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Basisgegevens 

Plangebied  Gemeentearchiefterrein 
Adres Amsteldijk 67 
Kadaster ASD18 V 9749 
RD-coördinaten NW 122.216 485.222 
 NO  122.219 485.222 
 ZO  122.231 485.194 
 ZW  122.229 485.192 
TOPO-code BMA AMD2 
OM-nummer  32803 
Opdrachtgever  Gemeente Amsterdam 
  Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
Bevoegd gezag  Gemeente Amsterdam 
  Stadsdeel Oud-Zuid 
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam 
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 

 
 
1   De locatie van de vindplaats gemeentearchief terrein in het stadsdeel Oud-Zuid 
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1  Inleiding 

In 2007 is het Stadsarchief Amsterdam ondergebracht in gebouw De Bazel in de 
Vijzelstraat. Daarna startte een gefaseerde herinrichting van het gebouwencomplex langs 
de Amsteldijk, tussen de Rustenburgerstraat en de Tolstraat, in stadsdeel Oud-Zuid. De 
eerste fase behelsde de bouw van de IVKO-school in het voorjaar van 2009.  
 
Voor het plangebied gold een archeologische verwachting. Het maakt deel uit van een 
zone langs de Amstel waar vanaf de 16de eeuw verscheidene buitenplaatsen verrezen. 
Voorafgaand aan de bouw verrichtte de afdeling Archeologie van Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) op 6 en 7 januari 2009 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO). De 
nieuwbouwlocatie bleek voor een groot deel verstoord door 19de-eeuwse bebouwing. Wel 
resulteerde het IVO in lokalisering van een hoek van het buitenhuis Rust en Werk, een 
pakket 17de-eeuws stadsafval en een overstromingsafzetting van Amstelsediment.1  
 
Deze uitkomst maakte een Archeologische Begeleiding (AB) van de civieltechnische 
ontgraving van de bouwput nodig voor aanvullende documentatie van bovengenoemde 
sporen. Deze AB door de afdeling Archeologie BMA vond plaats in juni en juli 2009. 
 

 
2  Het plangebied van de Archeologische Begeleiding en de locatie van het IVO binnen de topografische situatie 
van 2009 

                                                      
1 Gawronski en Veerkamp 2009, 15-16. 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

De nieuwbouwlocatie van de IVKO-school tussen de Amsteldijk en de Rustenburgerstraat 
maakt onderdeel uit van het plangebied ‘Gemeentearchief terrein’ aan de Amsteldijk in de 
Pijp. Deze wijk in stadsdeel Oud-Zuid werd eind 19de eeuw aangelegd in de Binnendijkse 
Buitenveldersche polder als onderdeel van het stedelijk uitbreidingsplan van 1877 van de 
directeur van Publieke Werken J. Kalff.  
 
De polder, gelegen in het Amstelland, had na de ontginning in de late middeleeuwen 
vooral een agrarische functie. De landerijen waren eigendom van kloosters en stedelijke 
instellingen. Om hun bezit te beschermen tegen overstromingen werden langs de 
waterlopen dijken aangelegd. Over deze dijken ontstonden belangrijke verbindingsroutes 
door het landelijk gebied. De huidige Amsteldijk is daar een voorbeeld van. 
Vanaf het einde van de 16de eeuw kreeg het buitengebied ook een recreatieve functie. In 
herbergen, speeltuinen en op kolfbanen en het water zocht de stedeling vertier of juist 
rust. Rijke Amsterdammers konden het zich veroorloven om zelf een buitenplaats in te 
richten. In eerste instantie waren deze buitenplaatsen rond de stad vooral een combinatie 
van een agrarisch bedrijf en een buitenhuis. In de boerderijen werden luxe kamers 
ingericht voor het geval dat de eigenaar met zijn gezin buiten de stad wilde verblijven. In 
de Gouden Eeuw kreeg de recreatieve functie van de buitenplaatsen de overhand. De 
boerderijen moesten wijken voor statige herenhuizen, gebouwd naar ontwerp van 
beroemde architecten. Rond de huizen werden grote tuinen aangelegd met fonteinen, 
beelden, theekoepels, exotische planten in kassen en bijzondere vogels in volières. 
 

 
 
3  De buitenplaats ‘Rust en Werk’ (rood) omstreeks de tweede helft van de 18de eeuw (kaart van Amsterdam en 
omstreken van J. Mol, 1770). Het plangebied ligt aan de Amsteldijk tussen het voormalige Rustenwerkerspad 
(lichtblauw) en het voormalige Verwerspad (donkerblauw) 
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4  Het 17de-eeuwse Amstelrust langs de Amsteldijk is een van de twee overgebleven buitenplaatsen in 
Amsterdam 
 
Rond Amsterdam ontstonden buitenplaatsen langs de Amstel, de Bullewijk en de 
Holendrecht, de Haarlemmertrekvaart, de Overtoomsevaart, de Sloterweg en in de 
Watergraafsmeer. Toen eind 18de eeuw de welvaart in Holland sterk terugliep werden 
veel buitenplaatsen afgebroken en vervangen door boerderijen en tuinderijen. In de 19de 
eeuw werden met de komst van het spoor grote delen van het land beter bereikbaar. De 
heuvelachtige zandgronden in het midden en oosten van het land raakten bij de stedelijke 
elite steeds meer in trek. Het buitenhuis bij de stad werd verruild voor een villa langs de 
bosrand. Door de stadsuitbreiding in de tweede helft van de 19de eeuw vielen de 
overgebleven buitenplaatsen bij de stad uiteindelijk onder de sloophamer.2 Vandaag de 
dag zijn in Amsterdam nog twee buitenplaatsen over: het huis Amstelrust langs de Amstel 
en het complex Frankendael aan de Middenweg in de Watergraafsmeer.3 
 
2.1.1  Rust en Werk 

In de 17de eeuw werd ter hoogte van het plangebied ‘Gemeentearchief terrein’ het 
landgoed Rust en Werk aangelegd. Dwars over dit landgoed liep het Rustenwerkerspad 
waarlangs men vanaf de Amstel de Wetering kon bereiken.4 In circa 1620 werd op het 
landgoed een buitenhuis, mogelijk naar een ontwerp van Hendrick de Keyser, gebouwd.5 
Het pand was slechts één vertrek diep met op de begane grond een voorhuis met twee 
zijkamers. Dergelijke langwerpige landhuizen waren gangbaar in het begin van de 17de 
eeuw.6 
In ‘Hollands Arcadia of de vermaarde rivier den Amstel’, het lofgedicht over de Amstel en 
haar buitens van J. Schenk uit 1730 wordt ook dit landhuis geroemd:  

                                                      
2 Schmal 1987, 105. 
3 Gawronski en Veerkamp 2008. 
4 Groesbeek 1966, 182.  
5 Ram 1964, 167. 
6 Meischke1958, 134. 
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5  Het buitenhuis Rusten-Werk, een prent van Abraham Rademaker in Hollands Arcadia van Leonardus Schenk 
uit 1730 
 
‘Nu naar den lusthof van heer Slicher, die het land vaak voor de stad verkiest. Hoe 
schoon, hoe groots van stand, Vertoond zig ’t Hofgebouw, versierd met zes pilaren, den 
toegang zie ik door een grote poort bewaren.7 Op de prent van Abraham Rademaker 
gaan de begane grond en tuin van het huis inderdaad verscholen achter een hoge poort. 
Om het pand zou ooit een gracht hebben gelopen.8 Op een steendruk van Geerling (afb. 
6) is inderdaad een gracht zichtbaar met de stoep naar de voordeur als een brug 
eroverheen. Op een tekening van Weissman (afb. 7) bestond de stoep voor de 
hoofdingang uit een dichte trap en ontbrak de gracht. Beide afbeeldingen zouden kort 
voor de sloop in 1887 zijn gemaakt, maar tonen een verschillend beeld. De prent uit 1730 
biedt hierover geen uitsluitsel vanwege de dichte poort. 
Tussen 1717 en 1729 was mr. Diederik Slicher, ontvanger-generaal van de Admiraliteit, 
eigenaar van het buitenhuis. In 1730 kwam het gebouw in bezit van mr. Jan Baptista 
Slicher of Sligger. Naast koopman op Frankrijk was Baptista, woonachtig op de Oude 
Turfmarkt, commissaris van de Wisselbank.9 Over andere bewoners is niets bekend. 
 
In de tweede helft van de 19de eeuw viel de stedelijke uitbreiding van Amsterdam buiten 
de Singelgracht samen met de opkomende industrialisering in de stad. In 1856 werd er op 
het landgoed een fabriek van stearinekaarsen gevestigd, die in de jaren 1860 werd  

                                                      
7 Schenk 1730. Met de pilaren worden  waarschijnlijk de zes risalieten of pilasters in de voorgevel bedoeld. 
8 Ram 1964, 166-167.  
9 Oldewelt 1945, 41. 
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6  Het buitenhuis Rust en Werk met gracht en bruggetje. Steendruk van E. W Geerling, kort voor de sloop in 
1887. (Stadsarchief Amsterdam) 
 

 
 
7  Het buitenhuis Rust en Werk, zonder gracht en dichte trap, getekend door Adriaan Willem Weissman in 1885-
1887. (Stadsarchief Amsterdam) 
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vervangen door een stoomzagerij.10 In 1878 werd ter hoogte van het Rustenwerkerspad 
de huidige Rustenburgerstraat aangelegd.11 Het buitenhuis Rust en Werk moest 
uiteindelijk wijken voor de stedelijke modernisering en werd in 1887 gesloopt.12 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

De Archeologische Begeleiding (AB) in juni en juli 2009 van de ontgraving van de 
bouwput voor de IVKO-school op het achterdeel van het voormalig archiefterrein 
Amsteldijk 67 terrein had tot doel de mate van verstoring van de ondergrond, zoals 
vastgesteld bij de voorgaande IVO van 6 en 7 januari 2009, nader te verifiëren. Tevens 
was bij het IVO gebleken dat er in deze bouwput nog lokaal kans was op enkele 
samenhangende archeologische sporen die nadere documentatie behoeften:  
 de horizontale verspreiding van een overstromingsafzetting van Amstelsediment, 
 de samenstelling en datering van een pakket 17de-eeuws stadsafval, 
 de bouwresten van het buitenhuis Rust en Werk, daaraan gerelateerde structuren, en 

eventuele aanwezigheid van materiële neerslag van gebruikers van het buitenhuis. 
 
De Archeologische Begeleiding van de civiel technische ontgraving concentreerde zich op 
basis van de resultaten van het IVO op de oostelijke helft van de bouwlocatie. In de 
zuidoosthoek van de bouwput zijn muurresten van het buitenhuis (S 4) in samenwerking 
met de uitvoerder van het civieltechnisch werk vrij gegraven en door BMA in kaart 
gebracht. In het noordoostelijke deel van de bouwput bevond zich een concentratie van 
een afvallaag (S 19). Hiervan is een vak van 60 x 55 cm integraal verzameld als monster 
van deze afvalstort. Daarnaast is in de bouwput het verloop van de Amstelafzetting 
gevolgd.  
 
De AB is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 
3.1. Het muurwerk van het buitenhuis is gedocumenteerd door middel van een 
vlaktekening 1:20 en digitale fotografie.  
 
 
 

                                                      
10 Heijdra 2002, 35. 
11 De Ridder 1985, 88. 
12 Meischke 1958, 134. 



 

 

AAR 39  Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Rust en Werk 
 

11

3  Resultaten 

De IVKO-bouwput bleek over het gehele oppervlak tot een diepte van circa 2,5 m onder 
maaiveld te zijn verstoord. De geconstateerde bodemopbouw daaronder sloot aan bij de 
indicaties van het voorgaande IVO.13 Op het natuurlijk roodveen (S 20, vanaf 2,78 m ÷ 
NAP) was door de Amstel bij hoogwater een zware blauw/grijze klei (S 18, tussen 2,58 m 
÷ en 2,78 m ÷ NAP) afgezet. De kleilaag bevatte rietdeeltjes en kleine takjes, maar was 
verder egaal van structuur. Hierop had zich een venige bodem gevormd (S 17, tussen 
2,38 m ÷ en 2,58 m ÷ NAP) waarop een pakket stadsafval (S 19, tussen 1,60 m ÷ en 2,38 
m ÷ NAP) was uitgestort. Ter hoogte van de voormalige Omnibuscentrale langs de 
Rustenburgerstraat bestond de bovengrond tot aan maaiveld (0,70 m + NAP) boven het 
afvalpakket uit een dikke laag zand (S 14 en S 12). In het zuidelijk deel van de bouwput 
was de natuurlijke ondergrond afgedekt met een laag sintels (S 6 tussen 1,70 m en 2,58 
m ÷ NAP) met daarboven verschillende ophogingen van dunnere zandlagen (S 2 en S 3 
tussen 0,43 m ÷) en een laag teelaarde (S 1) tot maaiveld (0,65 m + NAP). Het 
afvalpakket (S 19) ontbrak hier. Het is niet duidelijk of dit pakket hier niet is uitgestort of al  
in een eerder (verstorings)stadium is afgegraven. 
De AB richtte zich verder op de documentatie van de volgende drie sporen:  
• Amstelafzettingen (S 18) 
• stadsafvalpakket uit de 17de eeuw (S 19),  
• noordwest hoek van de fundering van het buitenhuis Rust en Werk (S 4). 
 
3.1  Sporen, structuren en vondsten 

3.1.1  De Amstelafzettingen 

Er is geconstateerd dat de kleilaag van de Amstel (S 18) over de hele bouwput aanwezig 
was, maar ook dat deze overstromingsafzetting in dikte (tussen 5 en 35 cm) varieerde. Zo 
werd de kleilaag ter hoogte van de Rustenburgerstraat richting Amstel snel dunner, een 
afloop van 30 naar 5 cm is (gemiddelde hoogte top kleilaag op 2,60 m ÷ NAP) gemeten 
over een lengte van 4 m om vervolgens weer dikker te worden ter hoogte van werkput 4 
van het IVO (20 cm tussen 2,58 m ÷ en 2,78 m ÷ NAP ). Centraal in de bouwput werd de 
kleilaag juist in westelijke richting dunner, steeg licht om vervolgens te duiken (tot circa 
2,80 m ÷ NAP). 
Dergelijke fluctuaties konden ook worden geconstateerd bij het gestorte afvalpakket (S 
19). De top van dit pakket lag langs de Rustenburgerstraat gemiddeld op 1,60 m ÷ NAP 
en halverwege de bouwput op 2,20 m ÷ NAP, de gemeten dikte van deze laag varieerde 
tussen 5 en 60 cm.  
 
3.1.2  Samenstelling pakket stadsafval 

Op het oorspronkelijke maaiveld (S 17) bevond zich een rul en humeus pakket stadsafval 
(S 19) waaruit tijdens de verschillende waarnemingen losse vondsten zijn verzameld 
(AMD2-4, -6). Het gaat merendeels om aardewerkscherven van o.a. steengoed, Weser- 
en Werragoed uit Noord-Duitsland en majolica.  

                                                      
13 Gawronski en Veerkamp 2009, AAR 33. 
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8  De top van de rulle afvallaag (S 19) met de bemonsteringslocatie (AMD2-7)  
 
Om een beter kwantitatief beeld te krijgen van de samenstelling van de afvalstort is langs 
de Rustenburgerstraat een vak van 50 x 60 cm uitgezet op het pakket waaruit de 
vondsten integraal zijn verzameld (AMD2-7). Ter hoogte van dit vak varieerde de dikte 
van de laag tussen de 40 en 60 cm (in totaal 150 dm3). Het monster bevatte 8.473 gram 
aan vondsten, die bestonden uit aardewerk scherven (61%), bouwceramiek (fragmenten 
van plavuis, daktegel, dakpan en baksteen: 21 %), botmateriaal (16%), en glasafval, 
rookpijpen en schelpen (elk 1% ). Opvallend afwezig in het vondstcomplex zijn 
(fragmenten van) houten objecten en voorwerpen van metaal. Om de 
ceramieksamenstelling van het vondstcomplex te kunnen vergelijken met die van andere 
afvalcomplexen (stortlagen en beerputten) is de ceramiek uitgesplitst naar materiaalsoort 
en per item gewogen (zie tabel 9). 
De datering van de vondsten ligt tussen 1575 en 1625. Het gebruiksgoed houdt dan ook 
geen verband met de bewoningsperiode van het buiten Rust en Werk. Het gaat hier dan 
ook waarschijnlijk om een stort is van stadsafval dat in het begin van de 17de eeuw in 
Amsterdam circuleerde en gebruikt is ter versteviging van de drassige oever van de 
Amstel voorafgaande aan de bouw van Rust en Werk.  
 

Ceramiek Gewicht in gram percentage 
Roodbakkend 3140 62
Majolica 554 11
Witbakkend 475 9
Roodbakkend/ slib 390 8
Roodbakkend/ongeglazuurd 255 5
Steengoed 196 4
Faience 51 1
Porselein 12 0
Totaal ceramiek AMD2-7 5073 100

 
9  Tabel met de aardewerksoort verhouding binnen monster AMD2-7  
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3.1.3  Bouwsporen Rust en Werk 

In de zuidoost hoek van de bouwput lag, ingeklemd tussen de damwand en de recent 
ingebrachte heipalen, de fundering van de noordwest hoek van het buitenhuis Rust en 
Werk. Het muurwerk (S 4) bestond uit een deel van de westelijke achtergevel die over een 
lengte van 7,6 m kon worden gevolgd en was doorbroken door de damwand in de rand 
van de bouwput. De achtergevel sloot aan op het metselwerk van de noordelijke zijgevel 
waarvan in januari 2009 in werkput 1 van het IVO circa 6,6 m was gedocumenteerd. Deze 
3-steens brede zijmuur versmalde op 2,90 m afstand van de hoek tot een 2-steensmuur in 
oostelijke richting. Ter hoogte van deze versmalling lag een 1-steensbrede noord-zuid 
gerichte muur koud tegen de zijgevel aan. 
 
 

 
 
10  Sporen in werkput IVO en werkput AB 
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11  De hoek van de zij en achtergevel van Rust en Werk ingeklemd tussen de damwand en moderne heipaal. 
Onder het afgebroken metselwerk zijn fragmenten van het langshout zichtbaar 
 
Het metselwerk van de achtergevel (bovenzijde tussen 1,70 m ÷ en 2,43 m ÷ NAP) 
bestond uit oranje baksteen en was gevoegd met kalkmortel.14 De 3-steens muur was 54 
cm breed, had een 10-lagenmaat van 49 cm en was gemetseld op een 7 cm dik grenen 
langshout (2,87 m ÷ NAP). Er zijn geen kespen waargenomen, wel twee heipalen. Deze 
hadden een diameter van 16 tot 17 cm.  
Aan de binnenzijde van het muurwerk bevond zich een waterkelder (S 5). De bak was 
gemetseld met bruine klinkers en 1,60 m diep. 15 Van de koepel was alleen de 
gewelfaanzet (bovenzijde op 1,54 m ÷ NAP) nog aanwezig. Het gewelf zelf was, 
waarschijnlijk bij de sloop van het huis, ingeklapt. De 20 cm brede ruimte tussen de wand 
van de waterkelder en de binnenzijde van de buitenmuur was opgevuld met grijs gevlekte 
zware klei. De waterkelder (S 5) lag tussen de dwarsmuur en de achtergevel in en was 
2,60 m breed. Afgaande op de gemetselde overblijfselen die bij de AB konden worden 
waargenomen was de kelder oorspronkelijk minimaal 4 m lang. Met deze afmeting van 2,6 
x 4 x 1,6 m kan de inhoud van de waterkelder op minimaal 27.000 liter worden bepaald.16  
 

                                                      
14 Formaat 19/19,5 x 9 x 3,8/4 cm, baksteenmonster: AMD2-2-1. 
15 Ingemeten tijdens het IVO, januari 2009. 
16 Zie voor de berekening van de maximale inhoud van een waterkelder Gawronski en Veerkamp 2007, 133. 
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4  Conclusie 

Het in januari 2009 uitgevoerde IVO had uitgewezen dat de ondergrond aanzienlijk was 
verstoord en archeologische sporen fragmentarisch en schaars waren. Hiermee kwam de 
noodzaak voor een archeologische opgraving te vervallen. Wel zou de ontgraving van de 
bouwput onder een Archeologische Begeleiding worden uitgevoerd voor de documentatie 
van eventueel bewaard gebleven sporen. De onderzoeksvragen over de verspreiding van 
Amstelsedimenten, de samenstelling van het pakket stadsafval en structuren van het 
buitenhuis Rust en Werk konden hiermee worden beantwoord. 
 
Op basis van het IVO bestond de verwachting dat het pakket zware Amstelklei (S 18) 
naar het westen toe (van de rivier af) geleidelijk dunner zou worden en uiteindelijk uit het 
bodemprofiel zou verdwijnen. Een dergelijk verspreidingspatroon is ondermeer bekend 
van onderzoek op het voormalige Luycksterrein aan de overzijde van de Amstel. 17 Deze 
kleilaag (S 18) is kon op meerdere locaties op het IVKO-terrein worden gedocumenteerd. 
Daaruit kwam een verspreidingsbeeld van de Amstelsedimenten naar voren met een 
grillig verloop in het verticale vlak met verschillende dikten die varieerden van 5 tot 35 cm. 
Vermoedelijk was hier sprake van een onbedijkte oeverzone langs de Amstel met ondiepe 
geulen die regelmatig onder water stonden en vol riviersedimenten raakten.  
 
Over de gehele put kwam stort van vroeg-17de-eeuws stadsafval (S 19) voor. Ook de 
dikte van deze laag bleek sterk te variëren (tussen 5 en 60 cm). Op basis van de datering 
van het vondstmateriaal uit dit rulle pakket (AMD2-4, AMD2-6 en AMD2-7) is het 
stadsafval rond 1625 gebruikt om het terrein op te hogen en te egaliseren. Uit de stortlaag 
is afgemeten hoeveelheid vondstmateriaal integraal verzameld teneinde dit 
vondstcomplex te kunnen gebruiken voor kwantitatieve vergelijking met andere 
afvalcomplexen uit stedelijke context. 
 
De AB gaf de mogelijkheid meer details van het buitenhuis Rust en Werk te 
documenteren. Zo werd nog een deel van de westelijke achtergevel vrijgelegd. Het 
omvangrijke muurwerk (3-steens breed) was opvallend licht gefundeerd met slechts 
enkele, relatief dunne, heipalen met een diameter van 16 cm. Daarnaast was het mogelijk 
om in combinatie met de gegevens uit het IVO de inhoud van de aangetroffen waterkelder 
aan de binnenzijde van de achtergevel bij benadering te bepalen op 27.000 liter. In 
vergelijking met de gangbare inhoud van waterkelders die in de stedelijke bebouwing van 
Amsterdam bij archeologisch onderzoek worden aangetroffen (2000-5000 liter) betreft dit 
een bijzonder groot exemplaar.18 Een dergelijk inhoudsmaat is tot nu toe alleen 
waargenomen bij de dubbele waterkelder in Occo’s Hofje op de Nieuwe Keizersgracht.19 
Aanwijzingen voor het bestaan van een gracht rond het huis zijn niet verkregen. Wel 
bleken de gaafheid en conservering van de (bouw)sporen rond het buitenhuis Rust en 
Werk veelbelovend. Gelet op deze hoge kwaliteit van de archeologische sporen dient bij 
volgende bouwingrepen met bodemverstoring ten zuiden van het IVKO-plangebied 
rekening gehouden te worden met een archeologisch traject ter documentatie van deze 
sporen.  

                                                      
17 Vindplaats OVA, zie Gawronski en Veerkamp 2008. 
18 Gawronski en Veerkamp 2007, 69. 
19 Vindplaats NKG2, 2004. 
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Bijlage 1 Sporen 

spoor wp NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie associatie vondstnr datering 

1 1, 2 0,65 m + 0,43 m + zwarte humeuze grond, bevat wortels en bladeren, op S 2, maaiveld in 

wp 1 en 2 

tuingrond   1983-2009 

2 1, 2 0,43 m + 0, 22 m ÷ geel zand, bevat baksteenpuin en enkele kleilenzen, op S 3 ophoog zand 12  1983-2009 

3 1, 2 0,22 m ÷ 1,70 m ÷ donkergrijs zand, bevat puin, draadglas, grespijp en verspreidt een 

(lichte) oliegeur, afgedekt door S 2 

slooplaag   1875-1983 

4 1 1,70 m ÷ 2,70 m ÷ metselwerk van oranje baksteen (19 x 8,5 x 4 cm), verbreed in vlak van 

1,5 steens naar 3 steens 

muurwerk, kelder Rust 

en Werk 

5, 19 AMD2-2 1600-1625 

5 1 1,54 m ÷  gemetselde bak van bruine geel geaderde klinkers, diepte 160 cm, met 

licht gebogen gewelf, binnen S 4 

waterkelder 'Rust en 

Werk' 

4  1600-1700 

6 1, 2 1,70 m ÷ 2,58 m ÷ pakket slakken of sintels, afgedekt door S 3, tussen S 4 en S 13, op S 7 terrein aanvulliing na 

sloop Rust en Werk 

14 AMD2-5 1887-1900 

7 1, 2 2,18/ 

2,58 m ÷ 

3,50 m ÷ hard bruin vezelig vee/kleipakket, kleilenzen, onder meer riet, in top 

ingetrapt vondstmateriaal 

oorspronkelijk maaiveld 17 AMD2-3  

8 2 0,80 m ÷ 1,80 m ÷ grijs korrelig betonnen blok, ingegoten in een bekisting van grenenhout 

(3 cm dik), aangevuld met S 6 en S 3 

fundering   1887-1983 

9 2 3,50 m ÷ 3,90 m ÷ kleiig veenpakket met veel rhizomen, op S 10 rietveen    

10 2 3,90 m ÷  roodbruin vezelig pakket met wortels, takjes en soms ook rhizomen, 

mogelijk gelijk aan S 20 

natuurlijk roodveen 20   

11 3 0,14 m + 0,09 m + bestrating van klinkers (20,5 x 9 x 5 cm) straatje   1875-1975 
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12 3, 4 0,70 m + 0,75 m ÷ geelzand opgebracht na sloop van pand langs Rustenburgerstraat (vanaf 

15,80 m langs lint), op S 14 

ophoogzand 2  1975-2009 

13 3 0,10 m + 2,18 m ÷ metselwerk van oranjebruine baksteen (22 x 10 x 5,5 cm) inclusief 6 cm 

dik grenen langshout. 

fundering remise 

Omnibus 

16  1881-1900 

14 3, 4 0,75 m ÷ 1,39 m ÷ grijszand met sterke olie of teerlucht, bevat puin, hout en 

draadglasfragmenten, op S 15 en S 19 

ophoging 6  1875-1900 

15 4 1,39 m ÷ 3,00 m ÷ gruizig zand, enigszins bruingrijs van kleur ophoging 14  1875-1900 

16 4 1,78 m ÷ 2,38 m ÷ restant metselwerk inclusief 6 cm dik grenen langshout en kesp 14 cm, 

ligt direct op S 17 

fundering remise 

Omnibus 

13  1875-1900 

17 4 2,38 m ÷ 2,58 m ÷ harde donkerbruine, kleiige veenlaag, toplaag lijkt geoxideerd, op S 18 oorspronkelijk maaiveld 7  tot 1625 

18 4 2,58 m ÷ 2,78 m ÷ dunne zware, grijsblauwe kleilaag met takjes Amstelsediment    

19 4 1,60 m ÷ 2,38 m ÷ humeus pakket, zwart en rullig, uitgestort op S 17, bevat stadsafval ophoging 4 AMD2-4 1575-1625 

20 4 2,78 m ÷  roodbruin vezelige laag, bevat worteltjes en takjes, mogelijk gelijk aan S 

10, ligt wel hoger in het profiel 

natuurlijk roodveen 10   

21 4 0,50 m ÷ 3,00 m ÷ verstoring door heipalen van het archiefgebouw en recente sloop van de 

palen 

verstoring   1983-2009 
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Bijlage 2 Vondsten 

vondst
nr 

objectnr spoor N MAE object materiaal kenmerken datering 

2 AMD2-2-1 4  1 baksteen bouwceramiek oranje 19 x 8,5 x 4 cm 1600-1700 

3  6 2 1 kelkglas glas  1850-1900 

3  6 1 1 schaal roodbakkend  1850-1900 

3  6 1 1 bak roodbakkend  1850-1900 

3  6 1 1 bord industrieel  1850-1900 

3 AMD2-3-1 6 1 1 ovensteun chamotte  9 cm hoog, conisch van ø 6 naar ø 10 cm 1850-1900 

4  19 3 3 bord majolica/faience: Noordelijke Ned kabelrand 1600-1625 

4  19 1 1 bord faience: Noordelijke Ned rode pennen 1615-1625 

4  19 1 1 bord faience: Italië, Ligurië blauw fond 1590-1600 

4  19 1 1 grape witbakkend: groen  1575-1625 

4  19 3 2 bord roodbakkend: slib bord met lobvoeten 1575-1600 

4  19 1 1 schaal roodbakkend  1600-1625 

4  19 1 1 kan, melkkan roodbakkend  1600-1625 

4  19 1 1 bakje roodbakkend  1600-1625 

4  19 1 1 bakpan roodbakkend beroet 1600-1625 

4  19 1 1 grape roodbakkend  1600-1625 

4  19 2 2 kruik steengoed: België, Raeren blauwgrijs zoutglazuur 1575-1600 

4  19 1 1 kruik steengoed: België, Raeren bruin zoutglazuur 1575-1600 

4 AMD2-4-1 19 1 1 kruik steengoed: België, Raeren medaillon met Vrouwe Fortuna 1575-1600 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Rust en Werk 

AAR 39 

20

4 AMD2-4-2 19 1 1 rookpijp pijpaarde hielmerk 5-bladige roos, dubbelconische ketel 1615-1625 

5  6 1 1 muil leer: rund 29 cm, met gespijkerde zool 1850-1900 

6  19 2  divers faience: Noordelijke Ned  1600-1625 

6  19 1 1 divers faience: Italië  1600-1625 

6  19 5  divers steengoed  1575-1625 

6  19 1 1 divers roodbakkend: ongeglazuurd  1575-1625 

6  19 7  divers roodbakkend: slib  1575-1625 

6  19 11  divers roodbakkend  1575-1625 

6  19 2  divers majolica  1600-1625 

6  19 4  divers witbakkend  1600-1625 

7  19 27  schelp eco: schelpen oester, mossel, kokkel  

7  19 13  divers eco: bot   

7  19 11  divers roodbakkend: slib  1575-1625 

7  19 9  divers roodbakkend: ongeglazuurd  1575-1625 

7  19 137  divers roodbakkend  1575-1625 

7  19 26  divers witbakkend  1575-1625 

7  19 11  divers steengoed  1550-1625 

7  19 10  divers glas  1575-1625 

7  19 10  divers majolica  1600-1625 

7  19 17  divers faience  1615-1625 

7  19 1  divers porselein: China  1600-1625 

7  19 1 2 rookpijp pijpaarde hielmerk RP (in cirkel), dubbelconische ketel 1615-1625 

7  19 1 1 rookpijp pijpaarde hielmerk BC dubbele cirkel, dubbelconische 
ketel 

1615-1625 

7  19 2 2 rookpijp pijpaarde hielmerk RP gekroond, 5-bladige roos met kroon 1615-1625 

7  19 12  rookpijp pijpaarde  1615-1625 

7  19 15  divers bouwceramiek  1575-1625 
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