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Basisgegevens 

Plangebied  N43 / Funenpark 
Adres Cruquiuskade 
Kadaster  ASD02 A 07985 
RD-coördinaten  NW   X =123.619  Y =486.790  
  NO    X =123.784  Y =486.861  
  ZW    X =123.565  Y =486.722  
  ZO    X =123.748  Y =486.728  
TOPO-code BMA FUN5 
CIS-code  27297 
Opdrachtgever  Stichting Bodemsanering NS 
  Utrecht 
Bevoegd gezag  Gemeente Amsterdam 
  Stadsdeel Centrum 
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam 
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1  De vindplaats N43 / Funenpark binnen het stadsdeel Centrum 
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1  Inleiding 

In maart en april 2008 heeft de afdeling Archeologie van Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) een archeologische begeleiding (AB) uitgevoerd bij de eerste fase van 
de bodemsanering van plangebied N43 / Funenpark. In deze eerste saneringsfase zou de 
bovengrond worden afgegraven van een deel van het voormalige NS-rangeerterrein 
tussen de Cruquiuskade en de kop van de Czaar Peterstraat.1 Verder zou er op vier 
plaatsen lokaal tot 2,5 m beneden maaiveld worden gesaneerd. Vanwege de diepe 
sanering was een AB noodzakelijk.  
Een in 2001 uitgevoerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO) had de aanwezigheid van 
muurresten van het 17de-eeuwse bastion Jaap Hannes ter hoogte van het 
saneringsgebied aangetoond (vindplaats FUN2, 2001). De AB was ingepast in deze fase 
van saneringsontgraving om eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te documenteren 
en/of te bergen. De mogelijkheden tot archeologisch onderzoek werden beperkt tot een 
AB vanwege ernstige (3T) verontreiniging van bepaalde delen van het terrein. De AB krijgt 
nog een vervolg in de tweede fase van de sanering waarbij het resterend deel van het 
terrein direct grenzend aan de Czaar Peterstraat dieper zal worden ontgraven.2 
 

 
 
2  Het onderzoeksterrein binnen de topografische situatie van 2008 

                                                      
1 Oranjewoud  2007. 
2 Voorlopig saneringsplan, mededeling Paul Kroes NS Vastgoed (jan 2009). 
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2  Achtergronden en vraagstellingen 

2.1  Historische achtergronden 

Het plangebied N43 / Funenpark was in de 19de en begin 20ste eeuw een industrieel 
gebied dat vooral gebruikt werd als overslagplaats van het goederenspoor. Van oudsher 
maakte het plangebied deel uit van een buitenstedelijk moerassig gebied, de 
Stadsrietlanden, dat voor de Zeeburger zeedijk was gelegen. De oudste stedelijke 
bebouwing in dit gebied dateert uit de 17de eeuw en hangt samen met de aanleg van het 
laatste oostelijke deel van de stadswal in 1663 (de Vierde Uitleg) van de Amstel tot aan 
het IJ (afb. 3). De halfcirkelvormige stadswal had in totaal 26 bolwerken, waarvan het op 
een na laatste bolwerk Jaap Hannes ter hoogte van het plangebied was gesitueerd. Het 
laatste bolwerk Zeeburg bevond zich eveneens ter hoogte van het Funenpark, maar meer 
ten noordoosten van het plangebied. Het gebied met de stadsmuur tussen deze beide 
bolwerken werd het Funen genoemd, naar de overwinning van De Ruyter op de Zweedse 
vloot bij het Deense eiland Funen in 1659. Bolwerken zijn vijfhoekige uitbouwen van een 
fortificatie die op regelmatige afstand langs de muur liggen en waarop de kanonnen 
werden geplaatst. Zo’n uitbouw was samengesteld uit twee wallen (flanken) die haaks op 
de stadsmuur stonden en door middel van twee schuine zijden (faces) in een punt 
(saillant) bij elkaar kwamen.  
 

 
 
3  De bolwerken Jaap Hannes (lichtblauw) en Zeeburg (donkerblauw) vormden de laatste twee bolwerken van 
de stadswal rond de Vierde Uitleg uit 1663 
 
Het bolwerk Jaap Hannes is kort na 1663 gebouwd en uiteindelijk in 1788 ingestort, 
waarna de bouwresten en fundamenten in 1806 tot op het maaiveld werden geruimd om 
hier een exercitie-veld voor de cavalerie in te richten (afb. 4). In 1804 was een deel van de 
rietlanden net buiten de voormalige stadsgracht rond Jaap Hannes al ingericht als een 
begraafplaats armen, zieken en criminelen, het Sint Pieterskerkhof.  
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4a  Detail van de plattegrond van A. Braakensiek uit 1875. De blauwe lijn volgt de vestinggracht langs de 
voormalige bolwerken Zeeburg (1) en Jaap Hannes (2). De zuidelijke helft van het eiland Funen is in gebruik als 
exercitieveld. Het Sint Pieterskerkhof (3) was kort voor 1875 opgeheven 
 

 
 
4b  Detail van de plattegrond van A. Braakensiek uit 1883. De grote veranderingen die vanaf 1877 hebben 
plaatsgevonden rond het voormalige bolwerk Jaap Hannes zijn duidelijk af te lezen. In blauw zijn de nieuwe 
waterwegen aangegeven. Ter hoogte van het bolwerk Zeeburg (1) zijn de bekkens van de spoorweghaven net 
buiten het bolwerk aangelegd. Een deel van het bolwerk Jaap Hannes (2 ) moet zijn verwijderd bij de aanleg van 
de insteekhaven. In een latere fase zijn de verschillende bekkens met elkaar verbonden 
 
De eerste bedrijfsgebouwen verrezen hier toen de entrepreneur Dudok van Heel in 1855 
een metaalpletterij en een smederij bouwde langs de Nieuwe Vaart op een eiland ten 
zuiden van het kerkhof. In 1876 besloot de gemeenteraad om de kade langs de Nieuwe 
Vaart in te richten als laad- en losplaats voor schepen. Het westelijk deel van de kade 
werd afgestaan aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Deze onderneming 
kreeg tevens de beschikking over een deel van het Funen, het voormalige Sint 
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Pieterskerkhof en een deel van de Stadsrietlanden om daar een uitgebreid rangeerterrein 
aan te leggen en een groot aantal loodsen te bouwen. 3 In 1877 is het spoornetwerk 
gelegd en zijn de smalle waterwegen in het gebied belangrijk verbreed tot een 
insteekhaven met vertakkingen vanaf de Nieuwe Vaart (vergelijk afb. 3a en 3b). Ter 
hoogte van het voormalige bolwerk Jaap Hannes werd een grote goederenloods, ‘de 
ijzeren loods’ gebouwd. Omdat voor deze werken het oorspronkelijke exercitieterrein was 
afgestaan werd meer naar het oosten in de rietlanden een nieuw terrein ingericht.4 In de 
80-er jaren van de 19de eeuw werd aan de stadszijde van de voormalige stadswal een 
woonbuurt met woonblokken gecreëerd, de Czaar Peterbuurt (afb. 3b). De 
spoorweghaven werd eind jaren 30 van de 20ste eeuw weer gedempt, maar de 
goederenoverslag met treinen en vrachtwagens bleef bestaan. Op het terrein langs de 
Cruquiuskade vestigden zich later ondermeer transportbedrijf Van Gendt en Loos, een 
autoverhuurbedrijf met een pompstation en een koffiehuis.  
 

 
 
5  De situatie langs de Cruquiuskade ter hoogte van de saneringslocatie in 1999. (foto beeldbank SAA) 
 
 
2.2  Archeologisch onderzoek 2000-2001 

Voorafgaande aan de bouw van het nieuwe wooncomplex tussen de Cruquiuskade en de 
spoordijk is het oostelijke deel van het Funenpark in 1999-2000 grondig gesaneerd. In dat 
kader heeft BMA in juni 2000 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) uitgevoerd. In het 
terrein waren duidelijke sporen van 19de-eeuwse bodemverstoringen waar te nemen, 
vanwege de aanleg van de insteekhaven en kadewerken. Dankzij de toenmalige ruiming 
van het kerkhof waren er in de bodem nog grote hoeveelheden los verspreide 
skeletresten aanwezig. Toch werd er in de noordwestelijke rand een onverstoord 
omvangrijk metselwerk gelokaliseerd, dat tot de saillant van het bolwerk Zeeburg 
behoorde. Het bestond uit een driehoekige gemetselde muurpartij met de punt gericht op 
het zuidoosten. Van de oostflank werd circa 20 m en van de zuidflank circa 40 m (tot de 
achtergevel van het perceel Kraijenhoffstraat 32/34) gedocumenteerd. De overblijfselen 
bevonden zich op circa 0.50 m + NAP direct onder het maaiveld en staken maximaal 2 
meter diep (tot 1.37 m ÷ NAP).5 
 

                                                      
3 Van Eck 1948, 304. 
4 Van Eck 1948, 305. 
5 Gawronksi 2000. 
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6  De punt van het bolwerk (de saillant) en delen van de beide schuine zijden (faces) van het bolwerk Zeeburg 
werden in juni 2000 opgegraven. Aan de binnenzijde van het metselwerk zijn de ribben met aanzetten van de 
gewelfbogen zichtbaar. Rechts de achtergevel van Kraijenhoffstraat 32/34, links molen de Gooyer (foto naar het 
zuiden) 
 
Naar aanleiding van de vondst van bolwerk Zeeburg rees de vraag waar en in welke staat 
het bolwerk Jaap Hannes zich in het Funenpark bevond. Binnen het kader van een 
haalbaarheidsonderzoek van de Dienst Binnenstad (sector Bouwen, Wonen en 
Economie: Projectontwikkeling) heeft de afdeling Archeologie (BMA) in januari 2001 een 
verkenning uitgevoerd in het toekomstige saneringsterrein N 43 aan de Cruquiuskade.6 
Het proefonderzoek had tot doel om met enkele sleuven de locatie van de oostflank van 
bolwerk Jaap Hannes op te sporen en de toestand van eventuele restanten vast te 
stellen. Het onderzoeksterrein was een braakliggend veldje noordelijk achter de 
autoverhuur DriveYourself aan de Cruquiuskade en westelijk voor de lagere school aan 
de Kraijenhoffstraat (zie projectie op afb. 7). Het maaiveld lag hier op gemiddeld 2.00 m 
NAP en dus hoger dan in het NO deel van het Funenpark waar zich het bolwerk Zeeburg 
bevond (maaiveld gemiddeld 0.60 m NAP).  
In de sonderingssleuf werden tussen 0,16 m + NAP en 0,41 m ÷ NAP enkele fragmenten 
van gemetselde gewelfbogen aangetroffen. Het metselwerk werd aan de oostzijde 
verstoord door een vergraving die in een later stadium was opgevuld met zand, sintels en 
gruis. Ter hoogte van deze vergraving waren fragmenten van een zwaar houten staketsel 
met enkele palen zichtbaar. Deze verstoring hing waarschijnlijk samen met de 
beschoeiingen van de insteekhaven aan de Cruquiuskade die hier aan het eind van de 
19de eeuw was gegraven als verbinding naar de Nieuwe Vaart. Dezelfde sintels en 
houtwerken zijn eveneens bij de gedempte havens elders in het Funenpark aangetroffen.7 
De muurresten behoorden zonder twijfel toe aan de oostelijke face van het bolwerk Jaap 
Hannes. Het betrof het metselwerk van de binnenzijde van deze buitenmuur. De 

                                                      
6 Gawronski 2001. 
7 Waarneming J. Veerkamp 2000. 
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buitenzijde van deze muur ontbrak hier. Deze was verwijderd bij de aanleg van de 
insteekhaven vanaf de Cruquiuskade in 1877. 
 
2.3  Vraagstellingen en methodiek  

De archeologische begeleiding (AB) had tot doel inzicht te krijgen in8: 
 de aanwezigheid en ligging van bouwsporen van bolwerk Jaap Hannes,  
 de aanwezigheid en aard van enige andere sporen die met de inrichting van de 

stadsmuur verband hielden 
 de gaafheid van aanwezige archeologische resten. 

 
De AB richtte zich met name op de op de vier locaties (A-D), waar dieper moest worden 
gesaneerd dan 1 m (afb. 6). Met een maaiveld op een gemiddelde hoogte van 1,10 m + 
NAP werd alleen op deze vier locaties het kritische niveau bereikt waarop de 
archeologische resten van het bolwerk Jaap Hannes zich konden bevinden uitgaande van 
de gegevens van de verkenning in 2001, namelijk vanaf gemiddeld 0,10 m + NAP.  
 
De AB is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 
3.1.  
 

                                                      
8 Vastgelegd in Programma van Eisen, BMA maart 2004.  
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3  Resultaten 

 
 
7  Het plangebied met het historische tracé van het bolwerk Jaap Hannes, geprojecteerd op de huidige 
topografische situatie. Tevens zijn de vier locaties (A-D) binnen de eerste saneringsfase aangegeven, waar 
dieper dan 1 m onder maaiveld is ontgraven. In de rode ovaal lagen de door BMA in 2001 opgegraven resten 
van het bolwerk Jaap Hannes. In lichtblauw de saillant van het bolwerk dat is verwijderd bij de aanleg van de 
insteekhaven in 1877 (tussen de blauwe lijnen). 
 
In maart en april 2008 werd de eerste fase van de sanering uitgevoerd door aannemer 
Markus BV in samenwerking met Oranjewoud. In deze fase beperkte de ontgraving zich 
hoofdzakelijk tot een diepte tussen de 0,5 en 1 m vanaf het maaiveld. Op een aantal 
locaties zijn mobiele verontreinigingen verwijderd, waarvoor lokaal dieper dan 1,5 m onder 
maaiveld werd ontgraven.  
De bodemopbouw direct onder maaiveld werd gekenmerkt door een grote diversiteit aan 
bodemlagen die duidt op een hoge mate van verstoring. Klei, zand, puin, sintels en 
slakken wisselden elkaar af. Een groot aantal gecreosoteerde palen werden aangetroffen 
in een lijn die overeen kwam met het geprojecteerde havenbekken; dit waren 
waarschijnlijk restanten van de beschoeiing langs dit water.  
Uit de vier diepe saneringputten bleek dat de ondergrond op grotere diepte sterk per 
locatie verschilde. Ter hoogte van locatie A werd gesaneerd tot maximaal 2,50 m ÷ NAP: 
hier werd ondermeer een baggerlaag met schelpfragmentjes aangetroffen. De ondergrond 
in locatie B (ontgraving tot 2,50 m ÷ NAP) bestond grotendeels uit grijze klei. Ter hoogte 
van locatie C (tot 1,50 m ÷ NAP) waren geen sporen van het bolwerk (meer) aanwezig. 
Op locatie D is tot 0,50 m ÷ NAP gesaneerd. Hier zijn geen enkele bouwsporen van het 
bolwerk waargenomen. 
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4  Conclusie 

Voor het plangebied N43/Funenpark gold een archeologische verwachting, gebaseerd op 
de veronderstelde aanwezigheid van sporen van het 17de-eeuwse bolwerk Jaap Hannes. 
Voor zover het onder de heersende terreinomstandigheden mogelijk was bevestigt de 
archeologische begeleiding (AB) de bevindingen van het archeologisch onderzoek uit 
2001, namelijk dat in het tracé van de in 1877 aangelegde insteekhaven het metselwerk 
en de (fundering van de) saillant van het bolwerk Jaap Hannes volledig zijn verwijderd. Dit 
blijkt uit saneringsput C (tot 1,50 m ÷ NAP), waar volgens het voorgaande onderzoek de 
muur van het bolwerk zou moeten doorlopen, maar waar enig metselwerk ontbrak  
De aanwezigheid van een baggerlaag met schelpfragmentjes op locatie A (tot 2,50 m ÷ 
NAP) is in overeenstemming met de verwachting dat hier de vestinggracht rond het 
bolwerk heeft gelegen. Uit eerder archeologisch onderzoek bij het bolwerk 
Oosterblokhuis9 en Zeeburg werd een soortgelijke grachtbodem van de vestinggracht 
ingemeten tussen 1,80 en 3,50 m ÷ NAP. 
Tenslotte kan de zware grijze klei op locatie B (tot 2,50 m ÷ NAP), die zou samenvallen 
met het centrale deel van het bolwerk, duiden op de kleiige opvulling ter versteviging van 
de bakstenen compartimenten. Een dergelijke vulling is ook bij het bolwerk Zeeburg 
waargenomen. 
Op basis van de bevindingen van de AB kan geconcludeerd worden dat de bestaande 
projectie van het historisch tracé van het bolwerk Jaap Hannes binnen de huidige 
topografie (afb 6) niet hoeft te worden aangepast.  
 
 

                                                      
9 vindplaats TULP, 2005 
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