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1  Inleiding 

Op 3 juni en 24 augustus 2009 heeft de afdeling Archeologie van Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) een Archeologische Begeleiding (AB) uitgevoerd in het plangebied 
Amstelpark-Oost in stadsdeel Zuideramstel. Aanleiding voor de AB was de verbreding en 
uitbreiding van de ringsloot langs de Amsteldijk. Deze graafwerkzaamheden werden 
verricht in het kader van de vergroting van de waterbergingscapaciteit in het Amstelpark. 
De daarmee gepaard gaande bodemverstoring zou tot aantasting van eventuele 
archeologische resten leiden.  
Voor de locatie gold een archeologische verwachting. Het plangebied is gelegen in de 
Binnendijkse Buitenveldertse Polder, een voormalige landelijke zone langs de Amstel 
waar vanaf ca. 1600 boerderijen, herbergen en buitenhuizen waren gevestigd. Daarnaast 
konden in het plangebied nog sporen aanwezig zijn die verband houden met de (vroege) 
ontginningsgeschiedenis van Amstelland.1 
 

 
2  Het plangebied Amstelpark-Oost met de drie werkputten binnen de topografische situatie van 
2009 
 

                                                      
1 De Leeuw en Veerkamp 2009, 6. 
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2  Achtergronden en vraagstellingen 

2.1  Achtergronden 

Het plangebied Amstelpark-Oost ligt in de Binnendijkse Buitenveldertse Polder, direct ten 
westen van de Amsteldijk. Deze polder is ontstaan tijdens de systematische ontginningen 
van Amstelland vanaf de 11de eeuw. De Amstel zorgde voor een natuurlijke ontwatering 
van het gebied. Om dit te bevorderen en de drassige grond geschikt te maken voor 
akkerbouw en bewoning werden min of meer haaks op de rivier sloten gegraven. Aan de 
achterzijde van het te ontginnen terrein werd een kade aangelegd. In deze polder was dit 
de Veendijk, later de Amstelveense weg genoemd. In het midden liep een centrale 
afwatering, de huidige Boerenwetering. Het huidige plangebied Amstelpark-Oost is ook 
bij de verstedelijking en groei van de stad na de ontginningsperiode landelijk van aard 
gebleven. Dit is nog goed te zien op de chromotopografische kaart uit 1890 (afb. 3). De 
kaart toont een nog relatief ‘leeg’ gebied, waar weinig bebouwing voorkwam, met 
uitzondering van enkele landhuizen en boerderijen langs de Amstel.  
Er is aan de hand van historische kaarten en publicaties een globaal beeld voorhanden 
van de landhuizen en boerderijen die vanaf circa 1600 langs de Amstel verschenen. Over 
de naamgeving en/of locatieaanduiding van de verschillende landgoederen en  
 

 
 
3  Detail van de chromotopografische kaart uit 1890 met een deel van het Amstelland ten zuiden van 
Amsterdam. Het ovaal geeft globaal het plangebied in de Binnendijkse Buitenveldertse Polder aan. Langs de 
Amstel staan enkele woonhuizen en boerderijen gekarteerd, de polder was verder onbebouwd weideland 
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4  Boerderij Pingelenburg, Amsteldijk 326, gezien uit zuidoostelijke richting. Foto uit april 1954. (Stadsarchief 
Amsterdam) 
 
boerderijen zijn de bronnen niet eenduidig. Toch kan aan de hand van historische 
informatie worden gereconstrueerd welke bij naam bekende panden van buitenhuizen of 
boerderijen zich in het specifieke het plangebied bevonden.2  
In de noordelijkste punt van het plangebied, grenzend aan het nog bestaande landgoed 
‘Amstelrust’ (Amsteldijk 319), lag het woonhuis ‘Enkeld Loon’, eigendom van juffrouw 
Maria van Zuydwijk. In 1732 werd dit huis omschreven als een boerenwoning met dertig 
morgen land.3 Iets meer naar het zuiden stond in de 18de eeuw het landgoed 
‘Pingelenburg’ langs de Amstel. Hier woonde toen Matthijs Romswinkel, een handelaar in 
Spaanse wol die tevens zitting had in het bestuur van de ‘Directie van de Moscovische 
handel’, een handelsmaatschappij voor scheepvaart naar de Witte Zee. Tussen 
‘Pingelenburg’ en herberg ‘Het Kalfje’ aan de Kalfjeslaan lagen in ieder geval nog de 
boerderij ‘Weltevrede’ en de buitenplaats ‘Vredenhof’.  
 

 
 
5  Boerderij Weltevrede, Amsteldijk 336. Foto uit april 1954 (Stadsarchief Amsterdam) 

                                                      
2 Groesbeek 1966, 155-158. 
3 Oppervlakte maat, iets minder dan een hectare (bijv. Rijnlandse morgen 0,85 hectare). 
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De opstallen op de 18de-eeuwse buitenplaats ‘Vredenhof’ zijn in 1838 gesloopt. Naast een 
herenhuis stonden op het landgoed een theekoepel, een stalling, de tuinmanswoning, 
enkele loodsen en een menagerie. De sloopdatum van het landhuis Pingelenburg is niet 
bekend. Op de chromo -topografische kaart uit 1890 staat vlak bij het landgoed Amstelrust 
een boerderij met de naam Pingelenburg vermeld. Deze is in de tweede helft van de 19de 
eeuw vlak langs de Amsteldijk gebouwd. In de jaren 1930 werd de boerderij onteigend en 
in 1955 liet de gemeente Amsterdam de opstallen slopen.  
De boerderij ‘Weltevrede’ stamt uit 1721 en was eigendom van de Amsterdamse koopman 
en zeepzieder Philips Anthonij van der Giessen. De hoeve bestond bij een verkoop in 1761 
uit ‘een huismanswoning, koestallen, berg en schuur’ en 15 morgen land. Van der Giessen 
was tevens eigenaar van de hofstede Zorgvliet. In 1870 werd hier de begraafplaats 
Zorgvlied ingericht. De boerderij is in 1955 gesloopt. 
 

 
 
6  Het 17de-eeuwse  Amstelrust aan de Amsteldijk vormt samen met Frankendael in de Watergraafsmeer de 
twee enige overgebleven buitenplaatsen in Amsterdam 
 
De afbraak van de boerderijen kan in verband worden gebracht met de aanleg van de wijk 
Buitenveldert in het kader van het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) uit 1934. Vanaf 
maart 1955 tot voorjaar 1959 is in totaal bijna 300 ha weiland met ruim 6,7 miljoen m3 

zand opgespoten. Het polderpeil werd met circa 2 m zand opgehoogd tot het 
stadsboezempeil.4 In de jaren zestig is het opgespoten land afgedekt met grond afkomstig 
uit de bouwput van het ABN-kantoorgebouw van architect Duintjer langs de Vijzelstraat en 
met baggerspecie uit de sloten rondom de begraafplaats Zorgvlied.5 
 

                                                      
4 Veen, van der 1957, 105-106. 
5 De Jong en Bakker 2008, 23. 
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7  Op de Publieke Werkenkaart uit 1929 staan de verschillende boerderijen, het buitenhuis Amstelrust en 
herberg ’t Kalfje langs de Amstel vermeld. Op de Publieke Werkenkaart uit 1960 zijn aan de westzijde van de 
Amstel de originele verkaveling en de boerderijen verdwenen onder het opgespoten zand. De contour van het 
Amstelpark is al zichtbaar, net als het talud voor de ringweg A 10 (rechtsboven) 
 
Als onderdeel van het AUP werd langs de Amstel ruimte voor een tentoonstellingsterrein 
gereserveerd. Hier werd in 1972 de internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade 
gehouden. In 1973 werd het terrein als Amstelpark ingericht en openbaar toegankelijk.  
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Het plangebied is gelegen langs de Amstel in de Binnendijkse Buitenveldertse Polder. 
Deze polder is sinds de ontginning (Late Middeleeuwen) tot aan de aanleg van 
Buitenveldert (vanaf 1955) grotendeels onbebouwd gebleven. Uitzondering hierop vormt 
een strook langs de Amstel. 
De archeologische verwachting is in 2004 nader in kaart gebracht met een archeologisch 
bureauonderzoek van BMA. Projecties van historische kaarten op de huidige 
topografische situatie wezen uit dat in het plangebied langs de Amstel sporen van 
bebouwing te verwachten zijn.6 Vanwege de bodemverstorende graafwerkzaamheden 
kon archeologisch erfgoed niet in situ worden behouden. Een Archeologische 
Begeleiding was noodzakelijk om eventuele overblijfselen ter plekke te documenteren en 
te bergen.7 Het onderzoek beoogde inzicht te geven in: 
 de aanwezigheid, aard, omvang en datering van archeologische sporen gerelateerd 

aan bebouwing langs de Amsteldijk, 
 de aanwezigheid van zones met archeologische waarde rond dergelijke bebouwingen 

met mogelijk materiële neerslag van de bewoners en gebruikers,  
 de aanwezigheid van sporen met betrekking tot de vroegste ontginningsgeschiedenis 

van Amstelland. 
                                                      
6 Haakmeester, Gawronski 2004.  
7 BMA Programma van Eisen 71, 2009. 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Pingelenburg en Weltevrede 
 

AAR 40 

10 

Bij de start van de AB was er sprake van een onbebouwd terrein langs de Amsteldijk 
waar de aannemer van het civieltechnisch werk de bovengrond in de vorm van de 
parkbodem en opgespoten zand al had verwijderd. In het kader van de AB zijn 
proefsleuven (werkput 1-3) aangelegd op de locaties van drie uit te graven vijverpartijen, 
die tevens zones met de hoogste archeologische verwachting waren. Hierbij is in principe 
de ontgravingsdiepte van de vijvers aangehouden. In werkput 1 is ten behoeve van de 
archeologische documentatie van enig metselwerk lokaal dieper ontgraven.  
 
De bodemopbouw in de sleuven is gedocumenteerd, waarbij de NAP-hoogten van de 
verschillende bodemlagen in werkputten 1 en 2 zijn afgeleid van die van het maaiveld 
zoals aangegeven in het voorontwerp Amstelpark-oostzijde uit juli 2008 van DRO. 
De NAP hoogten in werkput 3 zijn ingemeten via de RD-meetbout bij de Riekermolen. 
 

 
 
8  Aanleg van het oostelijk deel van Buitenveldert. Het opspuiten nabij Pingelenburg aan de Amsteldijk, foto 
gemaakt op 15 april 1955 (Stadsarchief Amsterdam) 
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3  Resultaten 

In twee van de drie werkputten (wp 1 en 3) in het plangebied Amstelpark-Oost, waarin 
voor de AB proefsleuven zijn aangelegd, kwamen sporen van bebouwing voor.  
 

 
 
9  Ontgraving werkput 1 naar het zuiden. De parkbodem (S 1) en het opgespoten zand (S 2 ) zijn grotendeels 
verwijderd. Ter hoogte van het oorspronkelijke maaiveld (S 3, circa 2,00 m ÷ NAP) welde grondwater op 
 
3.1  Werkput 1 

Werkput 1 is evenwijdig aan de Amsteldijk aangelegd. De noordzijde bevond zich 12 m ten 
zuiden van de sloot rond het landgoed Amstelrust, de oostzijde 10 m ten westen van de 
huidige dijkweg. Het maaiveld lag op gemiddeld 0,35 m ÷ NAP. De bovengrond bestond tot 
0,75 m ÷ NAP uit een 30-40 cm dikke laag grijsbruine humeuze en sterk doorwortelde 
grond (S 1). Hieronder lag een pakket opgebracht geel zand zonder enige doorworteling, 
dat gemiddeld 1,25-1,50 m en plaatselijk 2 m dik was. In de noordelijke helft van de 
werkput dagzoomde op 2,00-2,20 m ÷ NAP een laag donkergrijs/bruine zandige klei (S 3). 
Op dit niveau, dat gelijk lag met het vroegere polderpeil, welde het grondwater op. In een 
zone van zo’n 15 m lengte kwam hier tussen 2,60 m en 2,80 m ÷ NAP een concentratie 
aan baksteenfragmenten, stukken grespijp, houtresten en enkele complete bakstenen voor 
(S 3). De bakstenen waren machinaal vervaardigd en hadden nog cementrestanten.8 

                                                      
8 roodbruin, formaat 20 x 10 x 5,2 cm. 
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Midden in deze zone waren op circa 2,80 m ÷ NAP enkele heipalen in situ aanwezig. Het 
bovenste uiteinden van deze palen (S 4) met een diameter van 21-22 cm waren gevat in 
een ijzeren ring. In het hart van elke paal zat een ijzeren pen, waarmee oorspronkelijk een 
langshout of kesp was bevestigd. Vier meter zuidelijker lag op het grensvlak tussen sporen 
2 en 3 (op 2,20 m ÷ NAP) metselwerk (S 5) in verband, bestaande uit twee 
muurfragmenten (1,5 m en 2,10 m lang) die een haakse hoek vormden in het oostelijk talud 
van de werkput. Het muurwerk (S 5) was anderhalfsteens breed en versmalde na een 
versnijding tot een-steens breed.9. De bakstenen waren met cement gemetseld en gezet op 
een 6 cm dik grenen langshout (op 2,90 m ÷ NAP). Opvallend was dat de haakse hoek van 
het metselwerk schuin op de Amsteldijk was georiënteerd. 
 

 
 
10  Het metselwerk in een haakse hoek (S 5) op het grensvlak van sporen 2 en 3 in de noordelijke helft van 
werkput 1. De noord-zuid gerichte muur zette zich door in het oostelijk talud van de ontgraving. Opvallend is de 
schuine oriëntering van het muurwerk (rode lijn) tov het tracé van de Amsteldijk (groene lijn) 
 

                                                      
9 oranjebruin, 20 x 10 x 5/5,5 cm. 
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11  Bakstenen poer (S 6). De onderste baksteenlaag bevat een schuifhout in de vorm van een gelijkarmig kruis  
 
Zes meter zuidelijker stond een losse bakstenen poer (S 6) in situ. Ook dit metselwerk 
was enigszins gedraaid ten opzichte van de weg op de dijk. De poer was opgetrokken uit 
oranje baksteen en gemetseld met cement.10 De constructie was 90 cm hoog en had een 
getrapte vorm: het standvlak was 82 x 82 cm, vandaar versmalde de poer tot 78 cm in 
het vierkant, vervolgens tot 68 cm en uiteindelijk tot 59 cm. Het metselwerk was gezet op 
een vloer van 101 x 85 cm opgebouwd uit vijf planken van 6 cm dik grenenhout (circa 
3,00 m ÷ NAP). Hierop was een kruisvormig schuifhout aangebracht, waaromheen de 
eerste baksteen laag was gezet. De houten vloer zelf lag op twee 10 cm dikke kespen 
die waren gefundeerd op twee paren palen. De top van deze palen lag op circa 3,10 m 
onder maaiveld (circa 3,40 m ÷ NAP). Ze hadden een diameter van 22 cm en stonden 
hart op hart 43 cm in een vierkant. Ook deze paalkoppen waren afgezet met een ijzeren 
ring. De kespen onder het langshout waren met een ijzeren pen in de palen bevestigd. In 
het resterende deel van werkput 1 verder naar het zuiden waren geen muurresten of 
afbraaksporen aanwezig. Wel was hier het zandpakket (S 2) dikker, plaatselijk 2,00 m.  
 

 
 
12  Na het verwijderen van de bovengrond (S 1 en 2) aan de oostzijde van  werkput 2 kwam sterk doorwortelde 
venige bruine klei (S 7) in zicht : de kruin van de Amsteldijk.(gezien naar het noorden) 
 

                                                      
10 19 x 9,2 x 4,5 cm 
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3.2  Werkput 2 

Werkput 2 lag ten zuiden van werkput 1 op circa 14 m vanaf de weg langs de Amstel. 
Aan de oostzijde van de put is de bovengrond gedeeltelijk verwijderd. De opbouw van de 
bovengrond bestond hier eveneens uit de grijsbruine humeuze bodem (S 1, tussen 0,35 
m ÷ en 0,70 m ÷ NAP) met daaronder hetzelfde gele zand (S 2). De laag opgespoten 
zand was in werkput 2 aan de oostzijde minder omvangrijk dan in werkput 1 (70-80 cm 
versus 150-200 cm). Het zand bleek afgezet op een sterk doorwortelde bruine bodem 
van venige klei (S 7 op 1,50 m ÷ NAP). Deze ondergrond was opvallend schoon in 
vergelijking met die in werkput 1 en bevatte geen bouwresten of bouwpuin. Dit beeld 
zette zich over de hele lengte van de werkput voort. Op één punt werden in de top van S 
7 twee fragmenten majolica (AMP-1, tweede helft 17de eeuw) aangetroffen. Ter hoogte 
van deze vondst werd de werkput over de volle breedte (14 m) verdiept. Hier was een 8 
m breed horizontaal vlak (S 7) dat in westelijke richting daalde. De maximale diepte van 
het spoor was 1,80 m onder de top van S 2 (circa 2,20 m onder maaiveld = 2,55 m ÷ 
NAP) waar het overging in een donkergrijze zwarte laag van kleiig zand (S 8). Dit spoor 
markeerde het originele talud van de Amsteldijk. In totaal was het dijklichaam (gemeten 
vanaf de oever van de Amstel tot aan de dijkteen) zo’n 25 m breed.  
 

 
 
13  Bij het verbreden van de werkput 2 kwam het talud van de Amsteldijk (S 7) in zicht (gezien naar het 
noorden)  
 
3.3  Werkput 3 

Werkput 3 lag in de zuidpunt van het Amstelpark, langs de Borcht en tegenover de 
Riekermolen. Vanaf de oever van de bestaande sloot (op 2,00 m ÷ NAP) langs de Borcht 
liep het maaiveld geleidelijk op in noordelijke richting (tot circa 1,00 m ÷ NAP). Ook in 
werkput 3 bestond de bovengrond uit dezelfde grijsbruine bodem (S 1) met het 
onderliggende zand (S 2). De dikte van de bodem (S 1) varieerde sterk (tussen 30 en 60 
cm). De verdieping van de derde vijverpartij betrof hoofdzakelijk het weggraven van de 
opgespoten zandlaag (S 2).  
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Aan de oostzijde van de werkput, in de bocht van de sloot, waren in het zand sporen 
aanwezig die duiden op een gebruiksfase van het terrein van voor het moment dat het 
terrein werd opgespoten. Het ging om drie muren (S 9) die een deel van een 
rechthoekige plattegrond vormden. Wat ook hier opviel was dat, net als in werkput 1, de 
plattegrond niet haaks op de weg en de Amsteldijk stond. 
 

 
 
14  De noord en westmuur in werkput 3 tijdens het ontgraven. Het zuidelijk muurfragment ligt nog onder het 
opgespoten zand (rechts). De sloot, aan de binnenzijde van de Amsteldijk, loopt vlak voor de muurresten langs. 
Gezien richting Amstel 
 
De noordmuur (1,58 m ÷ NAP) was 3,5-steens, 80 cm breed en 5,5 m lang, waarbij de 
oostzijde was afgebroken. Het metselwerk was opgetrokken uit oranje bruine baksteen 
en gemetseld met kalkmortel.11 Aan de noordzijde ervan stond een klamplaag van een 
halve steen breed, uit dezelfde baksteen als het metselwerk. Het langshout (2,00 m ÷ 
NAP) bestond uit twee stroken grenenhout (50,5 x 7 cm en 42 x 7 cm) naast elkaar. Dit 
langshout lag op kespen (107 x 22 x 8 cm, 96 x 22 x 6 cm, 107 x 33 x 8 cm, grenenhout) 
die elk met een houten pen op drie gekantrechte palen (16 x 17 cm) waren bevestigd. Op 
het langshout lag onder de klamplaag een grenenhouten lat van 4 x 7,5 cm. 
De west - en zuidmuur waren tweesteens breed. Beide muren (bovenkant circa 1,52 m ÷ 
NAP) stonden op een langshout van 51 x 6 cm (2,00 m ÷ NAP). De fundering ervan 
bestond uit kleinere kespen dan die onder de noordmuur (56 x 22 x 6,5 cm) met slechts 
één paal (gekantrecht 15 x 16 cm) onder elke kesp. De westmuur was 5,8 m lang. 
Evenals de noordmuur was ook de zuidmuur aan de oostzijde afgebroken, waarbij een 
deel van 2,5 m resteerde. 
Vlak langs de afbraaksporen aan de oostzijde van de noord- en zuidmuur bevonden zich 
resten van een slootbeschoeiing (S 11, op circa 2,00 m ÷ NAP) en een strook met 
rietwortels (S 12, aflopend vanaf 2,00 m tot circa 2,20 m ÷ NAP). Beide sporen 
markeerden de bocht van de huidige sloot vanuit het noorden (langs de Amsteldijk) naar 
het zuidoosten (langs De Borcht). Na het uitgraven van de muurresten dagzoomde een 
kleiige veenlaag (S 10) rond en binnen het muurwerk. Tijdens de werkzaamheden werd 
op het grensvlak met het zand van S 2 (tussen 2,00 m en 2,15 m ÷ NAP) een geringe 
hoeveelheid scherfmateriaal verzameld (AMP-2). Het materiaal kon zonder uitzondering 
worden gedateerd in de 18de eeuw.  

                                                      
11 Afm. 23/23,5 x 10,5/11 x 4 cm, baksteenmonster AMP-3. 
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15  Sporen rond de bouwresten van boerderij Weltevrede in het oostelijk deel van werkput 3 
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4  Conclusie 

Voor het plangebied Amstelpark gold een archeologische verwachting gebaseerd 
op de mogelijke aanwezigheid van sporen van bewoning en bedrijvigheid vanaf 
de 17de eeuw. Bij de AB is in alle drie werkputten vastgesteld dat het 
oorspronkelijke maaiveld met de aanleg van Buitenveldert vanaf 1955 met een 
circa 1.50-2.00 m dik pakket van opgespoten zand was afgedekt. In dit maaiveld 
zijn geen sporen van de historische verkaveling aangetroffen en slechts wat 
schaarse sporen van bebouwing De bovengrond op het opgespoten zand 
bestond uit een deklaag van bruingrijze doorwortelde grond die in het verleden 
was opgebracht tegen de verstuiving van het zand. Met het zandpakket werd het 
oorspronkelijke maaiveld vanaf polderpeil (2,00 m ÷ NAP) opgehoogd tot 
stadspeil.  
 
De AB heeft inzicht verschaft in de omvang van de historische Amsteldijk. In 
werkput 2 kon het talud aan landzijde van de dijk in kaart worden gebracht. De 
dijkteen bleek 25 m te zijn verwijderd van de Amsteloever.  
 
Er waren enkele bouwresten waaruit kon worden opgemaakt dat voorafgaand 
aan de ophogingswerkzaamheden grondig was gesloopt. Op het grensvlak van 
het zand en het oorspronkelijke maaiveld bevonden zich middenin werkput 1 
resten van een fundering en concentraties bouwpuin. Op basis van de 
kenmerken van het metselwerk (gebruik van cement, machinaal gevormde 
baksteen) en die van de heipalen (ijzeren ring rond de paalkop) konden deze 
bouwsporen in de 19de eeuw worden gedateerd.  
 
In werkput 3 werd, eveneens op het grensvlak van het zand en het 
oorspronkelijke maaiveld, muurwerk aangetroffen. De hiervoor gebruikte 
baksteen, een lange platte handgevormde steen, was karakteristiek voor de 
18de eeuw.12 Archeologische documentatie heeft uitgewezen dat dergelijke 
bakstenen zijn gebruikt bij bouwprojecten uit de eerste helft van de 18de eeuw, 
zoals de bouw van de Oranjerie van het buitenhuis Frankendael aan de 
Middenweg 13 en een uitbreiding van de schuilkerk de Papegaai aan de 
Kalverstraat.14 Ook het gebruik van kalkmortel en de vondst van enkele ceramiek 
scherven uit de periode 1700-1800 maken het aannemelijk dat ook dit muurwerk 
uit de 18de eeuw dateert. Het oorspronkelijke gebouw moet vlak tegen de dijk 
aan hebben gelegen. Voorafgaande aan het opspuiten van het terrein is het 
bouwwerk tot vlak boven de fundering gesloopt. Later, rond 1970, werd met de 
aanleg van het Amstelpark een ringsloot rond het park gegraven, waarbij het 
oostelijk deel van het fundament alsnog volledig werd verwijderd.  
 
Ondanks de hoge mate van verstoring van de ondergrond gaven de 
archeologische sporen voldoende aanwijzingen om ze te kunnen toewijzen aan 
de historische bebouwing langs de Amsteldijk. Op basis van een projectie van de 

                                                      
12 Gawronski en Veerkamp 2004, 22. 
13 Gawronski en Veerkamp 2008, AAR 27. 
14 Gawronski en Veerkamp 2008, AAR 16. 
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sporen in werkputten 1 en 3 op de Publieke Werkenkaart uit 1929 kan worden 
geconcludeerd dat de bouwresten in verband staan met de boerderijen 
Pingelenburg (werkput 1) en Weltevrede (werkput 3). Met name de gedraaide 
positie van de boerderijen ten opzicht van de dijk biedt hierbij een opvallend 
kenmerk dat ook in het veld is waargenomen.  
 
De AB heeft tevens concrete gegevens geleverd ter verificatie van de 
nauwkeurigheid van het historisch kaartmateriaal ten opzicht van de huidige 
topografische situatie. Daaruit blijkt dat bijv de chromotopografische kaart uit 
1890 en de kaart van Publieke Werken uit 1929 sluitend kunnen worden 
geprojecteerd op het kaartbeeld met de positionering van de werkputten binnen 
de huidige topografie, hetgeen goede uitgangspunten biedt voor toekomstige 
waardestellingen. 
 

 
 
16  Projectie van de drie nieuw gegraven vijverpartijen cq werkputten op de Publieke Werkenkaart uit 
1929. In geel de zone’s binnen de werkputten waar bouwsporen zijn gedocumenteerd 
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Bijlage 1 Sporen 

spoor wp NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie Vondst 
nr 

datering 

1 1 0,35 m ÷ 0,75 m ÷ bruin grijze rulle grond, 

doorworteld 

bodem  1970-2000 

2 1 0,75 m ÷ 2,70 m ÷ geel zand, opgespoten in 1953-

1955 

ophoging  1953-1955 

3 1 2,70 m ÷ 3,40 m ÷ donker grijs zandige klei, bevat 

veel puin en hout, grespijp 

voormalig 

maaiveld wp 1 

 tot 1955 

4 1 2,80 m ÷  cluster van heipalen, 

grenenhout, ijzeren ring rond 

paalkop, ø 21-22 cm 

fundering 

Pingelenburg 

 1850-1955 

5 1 2,20 m ÷ 2,90 m ÷ metselwerk van oranje bruine 

bakstenen (20 x 10 x 5,5, cm) 

met portland op 6 cm dik grenen 

langshout 

muurwerk 

Pingelenburg 

 1850-1955 

6 1 2,25 m ÷ 3,40 m ÷ vierkant trapvormig metselwerk 

(oranje, 18/19 x 9,2 x 4,5 cm) op 

6 cm dikke grenen houten vloer 

met schuifhout in kruisvorm, 2 

kespen op  4 palen met ijzeren 

ring rond paalkop 

fundering 

Pingelenburg 

 1850-1955 

7 2 0,80 m ÷ 2,60 m ÷ bruin sterk doorworteld venig 

talud, rechte top, loopt sterk af in 

westelijke richting 

veendijk AMP-1 tot 1955 

8 2 2,60 m ÷  donkergrijs, zwart kleiig zand, 

doorworteld 

voormalig 

maaiveld wp 2 

 tot 1955 

9 3 1,52 m ÷ 2,01 m ÷ oranje/bruine baksteen (23/23,5 

x 10,5/11 x 4 cm) in kalkmortel 

op langshout, kespen en palen. 

Noordmuur 3,5 steens, west en 

zuidmuur 2 steens, aan 

oostzijde doorsneden door S 11 

en 12 

muurwerk 

Weltevrede 

AMP-3 1700-1955 

10 3 2,18 m ÷  roodbruine kleiige veenlaag met 

grote wortelstokken, onder S 2 

in wp 3 

voormalig 

maaiveld wp 3 

AMP-2 tot 1955 

11 3   enkele ronde paaltjes met dunne 

houten plankjes met carboleum, 

in flauwe bocht, ten oosten van 

S 9 

beschoeiing 

sloot 

 1970-2009 

12 3   zwarte humeuze strook grond 

met wortelstoppels van riet, in 

een flauwe bocht ten oosten van 

S 9 

oeverzone riet  1970-2009 
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Bijlage 2 Vondsten 

vondst
nr 

spoor N MAE object materiaal kenmerken datering 

1 7 1 1 bord majolica met blauwe beschildering 1650-1700 

1 7 1 1 bord majolica wit 1650-1700 

2 10 1 1 kruik steengoed: 
Duitsland, 
Westerwald 

 1700-1750 

2 10 1 1 bord faience Witte vlag met blauwe rand 1725-1750 

2 10 1 1 bord roodbakkend: slib, 
Nederrijn 

 1725-1750 

2 10 1 1 rookpijp pijpaarde basistype 3, géén zm wpn 
Gouda, hm: schaatsrijder 
(1712-1844) Duco 2003, 135 

1740-1750 

2 10 1 1 rookpijp pijpaarde basistype3, hm: onleesbaar, 
geen zm. 

1740-1800 

2 10 1 1 p-kruik steengoed: 
Duitsland, 
Westerwald 

 1675-1750 

3 9 1 1 baksteen bouwceramiek oranjebruin,  
23/23,5 x 10,5/11 x 4 cm 

1700-1800 
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