats in de 
jaren 1643-1645 (afb. 22). Bij de sloop werd de roosterfundering van de 16de-eeuwse 
woonhuizen intact gelaten om te kunnen dienen als fundering voor de nieuwbouw. Het 
bestaande muurwerk werd op enkele plaatsen aangepast. Ondermeer werd de 
noordmuur op perceel I (S 21) vervangen door een in appelbloesem baksteen (OTM-12) 
opgetrokken gevel. Voordat het metselwerk werd vernieuwd, waren op enkele plaatsen de 
gordingen uit het rooster verwijderd. In de leggers waren de zwaluwstaartinkepingen waar 
de gordingen hadden gezeten nog duidelijk zichtbaar (afb. 19).  
 

 
 

Het pand op perceel I bevatte een drijvende kelder (S 34), die vermoedelijk daar 
in de 18de eeuw werd aangelegd. Dergelijke kelders waren een veel voorkomend 
fenomeen in 18de- en 19de-eeuws Amsterdam. Het waren losse bakken tussen de 
bouwmuren die meebewogen met het grondwaterpeil. Na 1871 met de aanleg van de 
Oranjesluizen in het IJ en de stabilisering van het grondwaterpeil, zijn bijna alle drijvende 
kelders vastgezet. Door deze ingrepen zijn ze nog maar moeilijk herkenbaar.15 Van de 
kelder op perceel I waren nog delen van de 60 cm dikke vloer aanwezig, bestaande uit vijf 
lagen van afwisselend baksteen en plavuizen. Voor de zuidelijke wand van de 
kelderombouw (S 30) is een deel van de binnenste legger van de roosterfundering onder 
de zijgevel S 29 verwijderd. In de 18de of het begin van de 19de eeuw is de drijvende 
kelder grotendeels gesloopt voor de aanleg van een waterput (S 36), opgetrokken in 
oranje baksteen en voorzien van een met geel zand gevulde insteek.  

                                                      
15 De Roon 2005, 69-79.  

19  Op het houten rooster van de 16de-

eeuwse fundering is de 17de-eeuwse nieuwe 

muur (S 21) gezet in kleinere baksteen (OTM-

12). Hierbij zijn enkele eikenhouten gordingen 

uit het rooster verwijderd. Bij de bouw van het 

Sint Bernardus werd een kelder in oranje 

baksteen (S 22) gefundeerd op het deels 

geslechte 17de-eeuwse muurwerk. De 

oorspronkelijke achtergevel (S 31) van 16de-

eeuwse bakstenen (OTM-17) werd een 

indelingsmuur 
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Binnen de bouwmuren van de kapel in werkput 2 bevond zich naast de restanten 
van de kloosterbebouwing uit fase A eveneens muurwerk van een aantal kleine losse 
gebouwtjes. Dit zijn waarschijnlijk resten van de 26 kleine woningen, de ‘cameren’, die in 
het midden van de 17de eeuw in het voormalige kloostergebouw langs het kloosterhof 
werden ingericht. Van deze woninkjes resteerden enkele muurresten (S 47) en twee 
kelders met plavuizenvloeren (S 43 en S 56) die in twee fasen tot stand waren gekomen. 
In de oudste fase, waarschijnlijk de eerste helft van de 17de eeuw, was de vloer (S 49) 
van kelder S 43 betegeld met afwisselend roodbruin en groen geglazuurde plavuizen van 
11,5 x 11,5 x 2,3 cm (OTM-32). In een later stadium is de oorspronkelijke vloer 
opgehoogd en opnieuw geplaveid met oranje plavuizen van 22,5 x 22,5 x 3 cm (OTM-
27).16 Ook kelder S 56 had twee gebruiksfasen. De eerste vloer (S 61) bestond uit 
plavuizen van het formaat 11,4 x 11,4 x 2 cm. In de noordwesthoek was een houten ton 
(S 60) ingegraven (OTM-53: diameter 23 cm, hoogte 39 cm) (afb. 20), die was voorzien 
van een huismerk en het jaartal 1624. De bovenrand van de ton sloot aan op het niveau 
van de oorspronkelijke vloer. Dergelijke tonnetjes dienden als schrobputje, waarin het 
schrobwater werd geveegd. De bodem van het tonnetje was doorboord met gaten 
waardoor het verzamelde water langzaam kon wegzakken in de grond. Uitgaande van het 
aardewerk afval (OTM-52) was het tonnetje in gebruik vanaf het tweede kwart van de 
17eeuw tot het derde kwart van de 17de eeuw. Vervolgens is de kelder opgehoogd en 
kwam er een nieuwe vloer (S 59) van plavuizen van 14 x 14 x 4 cm (OTM-49).  
 

 
 
20  De noordhoek van kelder S 56 met het ingegraven tonnetje in de oudste keldervloer 

                        
                                                      
16 Zie ook Gawronski en Veerkamp 2005, p.128, 130. 

21  Het eikenhouten 
tonnetje (OTM-53) uit 
de kelder (S 56) diende 
als schrobputje om 
afvalwater op te 
vangen 
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22  Fase C, 1600-1883 
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3.1.4  Fase D: aanpassingen bestaande bebouwing en bouw Sint Bernardus, 
1883–1900 

Voorafgaand aan de nieuwbouw van het Sint Bernardus gesticht in 1882-1884 is de 
bestaande bebouwing langs de Oude Turfmarkt gesloopt en zijn de percelen I t/m III 
samengevoegd (afb 24). Een deel van de 16de-eeuwse roosterfunderingen en delen van 
het opgaande 17de-eeuwse opgaande muurwerk zijn hergebruikt in het nieuwe complex. 
Daar waar niet op oude funderingen werd voortgebouwd is gekozen voor een 
Amsterdamse fundering met grenenhouten kespen en schuifhout (S 23, 24, 25 en 32).17 
Enige aanpassing was soms nodig om nieuwe muren op oude bouwelementen te laten 
aansluiten. Op het voormalige perceel II werden twee nieuwe muren (S 25 en S 32) 
ingekast in een 17de-eeuwse zijgevel op een oorspronkelijke roosterfundering (S 21)(afb. 
22). Voor de aanleg van een Amsterdamse fundering op het voormalige perceel III (S 2) 
zijn uit de zuidelijke legger van S 10 stukken gezaagd om ruimte te creëren voor de 
kespen van S 2. Ter hoogte van de steeg tussen de voormalige percelen II en III werd een 
grote overkluisde beerkelder (S 1) aangelegd. Samen met enkele stortkokers en 
bezinkbakken die onderling via grespijpen met elkaar waren verbonden (S 3, 4 en 5) 
vormde deze constructie een sanitaire voorziening voor het Sint Bernardus gesticht. Voor 
de nieuwbouw van de Sint Bernardus kapel werden de 17de-eeuwse woninkjes gesloopt. 
De kapel vormde een aparte vleugel achter het gebouw die schuin op de rooilijn van de 
Oude Turfmarkt was georiënteerd. De indelingsmuren S 44 en S 45 horen tot deze 
bouwfase. Toen de vleugel met de kapel in 1925 werd opgenomen in het gebouw van de 
Nederlandsche Bank vond een ingrijpende verbouwing plaats die geleid heeft tot de 
huidige versnippering van de 16de- en 17de-eeuwse bebouwing.18  
 

 
 
23  In het midden het 17de-eeuwse metselwerk van woonhuismuur S 21 op de 16de-eeuwse roosterfundering. 
De 19de-eeuwse indelingsmuren S 25 en S 32 van Sint Bernardus zijn in dit muurwerk ingekast. De andere twee 
indelingsmuren S 23 en 24 waren koud tegen de oudere muur aan gezet (gezien naar het noordoosten) 

                                                      
17 Gawronski en Veerkamp 2003. 
18 Hoeve en Kamphuis 1999, 21. 
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24  Fase D, 1883-1900 
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4  Synthese en conclusie 

 
 
26  Bovenaanzicht op werkput 1 in het noordelijke deel van het complex, rechts de binnenzijde van de voorgevel 
van St. Bernardus 
 
De locatie van het voormalige Sint Bernardus gesticht aan de Oude Turfmarkt bleek een 
rijke vindplaats met bouwstructuren en vondsten uit de 15de tot de 19de eeuw. De 
archeologische sporen waren onder te verdelen in vier fasen: 
Fase A: aanplemping Amsteloever en bouw Nieuwe Nonnenkloostercomplex, 1400–1500 
Fase B: aanplemping Amsteloever en bebouwing langs de Turfmarkt, 1500–1600 
Fase C: aanpassingen van en nieuwbouw op bestaande plattegronden, 1600–1883 
Fase D: aanpassingen bestaande bebouwing en bouw Sint Bernardus, 1883–1900.  

 
De vroegste sporen van gebruik van het terrein in de binnenbocht van de Amstel 

hielden verband met aanplempingen. Met klei- en veenzoden werd een begaanbaar 
terrein gecreëerd waarop vervolgens het Nieuwe Nonnenklooster kon worden gebouwd. 
Deze landwinning wordt op basis van stadsafval, zoals aardewerk, gedateerd in de eerste 
helft van de 15de eeuw. Deze datering sluit aan bij de vermelding in historische bronnen 
van 1380. De archeologische bouwresten behoorden toe aan de binnen(noord)gevel van 
het kloostergebouw dat tussen de oever van de rivier en het kloosterhof stond. De 
gelokaliseerde roosterfundering toonde duidelijk de markant gebogen lijn van de gevel die  
de bocht van de rivier volgde en zo een optimaal ruimtegebruik bood. Deze typische 
rooilijn is ook herkenbaar op historische stadsplattegronden, zoals die van Cornelis 
Anthonisz uit 1544. De roosterfundering was uitgevoerd in een variant met een 
spaarboogconstructie waarvan tot dan toe nog geen voorbeelden bekend waren in 
Amsterdam. Vanwege de dendrochronologische datering van het funderingshout van 
1443-1455 houdt de opgegraven kloostervleugel waarschijnlijk verband met herbouw van 
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het kloostercomplex die nodig was vanwege de schade door de stadsbrand van 1452. 
Hierop wezen tevens hergebruikte en deels verbrande vloertegels in het gebouw.  

Fase B omvatte een verdere aanplemping van de Amsteloever in de 16de eeuw 
waarbij de huidige Oude Turfmarkt ontstond. Het ophogingsmateriaal bestond uit kleiige 
veenzoden en stadsafval, waarin naast veel scherven ook enkele bijzondere vondsten 
voorkwamen, zoals een 15de-eeuws lakenloodje met afbeeldingen van het Amsterdamse 
stadswapen en een schip en een pijpaarden reliëf van een Christus-kop, dat mogelijk als 
religieus amulet aan een van de kloosterlingen toebehoorde. Op het terrein tussen 
klooster en kade werden gedurende de eerste helft van de 16de eeuw woonhuizen 
gebouwd, waarvan er drie in het opgravingsvlak lagen. Gebleken is dat deze met de 
achtergevel tegen de gebogen buitenmuur van het kloostergebouw stonden. De huizen 
bleken net zoals het kloostergebouw gefundeerd op een zwaar uitgevoerde 
roosterfundering. Hoewel doorgaans ongebruikelijk voor woonhuizen was waarschijnlijk 
voor dit type fundering gekozen om eventuele vroegtijdige verzakking in de nog drassige 
aanplemping tegen te gaan.  

Fase C startte met de vervanging en verbouwing van de 16de-eeuwse huizen 
langs de Oude Turfmarkt gelijktijdig met de bouw van de nabij gelegen Vingboonspanden 
in 1643-1645. Hierbij is wel de fundering behouden en hergebruikt in de nieuwbouw. 
Langs het kloosterhof verrezen in die periode tevens een reeks van kleine woninkjes. 
Hiervan resteerden een aantal kelders. In één hiervan was in de plavuizenvloer een ton 
ingegraven als schrobputje. Deze ton was voorzien van een huismerk en het jaartal 1624. 
In een van de panden langs de waterkant is in de 18de eeuw een drijvende kelder 
aangelegd, een kelderbak die met het fluctuerende grondwaterpeil kon meebewegen.  

In fase D werd de bebouwing langs de Oude Turfmarkt grondig gesloopt voor de 
bouw van het Sint Bernardus gesticht in 1883. Hierbij werd een groot deel van de oudere 
sporen uitgewist. Evenals anderhalve eeuw tevoren werden waar mogelijk de oude 
funderingen gehandhaafd om te worden opgenomen in die van de nieuwbouw.  
 

 
 
21  Overzicht van de belangrijkste sporen uit fase B, C en D op perceel I na het verwijderen van de funderingen 
S 25 en 32: de 16de-eewuse roosterfundering (S21, 29, 31), de 18de-eeuwse drijvende kelder (S 30, 34), de 
waterput (S 36) en de binnenmuren met schuifhout fundering van Sint Bernardus uit 1883 (S 23, 24) (gezien 
naar het noorden) 
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Bijlage 1 Sporen 

spoor NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie associatie vondstnr datering 

1 1,11 m ÷ 1,76 m ÷ gemetselde bak, 134 x 360 cm, tras gemetselde eensteens muur, bruin 22,7 x 

11 x 5/5,5 cm, vloer grenen hout, muurwerk 1 m hoog, dan aanzet gewelf, 

doorsnijdt kesp S 41 en S 10 

beerkelder Sint 

Bernardus, fase D 

>10  > 41 OTM-2 1883-1900 

2 0,88 m ÷  fundering van huidige St Bernardus, bestaande uit 2x grenen langshout (28,5 x 

8,5 cm) en een grenen schuifhout (10 x 16 cm). Voorzien van kespen (28 x 13 

x 90 cm) en palen. Kesp doorsnijdt legger S 10 

fundering Sint 

Bernardus, fase D 

 > 10  = 41 OTM-4 1883-1900 

3 0,43 m ÷  gresbuis (riool) rustend op grenen balken (12 x 26 cm) richting oost-west. In 

één fase aangelegd met latrine S 4 

riool latrine Sint 

Bernardus, fase D 

= 4  = 40  1883-1900 

4 0,02 m ÷ 0,82 m ÷ gemetselde bak, 112 x 140 cm, tras gemetseld (22 x 10,5 x 4 cm) op grenen 

vloer  met restje beer van latrine. In één fase aangelegd met gresbuis (S 3). 

Vloer en noordwand rusten op langshout S 40  Langshout ingekast in S 41 

latrine Sint Bernardus, 

fase D 

= 3 > 41 OTM-5  1883-1900 

5 0,33 m ÷  twee tras gemetselde (bruin, 21 x 10,5 x 5 cm) bezinkputten waarvan de 

grootste (50 x 86 cm) via een gresbuis in verbinding staat met de gemetselde 

bak (S 4). Beide putten staan koud tegen de muren van S 4 en 40 

latrine Sint Bernardus, 

fase D 

= 4 = 40 OTM-3 1883-1900 

6 1,40 m ÷ 1,65 m ÷ laagje schelpen (kokkels) ca 2 cm dik op rul veenpakket (S 7), met daarop de 

verstoorde laag die ontstond tijdens de aanleg van St Bernardus. Voornamelijk 

in de strook tussen muren S 40 en 41 

afdeklaag, fase B > 7  1500-1525 

7 1,44 m ÷ 1,65 m ÷ opgebracht veenpakket onder de schelplaag (S 6) op de ophogingslaag S 9, 

doorsneden door fundering S 41. Bevat aardewerkvondsten OTM-7 

ophoging, fase B < 6  > 9 OTM-7 1500-1525 

8 1,41 m ÷  slietenrij richting oost-west op 8 m basislint onder de bouwmuur van St 

Bernardus S 41. Eén fase met 10, 21, 29 en 31 

fundering, fase B = 10 =  29  1525-1550 

9 1,30 m ÷ 2,55 m ÷ zwarte rulle laag stadsafval bevat OTM-6. Dikte neemt af richting oost en is 

overdekt door venige ophoging S 7. Afvalpakket ligt op venige ophoging S 11 

en 14 

ophoging, fase B < 7 > 11 OTM-6 1450-1525 

10 0,79 m ÷  roosterfundering met slieten, een fase met S 8, 21, 29 en 31. Metselwerk in 

later stadium vervangen (S 76). Doorsneden door S 1, 2 en 19 

bouwmuur, fase B = 8 < 76 OTM-10 1525-1550 
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11 2,00 m ÷ 2,50 m ÷ opgebracht, rul veenpakket onder afvallaag (S 9) bevat vondsten OTM-9. 

Gescheiden van onderliggende S 14 en 16 door rietmatten S 13 en S 77 

ophoging, fase B < 9  > 13 OTM-9 

OTM-25 

1475-1525 

12 2,75 ÷ 3,15 m ÷ zandige pakketten met stadsafval OTM-8, vermengd met kleiig veen S 14 en 

afgedekt door rietmat S 13,  één fase met S 14 en 15 

aanplemping, fase B < 13 = 14 OTM-8 1450-1525 

13 2,20 m ÷ 2,50 m ÷ rietmat gelegd op aanplemping S 12 en S 14, afgedekt door S 11 ophoging, fase B < 11 = 77  1500-1525 

14 2,40 m ÷ 3,25 m ÷ compacte kleiige veenophoging onder de laag stadsafval (S 9) en de rietmat 

(S 13), één fase met S 12 en 15. Ligt op S 16 

aanplemping, fase B < 9 < 13  1500-1525 

15 3,08 m ÷ 3,70 m ÷ dunne kleiige veenband onder afvalpakket S 12. Mogelijk samen één fase met 

S 12 en 14 

ophoging, fase B < 12 = 14  1500-1525 

16 2,55 m ÷ 3,85 m ÷ groen/grijs kleipakket met bovenin bouwpuin en takjes, aflopend richting Rokin, 

afgedekt door aanplemping S 14 

Verlandingsfase < 14 < 15   

17 2,90 m ÷ 3,85 m ÷ Een gelaagde groen grijze klei met oxidatievlekken (S 17a) en opeenvolgende 

dunne sliblaagjes (S 17 b), aflopend richting Rokin, bevat takken wortels en 

puin (minder dan S 16) 

Amstelafzetting < 16 > 18 OTM-24  

18 3,26 m ÷ 4,30 m ÷ grijze klei, licht doorworteld, afgedekt door S 17, aflopend richting Rokin oeverafzetting < 17 > 37   

19 0,94 m ÷  grenen (27 x cm) plankenvloer doorsnijdt S 10, gefundeerd op kespen 

behorend bij langshout- fundering van S 41 (Sint Bernardus). Mogelijk samen 

met gewelfaanzet S 20 onderdeel van een tweede beerkelder, vondst OTM-10 

fundering beerkelder 

Sint Bernardus, fase D 

> 10 = 20 OTM-10 1883-1900 

20 0,50 m ÷  gewelfaanzet tussen muren S 10 en 41 behorend bij grenen vloer S 19 en 

mogelijk onderdeel van een 2e  beerkelder in verlengde van beerkelder S 1 

Sint Bernardus,  

fase D 

= 1 = 19  1883-1900 

21 0,71 m ÷  gemetselde muur op een slietenfundering. Oorspronkelijk zelfde fase als S 8, 

10, 29 en 31. De roosterfundering is hergebruikt in 17de eeuw (baksteen OTM-

12: geelbruin 16,5 x 7,9 x 4,2 cm) en later voor Sint Bernardus 

bouwmuur, fase B = 8 = 29 OTM-12 1525-1550 

22  0,71 m ÷ bouwmuur van Sint Bernardus van rode bakstenen van 20,3 x 10 x 5 cm, 

geplaatst op S 21 

bouwmuur, fase D > 21  1883-1900 

23 0,97 m ÷  noord-zuid fundering van Sint Bernardus, op schuifhout, kespen en palen. 

Daarop muurresten van oranjebruine bakstenen (OTM-15) 22,3 x 10,8 x 5,3 

cm. Ingekast in muurwerk S 21. Vormt één fase met S 24 

fundering Sint 

Bernardus, fase D 

>  21 = 24 OTM-15 1883-1900 

24 0,97 m ÷  noord-zuid fundering van huidige Sint Bernardus, op schuifhout, kespen en 

palen. Daarop muurresten van oranjebruine bakstenen (OTM-15) 22,3 x 10,8 x 

5,3 cm. Ingekast in muurwerk S 21 en vormt één fase met S 23 

fundering Sint 

Bernardus, fase D 

> 21 = 23  1883-1900 
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25 0,90 m ÷  noord-zuid fundering Sint Bernardus, op schuifhout, kespen en palen. 

Muurresten van rode bakstenen (OTM-13) 22 x 10,8 x 4,5 cm. Doorsnijdt S 30 

en 34 en overdekt S 36 

fundering Sint 

Bernardus, fase D 

> 30 > 36 OTM-13 1883-1900 

26 0,98 m ÷  plavuizen (kelder)vloer OTM-16 van 16de- eeuws woonhuis, doorsneden door 

S 30 

keldervloer, fase B > 30 OTM-16 1525-1550 

27 0,82 m ÷  oost-west liggende grenen balk die mogelijk als langshout van indelingsmuur 

heeft gefungeerd, ligt op S 30 en S 31 

langshout, fase C > 30 > 31  1600-1883 

28 0,88 m ÷ 4,00 m ÷ gemetselde koker van bakstenen, gevuld met zand. Insteek ook met schoon 

zand gevuld 

waterput, fase C   1800-1883 

29 1,08 m ÷  gemetselde muur (OTM-14, rood 20,5 x 10 x 4,9 cm) op een slietenfundering, 

één fase met S 8, 10, 21 en 31 en is doorsneden door S 30 en 34, overdekt 

door S 25 en 32 

indelingsmuuur, fase 

B 

< 25  > 30 OTM-14 

OTM-23 

1525-1550 

30 1,40 m ÷  bakstenen muur (OTM-19, rood, 17,5 x 8,3 x 3,7 cm) om drijvende keldervloer 

S 34. Is deels onder bouwmuur S 29 gemetseld alwaar ter plaatse een sparing 

voor de keldervloer is uitgehakt 

ommuring drijvende 

kelder, fase C 

= 34 > 29 OTM-19 

OTM-18 

1700-1883 

31 1,14 m ÷  noord-zuid georiënteerde drie-steens bouwmuur (OTM-17, oranjebruin 19,7 x 

9,6 x 4,9 cm) op een roosterfundering, één fase met bouwmuren S 8, 10, 21 

en 29 

achtergevel, fase B = 21 = 29 OTM-17 1525-1550 

32 0,92 m ÷  NZ-liggend grenen langshout (2x 28,5 x 8,5 cm) en een grenen schuifhout (10 

x 16 cm). Voorzien van kespen (28 x 13 x 90 cm) en palen. Ligt op S 29 en is 

ingekast in S 2, doorsnijdt S 30 en ligt over S 36 

binnenmuur St 

Bernardus, fase D 

> 36  > 29  1883-1950 

33 1,30 m ÷ 1,74 m ÷ veenophoging op afvallaag S 9 bevat OTM-20. Is mogelijk gelijk aan S 7 ophoging, fase B > 9 OTM-20 1525-1550 

34 1,14 m ÷ 2,50 m ÷ tras gemetselde vloer met plavuizen afdeklaag (OTM-22). Deze blijkt een 

aantal malen verhoogd met metselwerk en plavuizen (OTM-21). Geheel ligt 

binnen ommuring van S 33 in de uitsparing van roosterfundering S 29 

drijvende keldervloer, 

fase C 

> 29 = 30 OTM-21 

OTM-22 

1700-1883 

35   tras gemetselde vierkante bak, ca 100 x 190cm. waterkelder, fase C   1700-1800 

36 2,44 m ÷  gemetselde koepel onder S 25 en S 32 staat op een houten ton zonder 

bodem. Ingegraven in ophogingslagen en rietmat, insteek gevuld met schoon 

zand. Doorsnijdt mogelijk S 34 

waterput, fase C < 25 <  32  1700-1883 

37 4,30 m ÷ 4,80 m ÷ venige band onder een kleiige afzetting van de Amstel, op S 38 en onder S 18 Amstelafzetting < 18 > 38   

38 4,80 m ÷ 5,60 m ÷ natuurlijke grijze klei die vanaf  5.30 m ÷ NAPverspoeld rietveen bevat Amstelafzetting    
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39 5,60 m ÷  grijze klei, Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk Amstelafzetting    

40 0,97 m ÷  fundering op 10.7 m basislijn, één fase met S 4 indelingsmuur Sint 

Bernardus, fase D 

= 4  1883-1900 

41 0,37 m ÷  fundering op 8 m basislijn, aangelegd over S 8 (slietenrij) Sint Bernardus, fase D = 2 > 8  1883-1900 

42  0,97 m ÷ oost/westmuur van Sint Bernardus, haaks op  muurwerk  S 23 en 24 fase D = 23 = 24  1883-1900 

43 0,20 m +  kelder van bakstenen (bruin, 19,4 x 10 x 4,3 cm), vloer en wanden bekleed 

met plavuizen OTM-27, hieronder ligt originele vloer S 49,  ligt in een lijn met 

muurwerk S 47 maar heeft ander steenformaat, doorsneden door S 44 

kelder, fase C < 44 > 49 OTM-27 

OTM-28 

1600-1883 

44 0,29 m +  moderne fase kapel van Sint Bernardus (bruin, 22,9 x 11,1 x 5,1 cm), op S 45 

en doorsnijdt S 43, 45 en 47 

huidige kapel Sint 

Bernardus, fase D 

> 45 OTM-35 1883-1900 

45  0,29 m + oudste fase kapel van Sint Bernardus, opgebouwd uit verschillende soorten 

baksteen OTM-29/36, overbouwd door het huidige Sint Bernardus (S 44) 

oudste fase kapel Sint 

Bernardus, fase D 

< 44 OTM-29 

OTM-30 

OTM-33 

OTM-36 

1883-1900 

46 0,15 m ÷ 1,40 m ÷ twee steens halfrond metselwerk (oranje en geel 20,4/22 x 10 x 4 cm ) 

gefundeerd op een eikenhouten roosterconstructie (S 51) en doorsneden door 

S 45 

fundering klooster = 51 < 45 OTM-31 

OTM-55 

1425-1450 

47 0,24 m +  steens muurwerk van paarsrode bakstenen (19,5 x 10 x 4 cm), staat in 

verlengde van kelder S 43 maar heeft afwijkend steenformaat, ten noorden 

van S 48 ligt een plavuizen vloer op zand 

keldermuur, fase C = 48  1600-1883 

48 0,00 m  plavuizen vloer van ongeglazuurde plavuizen (19,7 x 19,7 x 3 cm)  sluit aan op  

muurwerk S 47 

keldervloer, fase C = 47  1600-1883 

49 0,41 m ÷  plavuizenvloer van 1e fase van S 43. Groene en bruine plavuizen 11,5/11,9 x 

11,5/11,9 x 2,3 cm op een zandlaag, later afgedekt door plavuizen OTM-27 

1e fase kelder, fase C = 43 < 44 OTM-32 1600-1650 

50 1,10 m ÷ 1,60 m ÷ humeuze ophoging van venige klei, doorsneden door insteek S 45, is gelijk 

aan S 62 

ophoging uit 

kloosterfase 

< 51 = 62 OTM-37 

OTM-38 

OTM-39 

1400-1450 

51 1,40 m ÷  rooster van eikenhouten liggers (ca 19 x 17) met dwarsverbindingen, 

waartussen cluster van slieten (Alnus = Elzenhout). Ligt ingegraven in 

ophoging S 50,  geheel is doorsneden door S 45. Dendro 1449 +/ - 6 jaar 

roosterfundering van 

klooster 

< 45 > 50 OTM-40 

OTM-41 

OTM-43  

OTM-45 

1443-1455 
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52 0,07 m + 0,58 m ÷ tweesteens muurwerk met restant van trekanker. Rust op plavuizen vloer S 53. 

Onderbroken door muur van Sint Bernardus 

indelingsmuur klooster 

na brand 

< 45 > 53 OTM-46 1450-1475 

53 0,58 m ÷  plavuizenvloer opgebouwd uit drie maten plavuizen met brandsporen, aan de 

noordrand is een restant van muurwerk zichtbaar, ten zuiden rust S 52 er op 

vloer kloostervleugel 

na brand 

< 52 > 54 OTM-47 1450-1475 

54 0,63 m ÷ 1,10 m ÷ zandlaag onder plavuizenvloer S 53, op verrommelde top van S 55/63 vleilaag < 53 > 55  1450-1475 

55 1,00 m ÷ 1,60 m ÷ verrommelde venige ophoging onder zandlaag S 54, bevat puintjes, is mogelijk 

toplaag van S 62. (S 55 = S 63) 

ophoging, fase A < 54 = 62 OTM-50 1400-1450 

56 0,54 m ÷ 0,82 m ÷ steens metselwerk van gele appelbloesemstenen, omvat S 59 en 62, bevat S 

60 

kelder, fase C = 60 OTM-48 1625-1700 

57 0,13 m ÷  halfsteens metselwerk aan de binnenzijde bekleed met plavuizen waterkelder, fase C   1700-1800 

58 0,13 m ÷  halfsteens metselwerk aan de binnenzijde bekleed met plavuizen waterkelder, fase C   1700-1800 

59 0,58 m ÷  plavuizenvloer (14 x 14 x 4 cm)  tweede fase van keldervloer, dekt S 60 af keldervloer, fase C > 60 > 61 OTM-49 1650-1700 

60 0,68 m ÷  eikenhouten tonnetje (ø 23, h=39 cm) in plavuizenvloer 1e fase onder S 59  

uitgespaard. Ton is gedateerd '1624' in cartouche 

schrobputje, fase C < 59 OTM-52 1625-1650 

61 0,69 m ÷  plavuizenvloer eerste fase keldervloer met een tonnetje (S 60) als schrobputje, 

ligt onder S 59 

keldervloer, fase C < 59 = 60  1625-1650 

62 1,10 m ÷ 1,70 m ÷ klei- en veenplaggenlaag onder het zand (S 54) van plavuizenvloer S 53 en op 

de humeuze bruine klei S 64.  (S 62 = S 50) 

ophoging, fase A < 54 > 64 OTM-51 1400-1450 

63 1,10 m ÷ 0,92 m ÷ band van baksteengruis op de plaggenlaag S 62, bedekt door zandlaag S 54, 

mogelijk verrommelde toplaag S 62. (S 63 = S 55) 

ophoging, fase A > 62 < 54  1400-1450 

64 1,60 m ÷ 1,85 m ÷ bruine humeuze kleilaag aangebracht op rietmat S 65 onder S 62 ophoging, fase A < 62 > 65  1400-1450 

65 1,85 m ÷ 1,94 m ÷ rietmat op de oever van de Amstel, bedekt de landzijde (klei S 67) en 

waterzijde (klei S 66). Hierop ligt een bruine humeuze klei S 64 

zinkstuk, fase A > 67 < 64  1400-1450 

66 1,90 m ÷ 2,40 m ÷ slibafzetting met rietwortels Verlandingsfase < 65 > 67   

67 1,85 m ÷ 2,40 m ÷ afzetting van  grijsgroene klei Amstelafzetting < 65 < 66   

68   cluster van slieten (Alnus = els) fundering, fase A  OTM-42 1450-1475 

69   zandkuil in venige ophoging S 50 met fragmenten van plavuizen en daktegels bouwpuin, fase A 50 OTM-38 

OTM-39 

1450-1475 

70   boomstronk (Fraxinus = Es)   OTM-44  
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71 2,30 m ÷ 3,20 m ÷ donkerbruin veen + zand ophoging, fase A   1400-1450 

72 2,75 m ÷ 3,10 m ÷ donkerbruin veen + zand ophoging, fase A  OTM-56 1400-1450 

73 3,10 m ÷ 3,20 m ÷ lichtgrijsbruine klei + veen + gruis + houtskool ophoging, fase A   1300-1450 

74 3,20 m ÷ 3,50 m ÷ roodbruin vezelig veen + riet + takjes verlandingsfase    

75 3,50 m ÷ 4,60 m ÷ grijze zware klei met grijsgroene en grijze bandjes en takjes (verspoeling), in 

de onderste zone een gelaagdheid met rietstengels 

Amstelafzetting    

76 0,79 m ÷  gemetselde muur van appelbloesemstenen in diverse formaten (19,3/20,5 x 

9,4/9,7 x 4,4/4,5 cm), secundair gezet staat op slietenfundering S 10 

bouwmuur, fase C < 10 OTM-11 1600-1650 

77 1,60 m ÷ 2,80 m ÷ rietmat (vergelijk S 13) gelegd op S 11 (onder S 9),  mat loopt door op S 11 tot 

onder funderingshout S 31 

ophoging, fase B   1500-1525 
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Bijlage 2 Vondsten 

vondst 

nr 

subnr objectnr spoor N MAE object materiaal kenmerken datering 

1 1 OTM-1-1   1 hakkelbout metaal: ijzer nagel met weerhaken 1600-1800 

2   1 3  kom industrieel  1850-1950 

2   1 1  rookpijp pijpaarde hielmerk WII, steelopdruk: "Goedewagen" 1880-1950 

2   1 1  rookpijp pijpaarde ongemerkt 1880-1950 

2   1 1  rookpijp pijpaarde steelopdruk "Goedewagen" 1880-1950 

2   1 6  rookpijp pijpaarde hielmerk 'scheepje' (1671-1940),  Duco 2003, 318 1880-1940 

2 1  1 1  speelschijfje eco: been  1880-1950 

2 2  1 1  dopje metaal: koperlegering  1880-1950 

2 3  1  33 melkdoppen metaal: aluminium 5 soorten doppen 1900-1975 

3   5  1 baksteen bouwceramiek paarsbruin, 21,8 x 10,5 x 5,3 cm 'waalsteen' 1875-1900 

4   2  1 baksteen bouwceramiek rood, 22,7 x 11 x 4,3 cm 1875-1900 

5   4  1 baksteen bouwceramiek paarsrood, 22 x 11 x 4,3 cm 1875-1900 

6   9 1  bord roodbakkend: slib slib 1450-1525 

6   9 26  borden roodbakkend loodglazuur 1450-1525 

6   9 8  bord roodbakkend loodglazuur, mangaan 1450-1525 

6   9 19  vuurklok roodbakkend loodglazuur 1450-1525 

6   9 4  vetvanger roodbakkend loodglazuur 1450-1525 

6   9 11  divers witbakkend loodglazuur 1450-1525 

6   9 1 1 schoen leer zool type DIJ-15, 21 cm 1500-1525 
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6   9 11

0 

 divers steengoed  1450-1525 

6   9 5  plavuis bouwceramiek geglazuurd 1450-1525 

6   9 1  daktegel bouwceramiek  1450-1525 

6   9 4  kan grijsbakkend: gedraaid  1450-1525 

6   9 2  vensterglas glas  1475-1525 

6   9 4  drinkglas glas: Waldglas  1475-1525 

6   9 2  borden majolica: Zuidelijke Nederlanden Zuid Nederlands 1525-1550 

6   9 1 1 schoen leer zool type DIJ-9, 21,5 cm 1500-1525 

6   9 1  bord faience: Spanje goudluster 1475-1525 

6   9 10

0 

 divers roodbakkend loodglazuur 1450-1525 

6   9 1 1 muil leer voorblad en zool muil type DIJ-9, 23 cm 1500-1525 

6   9 2 2 schoen leer fragment NZK-6 1500-1525 

6   9 3 3 schoen leer voorblad type DIJ-18 1500-1525 

6   9 1 1 schoen leer zool met stompe neus, type DIJ-15, 23,5 cm 1500-1525 

6   9 1 1 schoen leer zool met stompe neus, type DIJ-18, 22,5 cm 1500-1525 

6   9 1 1 schoen leer lage schoen type DIJ-18, 21 cm 1500-1525 

6   9 1 1 muil leer muil type DIJ-9 lengte 22,5 cm 1500-1525 

6   9 22  schoen leer muil met brede neus, 26 cm 1500-1525 

6   9 1 1 schoen leer voorblad type DIJ-19 1500-1525 

6   9 53  kommen, bakjes, 

divers 

roodbakkend loodglazuur 1450-1525 

6   9 1  emmer hout bodem 1475-1525 

6   9 1  bord majolica: Spanje Spaans 1450-1525 

6   9 1 1 schoen leer zool type DIJ-18, 20,5 cm 1500-1525 
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6   9 1 1 schoen leer zool en voorblad type DIJ-16, 25,5 cm 1450-1525 

6   9 40  bakpannen roodbakkend loodglazuur 1450-1525 

6   9  24 schoeisel leer  1500-1525 

6   9 1 1 muil leer muil met brede neus, 26 cm 1450-1525 

6 1 OTM-6-1 9  1 textiellood metaal: lood wapen van Amsterdam, Koggeschip,  ø 33 mm 1450-1525 

6 2 OTM-6-2 9  1 textiellood metaal: lood wapen van Amsterdam, ø 21 mm 1450-1525 

6 3 OTM-6-3 9  1 textiellood metaal: lood wapen van Amsterdam, ø 26 mm 1450-1525 

6 4 OTM-6-4 9  1 lepel metaal: tin hamermerk 1450-1525 

6 5 OTM-6-5 9  1 gesp metaal: koperlegering dubbel oog lengte 19 mm 1450-1525 

6 6 OTM-6-6 9  1 gietsel metaal: lood  1450-1525 

6 7 OTM-6-7 9 1  beeldje pijpaarde mannenhoofd met hoed, hoogte 2,5 cm 1450-1525 

6 8 OTM-6-8 9 1  bord majolica: Italië, Montelupo Italie, Montelupo 1500-1525 

6 9 OTM-6-9 9 1  drinkglas glas: Waldglas  1475-1525 

6 10 OTM-6-10 9 1  drinkglas glas: Waldglas  1475-1525 

6 11 OTM-6-11 9  1 plavuis bouwceramiek ongeglazuurd,16,2 x 16,5 x 3,5 cm 1450-1525 

6 12 OTM-6-12 9 1  plavuis bouwceramiek geel geglazuurd, 16,6 x 16,5 x 3,4 cm 1450-1525 

6 13 OTM-6-13 9  1 messchede metaal: tin tin 1450-1525 

6 14 OTM-6-14 9  1 munt metaal: koperlegering  1450-1525 

6 15 OTM-6-15 9  1 zalfpot roodbakkend  1450-1525 

6 16 OTM-6-16 9  1 zalfpot roodbakkend loodglazuur 1450-1525 

6 17 OTM-6-17 9 1  schaaltje metaal: latoenkoper  1450-1525 

6 18 OTM-6-18 9  1 spinsteentje steengoed bruin zoutglazuur, ø 30 mm 1450-1525 

6 19 OTM-6-19 9  1 tol hout: Salix (wilg)  1475-1525 

6 20 OTM-6-20 9  1 muil leer met gesp, type DIJ-18, 16,5 cm 1500-1525 
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6 21 OTM-6-21 9  1 lepel hout: Acer pseudoplatanus 

(esdoorn) 

 1475-1525 

6 22 OTM-6-22 9  1 muil leer met vierkante neus, type DIJ-9, 21,5 cm 1500-1525 

6 23 OTM-6-23 9  1 muil leer met kurken binnenzool en dichte neus, 22 cm 1500-1525 

6 24 OTM-6-24 9  1 schoen met gesp leer: geit voorblad en binnenzool, retourné genaaid, 22 cm 1475-1525 

6 25 OTM-6-25 9  1 schoen leer variant op type DIJ-18, retourné genaaid, 23 cm 1475-1525 

6 26 OTM-6-26 9 1  schoengesp metaal: ijzer schoentype NZK-7 1500-1525 

6 27 OTM-6-27 9  1 schoen leer variant op type NZK-7, hogere zijkant, 22 cm 1500-1525 

6 28 OTM-6-28 9  1 kinderschoen leer type DIJ-18, met kurkenzool en gesp, 12 cm 1500-1525 

6 29 OTM-6-29 9  1 kinderschoen leer type Dij-19, 19 cm 1500-1525 

6 30 OTM-6-30 9  1 kinderschoen leer type NZK-7, 13 cm 1500-1525 

6 31 OTM-6-31 9  1 lap textiel  1450-1525 

6 32 OTM-6-32 9 1  beslag deurslot metaal: ijzer  1450-1525 

6 33 OTM-6-33 9 1  schoengesp metaal schoentype DIJ-16 1500-1525 

6 34 OTM-6-34 9 1   textiel  1450-1525 

7   7 3  vetvanger, bakpan roodbakkend  1475-1525 

7   7  2 bord roodbakkend: slib  1475-1525 

8   12 8  kan steengoed: Duitsland, Aken  1450-1500 

8   12 1  vensterglas glas  1450-1500 

8   12 5  kan grijsbakkend: gedraaid  1300-1450 

8   12 65  divers roodbakkend  1475-1525 

8   12 2  daktegel bouwceramiek  1450-1500 

8   12 6  kan steengoed: Duitsland, Siegburg  1450-1500 

8   12 4  divers roodbakkend: slib  1450-1500 

8 1 OTM-8-1 12  1 plavuis bouwceramiek donkergroen geglazuurd,  9,9 x 9,9 x 3,5 cm 1450-1500 
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8 2 OTM-8-2 12  1 applique pijpaarde ' vera icon' Christus met doornenkroon, 8,5 cm 1450-1500 

8 3 OTM-8-3 12 1  schoenzool leer kurkenzool, 24,5 cm 1450-1500 

8 4 OTM-8-4 12  1 stillegang leer met kurkenzool, 22,5 cm 1450-1500 

8 5 OTM-8-5 12 1  schoen leer voorblad type MW5-22, retourné schoen 1450-1500 

9   11 1  drinkschaaltje steengoed: Duitsland, Siegburg  1450-1525 

9   11 1  divers roodbakkend  1450-1525 

9 1 OTM-9-1 11 1  papkom majolica: Spanje goudluster, rood goud 1475-1525 

10   19 1  rioolbuis steengoed: Duitsland, Frechen  1875-1950 

10 1 OTM-10-1 19  1 munt metaal: koperlegering  1875-1950 

10 2 OTM-10-2 0   wc trekker industrieel  1875-1950 

11   76  1 baksteen bouwceramiek appelbloesem, 20,5 x 9,5 x 4,5 cm 1600-1650 

11   76  1 baksteen bouwceramiek oranjebruin, 19,3 x 9,7 x 4,4 cm 1600-1650 

12   21  1 baksteen bouwceramiek geelbruin, 16,7 x 8,1 x 3,8 cm, herbouwfase S 21 1600-1700 

13   25  1 baksteen bouwceramiek rood, 22,5 x 11,3 x 4,5 cm 1875-1900 

14   29  1 baksteen bouwceramiek rood, 20,5 x 10 x 4,9 cm 1500-1550 

15   23  1 baksteen bouwceramiek oranjebruin, 22,3 x 10,8 x 5,7 cm 1875-1900 

16 1 OTM-16-1 26  1 plavuis bouwceramiek bruin geglazuurd, 13,5 x 13,5 x 2,5 cm 1500-1550 

16 2 OTM-16-2 26  1 plavuis bouwceramiek bruin geglazuurd, 13,7 x 13,5 x 2,7 cm 1500-1550 

17   31  1 baksteen bouwceramiek oranjebruin, 19,7 x 9,6 x 4,9 cm 1500-1550 

18   30  1 baksteen bouwceramiek roodbruin, 17,5 x 8,5 x 3,8 cm 1700-1883 

19   30  1 baksteen bouwceramiek rood, 17,5 x 8,3 x 3,7 cm 1700-1883 

20   33  1 divers roodbakkend  1450-1500 

21   34  1 plavuis bouwceramiek roodbruin glazuur, 22 x 22 x 2,8 cm 1700-1883 

22   34  2 plavuis bouwceramiek bruin glazuur, 12 x 12 x 2,3 cm 1700-1883 
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23   29  1 baksteen bouwceramiek bruinrood, 20 x 9,4 x 4,8 cm, zijkant geglaasd 1500-1550 

24   17 1  daktegel bouwceramiek ongeglazuurd 1400-1500 

24   17 4  divers roodbakkend  1500-1525 

25   11 4  divers roodbakkend  1400-1525 

26   10  1 monster hout: dendromonster dendro uit S 10, geen resultaat  

27 1 OTM-27-1 43  1 plavuis bouwceramiek groen geglazuurd, 14,6 x 14,6 x 2,3 cm 1650-1883 

28   43  1 baksteen bouwceramiek bruingevlamd, 19,4 x 10 x 4,3 cm 1600-1883 

29   45  1 baksteen bouwceramiek rood, 23 x 11,6 x 4 cm 1883-1900 

30   45  1 baksteen bouwceramiek oranje, 18,9 x 9,3 x 4,2 cm 1883-1900 

31   46  1 baksteen bouwceramiek rood, 21,6 x 11 x 5 cm 1425-1450 

32 1 OTM-32-1 49  1 plavuis bouwceramiek groen geglazuurd, 11,3 x 11,3 x 2,2 cm 1600-1650 

32 2 OTM-32-2 49  1 plavuis bouwceramiek bruin geglazuurd, 11,7 x 11,5 x 2,1 cm 1600-1650 

32 3 OTM-32-3 49  1 plavuis bouwceramiek groen geglazuurd, 11,4 x 11,5 x 2,3 cm 1600-1650 

32 4 OTM-32-4 49  1 plavuis bouwceramiek bruin geglazuurd, 11,8 x 11,9 x 2,3 cm 1600-1650 

32 5 OTM-32-5 49  1 plavuis bouwceramiek groen geglazuurd, 11,5 x 11,5 x 2,4 cm 1600-1650 

32 6 OTM-32-6 49  1 plavuis bouwceramiek bruin geglazuurd, 12 x 12,1 x 5 cm 1600-1650 

33   45   monster monster rulle korrels uit westelijke insteek  

34   50  1 baksteen bouwceramiek oranjerood, 22 x 11 x 4,5 cm  

35   44  1 baksteen bouwceramiek bruin, 22,9 x 11,1 x 5,1 cm 1883-1900 

36   45  1 baksteen bouwceramiek paarsbruin, 23 x 11 x 3,8 cm 1700-1800 

37   50 2  kan grijsbakkend: gedraaid  1400-1450 

37   50 4  divers roodbakkend  1400-1450 

37   50 1  kan steengoed: Duitsland, Siegburg  1400-1450 

38   50 4  daktegel bouwceramiek geblakerd 1400-1450 
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39   50 5  plavuis bouwceramiek geblakerd, diverse dikten van 2,9 - 4,7, zie OTM-47 1400-1450 

40   51  2 bord roodbakkend: slib  1375-1425 

40   51 16  kan steengoed: Duitsland, 

Langerwehe 

 1425-1450 

40   51 8  divers roodbakkend  1425-1450 

40   51 1  kan grijsbakkend: gedraaid  1350-1400 

41   51 1  kan steengoed: Duitsland, Siegburg  1425-1450 

42   68  1 monster, 

determinatie 

hout: Alnus (els)   

43   51  1 monster, 

determinatie 

hout: Alnus (els)   

44   70  1 monster, 

determinatie 

hout: Fraxinus (es)   

45   51  1 baksteen bouwceramiek rood, 22,6 x 11,4 x 5,2 cm 1425-1450 

45   51  1 baksteen bouwceramiek bruin, 20,2 x  9,6 x 4,4 cm 1425-1450 

46   52  1 baksteen bouwceramiek oranje bruin, 20,2 x 9,9 x 4,5 cm 1450-1475 

47   53  2 plavuis bouwceramiek groen geglazuurd, ca. 15,5 x 15,5 x 2.7 cm 1400-1450 

47   53  2 plavuis bouwceramiek oranje, ca. 18 x 18 x 3,6 cm 1400-1450 

47   53  2 plavuis bouwceramiek geel geglazuurd, ca. 15,5 x 15,5 x 2,7 cm 1400-1450 

47 1 OTM-47-1 53  1 plavuis bouwceramiek donkergroen geglazuurd, 15,8 x 15,9 x 3,2 cm 1400-1450 

47 2 OTM-47-2 53  1 plavuis bouwceramiek geel geglazuurd, 15,7 x 15,7 x 3,0 cm 1400-1450 

47 3 OTM-47-3 53  1 plavuis bouwceramiek 17,9 x 17,5 x 3,5 cm 1400-1450 

47 4 OTM-47-4 53  1 plavuis bouwceramiek 24,1 x 23,8 x 3,1 cm 1400-1450 

47 5 OTM-47-5 53  1 plavuis bouwceramiek ongeglazuurd,geblakerd, 25,9 x 25,4 x 4,0 cm 1400-1450 

47 6 OTM-47-6 53  1 plavuis bouwceramiek ongeglazuurd, geblakerd, 26,3 x 26,2 x 4,2 cm 1400-1450 

47 7 OTM-47-7 53  1 spinklos metaal: tin  1400-1450 
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47 8 OTM-47-8 53  1 plavuis bouwceramiek bruin geglazuurd, geblakerd, 15,3 x 15,5 x 2,9 cm 1400-1450 

47 9 OTM-47-9 53  1 plavuis bouwceramiek ongeglazuurd en geblakerd, 17,5 x 17,5 x 3,9 cm 1400-1450 

48   56  1 baksteen bouwceramiek geel, 18,5 x 9,1 x 4,4 cm 1625-1700 

49   59  1 plavuis bouwceramiek bruin geglazuurd, 11,9 x 11,9 x 2,5 cm 1650-1700 

49   59  1 plavuis bouwceramiek beige geglazuurd, 15,2 X 15,2 X 2,7 cm 1650-1700 

49 1 OTM-49-1 59  1 plavuis bouwceramiek bruin geglazuurd, 11,8 x 11,8 x 2,2 cm 1650-1700 

49 2 OTM-49-2 59  1 plavuis bouwceramiek bruin geglazuurd, 14,5 x 14,7 x 2,2 cm 1650-1700 

50   55 5  divers roodbakkend  1400-1450 

51   62 13  divers roodbakkend  1400-1425 

51   62 1  kan steengoed: Duitsland, 

Langerwehe 

 1400-1425 

51   62 14  kan steengoed: Duitsland, Siegburg  1400-1425 

52   60 10  divers roodbakkend  1625-1650 

52   60 13  divers witbakkend  1625-1650 

53 1 OTM-53-1 60  1 ton hout: Quercus (eik) tonnetje, h = 39 cm, ø =23 cm, gedateerd 1624 1624 

55      schedels eco: bot, menselijk menselijke resten  

55   46  1 baksteen bouwceramiek roodbruin, 22,1 x 11 x 5,6 cm 1425-1450 

56   72   kan grijsbakkend: gedraaid  1300-1450 

57   51   monster hout: dendromonster RINGcode AOT00020 1449 +/- 6 1443-1455 
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