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1  Inleiding 

Bij de verbouwing van het Rijksmuseum zijn op verschillende plaatsen zowel binnen het 
gebouw als ook in het gebied eromheen bodemingrepen uitgevoerd. Ter hoogte van de 
binnenhoven van het hoofdgebouw en het Azië-paviljoen werden kelderverdiepingen 
gerealiseerd. Naast de Tekenschool kwam een nieuwe energievoorziening (‘Energy 
Center’: EC) die op een ondergrondse ‘main ring’ rondom het museum hoofdgebouw werd 
aangesloten. Voor deze bouwwerkzaamheden werd tot 6 m onder maaiveld ontgraven. 
Gedeeltelijk vond dit in het droge plaats. De diepere bodemlagen werden onder water 
ontgraven.  
Het plangebied Het Nieuwe Rijksmuseum gold als een archeologische verwachtingszone 
vanwege de mogelijke aanwezigheid van sporen van (de verkaveling van) 
veenontginningen, van resten van molens langs de voormalige Mennonietensloot en van 
stortplaatsen van stedelijke afval.  
De ontgraving van het westelijk binnenhof is in december 2006 door Bureau Monumenten 
en Archeologie archeologisch begeleid om eventuele sporen te lokaliseren en te 
documenteren. De begeleiding van de ontgravingen van verschillende onderdelen van het 
EC in het droge is tussen mei en augustus 2009 uitgevoerd.  
 

 
 
2  Het plangebied Het Nieuwe Rijksmuseum binnen de topografische situatie van 2009 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

Het Rijksmuseum ligt in de voormalige Binnendijkse Buitenveldertsche Polder. Deze 
polder is ontstaan tijdens de systematische ontginningen van het Amstelland vanaf de 
11de eeuw, waarbij de Amstel voor een natuurlijke ontwatering van het gebied zorgde. 
Om dit te bevorderen en de drassige grond geschikt te maken voor akkerbouw en 
bewoning werden min of meer haaks op de waterloop extra sloten gegraven. In het 
midden van de polder werd gebruik gemaakt van een centrale afwatering (de huidige 
Boerenwetering). Deze brede wetering vormde een belangrijke transportader in de 
polder. De eerste schriftelijke vermelding van de Boerenwetering dateert uit 1383. 
Het landelijke karakter van de Buitenveldertsche polder is tot het einde van de 19de 
eeuw grotendeels intact gebleven. Er waren verschillende land- en tuinbouw bedrijfjes 
die zich richtten op de teelt van groenten en fruit voor de stad. Via de Boerenwetering 
bereikten de kwekers de markten in de binnenstad. 
Vanaf de 17de eeuw kreeg de westzijde van de stad ook gaandeweg een 
bedrijfsbestemming. Vanwege de gunstige heersende wind ontstonden hier pre-
industriële complexen met zaagmolens, inclusief bijbehorende balkhavens en loodsen. 
Dit was ook het geval in de Binnendijkse Buitenveldertsche polder. Langs de 
Mennonietensloot werden verschillende zaag- en korenmolens opgericht. De 
Mennonietensloot mondde, net als de Boerenwetering, uit in de Singelgracht. Ook op de 
bolwerken rond de stad stonden windmolens. Op het bolwerk Amstelveen, tegenover het 
Rijksmuseum aan de andere kant van de Singelgracht (Stadhouderskade), stond tot 
1872 korenmolen ‘De Spiering’ (of Spring). 
 

 
 
3  Korenmolen ‘De Spiering’ op het bolwerk Amstelveen, gezien vanuit de stad over de Spiegelgracht. Nu 
domineert de voorgevel van het Rijksmuseum het straatbeeld (foto Pieter Oosterhuis, Stadsarchief Amsterdam) 
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In de 19de eeuw nam met de opkomende industrialisering het inwonersaantal van 
Amsterdam fors toe. Het stedelijk areaal binnen de 17de-eeuwse stadsgrens was niet 
toereikend voor de groei van de (nieuwe) stedelijke functies.1 Binnen de bestaande 
stadsgrens werd ondermeer ruimte gecreëerd door de in onbruik geraakte bolwerken en 
tussenliggende stadswallen te slechten. De Singelgracht werd rechtgetrokken door grote 
delen van de voormalige verdedigingsgracht aan te plempen. Op deze stroken nieuwe 
stadsgrond vestigden zich vooral grote fabrieken en gebouwen van instellingen.2 In 1872 
werd de Singelgracht ter hoogte van het bolwerk Amstelveen versmald door aanplemping, 
waarbij de restanten van het bolwerk werden doorgraven en tot gracht bestemd. Ook 
molen ‘De Spiering’ moest hierbij het veld ruimen.3 
 
Het belangrijkste stedelijke uitbreidingsplan in de tweede helft van de 19de eeuw was het 
plan Kalff uit 1877. Buiten de Singelgracht zou een hele strook polderland om de stad 
heen worden bebouwd. Zijn plan was pragmatisch van opzet om op snelle en eenvoudige 
wijze woningbouw te kunnen realiseren. Zo diende het bestaande patroon van de sloten 
in de Binnendijkse Buitenveldertse polder als uitgangspunt voor de perceelsverkaveling in 
de nieuwe stadsuitbreiding.4 Het Rijksmuseum en het gebied achter dit museum werden 
van het plan uitgezonderd. Om de nieuwe infrastructuur aan te laten sluiten op die van de 
bestaande stad was men bij bouwprojecten verplicht de voormalige poldergrond tot 0,70 
m boven Amsterdams peil op te hogen. 5 Dit betekende een ophoging met 2 tot 2,5 m 
zand.  
 
In 1875 had de Amsterdamse gemeenteraad besloten het Rijk een stuk grond in het 
poldergebied aan te bieden waar in een nieuw te bouwen Rijksmuseum het nationale 
 

 
 
4  Het Rijksmuseum tijdens de bouw tussen 1876-1885 (foto Jacob Olie, Stadsarchief Amsterdam)  

                                                      
1 Wagenaar 2000, 15-20. 
2 Prins 1993, 113. 
3 Hoek Ostende 2000, 55. 
4 Hameleers 2002, 47. 
5 Afdeling Gereedmaken Terreinen 1967, 292. 
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culturele erfgoed kon worden ondergebracht. De locatie lag langs de Mennonietensloot bij 
de sluis tussen de Boerenwetering en de voormalige Buitensingel, de huidige 
Stadhouderskade. Om het museumterrein te bereiken werd over de Singelgracht, ter 
hoogte van het voormalige bolwerk Amstelveen, de Museumbrug (brug 82) aangelegd. De 
bouw van het museum zelf startte, onder leiding van Pierre Cuypers in 1876. In 1885 
kwam het museum gereed. 
In de jaren negentig van de 20ste eeuw zijn achter het Rijksmuseum, onder het maaiveld 
van het Museumplein, een parkeergarage, een supermarkt en een depot voor het museum 
gebouwd. Bij de graafwerkzaamheden tot maximaal 6 m ÷ NAP zijn lokaal concentraties 
stadsafval aangetroffen waarmee de poldersloten ooit waren gedempt.6  
 

 
 
5  De bouwput van de parkeergarage onder het Museumplein achter het Rijksmuseum, situatie 1999, 
(Stadsarchief Amsterdam) 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Vanwege het monumentale karakter van het gebouw en de mogelijke instabiliteit van de 
ondergrond golden er voor de bodemwerkzaamheden strenge civieltechnische 
randvoorwaarden. Archeologisch veldwerk vooraf was niet mogelijk, maar diende te 
worden geïntegreerd in de feitelijke ontgravingen. In de beide binnenhoven van het 
museum werden bouwputten voor kelders aangelegd. Buiten het museum kwam ter 
hoogte van het Aziëpaviljoen een bouwput voor een kelder en rond het gebouw werden 
een aantal putten gegraven voor het nieuwe ondergrondse klimaatbeheersingsysteem. 
Naast de tekenschool kwamen de bouwputten voor het Energy Center (EC) Noord en 
Zuid. Aan de noord- en oostzijde van het museum werden de Energie Kamers (EK) 1 en 2 
aangelegd en aan de zuid- en westzijde de EK 3 en 4. De verschillende bouwputten 
waren onderling verbonden door een ‘main-ring’ rondom het gebouw.  

                                                      
6 Mededeling A.C. Lagerweij. 
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Bij de Archeologische Begeleiding stonden de volgende kwesties in verband met de 
gebruiksgeschiedenis van de locatie centraal: 

• De aanwezigheid en ligging van verkavelingsloten uit de ontginningsperiode  
• De aanwezigheid van sporen van de Mennonietensloot (beschoeiingen)  
• Sporen van (activiteiten rond) de verschillende molens langs de Mennonietensloot 
• De samenstelling van aanplempingen van de Mennonietensloot en de 

Singelgracht, in het bijzonder de aanwezigheid van stedelijk afval.7  
 
Op basis van een projectie van de verschillende bouwputten rond het museum op de 
kaart van Loman uit 1876 werd de grootste trefkans voor archeologische sporen bepaald 
ter hoogte van de zuid- en oostzijde van het museum (zie afb. 6). De Archeologische 
Begeleiding richtte zich dan ook met name op de ontgraving van het EC Noord en Zuid, 
de EK 3 en 4 en tussenliggende ‘main ring’ 3-4.  
 

 
 
6  Projectie van de contour van het Rijksmuseum (rood) met de verschillende bouwputten (geel) op een detail 
van de kaart van Loman uit 1876. De blauwe lijn geeft de oorspronkelijke buitenoever van de Singelgracht aan 
(het noorden is boven) 
 
De 19de-eeuwse ophoging en de toplaag van het oorspronkelijk poldermaaiveld werden 
in droge bouwputten verwijderd tot maximaal 4 meter onder maaiveld. Tijdens deze 
werkzaamheden vond een archeologische controle door BMA plaats voor de 
aanwezigheid van eventuele archeologische sporen. De ontgraving van de diepere 
bodemlagen tot maximaal 9 m onder maaiveld gebeurde onder water. Archeologen waren 
daar stand by voor eventuele vondstmeldingen. In de bouwput van de ‘main ring’ kon de 
bodemopbouw tot de maximale ontgravingsdiepte van 6 m onder maaiveld worden 
gedocumenteerd. 
De begeleiding werd uitgevoerd door het veldteam van de afdeling Archeologie van BMA 
en is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1.  

                                                      
7 Programma van Eisen 39 BMA, januari 2007. 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren AB 2006  

In de tweede helft van 2006 werden de beide binnenhoven van het museum verdiept. Het 
oostelijke binnenhof werd in september tot 3,50- m ÷ NAP droog ontgraven. Hierbij zijn in 
de zuid-oosthoek sporen van smalle sloten waargenomen.8 Het slotenpatroon liep van 
zuid-oost naar noord-west. De sloten waren hoofdzakelijk opgevuld met sintels. In een 
enkel geval waren er lokaal onder de sintels zinkstukken in de vorm van rietmatten 
aangebracht.  
In december 2006 werd het westelijk binnenhof onder water verdiept. Hierbij zijn vanaf 
3,00 m ÷ NAP resten van een beschoeiing aangetroffen. Deze vondst werd door BMA 
gedocumenteerd. De beschoeiing was opgebouwd uit grenenhouten planken van 26 cm 
breed en 2,6 cm dik en aangepunte eikenhouten palen van 16 x 16 cm. Een compleet 
geborgen paal bleek 7,35 m lang. Ook kwamen er enkele ceramiekscherven (datering 
tweede helft 19de eeuw) uit het slib voor de planken tevoorschijn. 
 

 
 
7  Enkele houtfragmenten van de beschoeiing van de Singelgracht, geborgen door duikers bij het uitdiepen van 
het westelijk binnenhof 
 
 
 
 

                                                      
8 Mededeling Jeroen Hoksbergen, directievoerder Wareco. 
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3.2  Sporen en structuren AB 2009 

Tussen mei en augustus 2009 zijn de ontgravingen van de verschillende bouwputten van 
het Energy Center archeologisch begeleid. Hierbij zijn 10 sporen gedocumenteerd. 
 

 
 
8  Bouwput Energy Center Zuid. Zandpakketten (S 1 en S 2), opgebracht op het oorspronkelijke maaiveld (S 3) 
voorafgaand aan de bouw van het Rijksmuseum  
 
Voorafgaand aan de aanleg van het Rijksmuseum in de periode 1875-1885 was het 
buiten de Singelgracht gelegen poldergebied bouwrijp gemaakt door het toenmalige 
maaiveld (S 3) op te hogen met zand (S 1 grijs zand en S 2 bruin zand) tot gemiddeld 
0,70 m + NAP. Ter hoogte van het EC Noord en Zuid aan de oostzijde van het museum 
bevatte het ophoogzand enkele los verspreide ceramiekscherven van laat 19de-eeuws 
serviesgoed, waaronder steengoed waterkruiken en ceramiek met stempels van de 
Regoutfabriek uit Maastricht. Onder dit ophoogzand was in EC Zuid een donkere venige 
bodem (S 3) zichtbaar op 2,70 m ÷ NAP. In het EC Noord werd een soortgelijke bodem 
ingemeten op 3,25 m ÷ NAP.  
Ter hoogte van EK 4 vlak langs de oostgevel van het museum was sprake van een 
afwijkend beeld: hier lag tot minimaal 4,00 m ÷ NAP een gele zandvulling. Het was niet 
mogelijk om het vervolg van de bodemopbouw te documenteren omdat de verdere 
ontgraving onder water werd uitgevoerd.  
 
Ter hoogte van EK 3, langs de voorgevel van het museum, kon de bodemopbouw worden 
gedocumenteerd vanaf het maaiveld tot circa 5,30 m ÷ NAP. De bovenste laag van 0,60 
m + tot 1,70 m ÷ NAP bestond uit het donker grijze zand (S 1) met daaronder geel zand 
(S 2) met lokaal kleine concentraties bouwpuin en laat 19de-eeuwse ceramiekscherven. 
Daaronder, tussen 1,70 m – 3,30 m ÷ NAP, waren een aantal niveaus veengrond. Op 
basis van kleurverschil konden in dit veenpakket drie lagen (S 6 bruin, S 7 donker bruin, S 
8 bruin) worden onderscheiden. De structuur was erg amorf, hetgeen waarschijnlijk kwam 
doordat het veen gebruikt was om de Singelgracht mee aan te plempen.  



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Het Nieuwe Rijksmuseum 

AAR 43 

12 

Dit venig materiaal was gestort op een veenpakket (S 9 tussen 3,30 m -4,95 m ÷ NAP) dat 
naar onderen toe een steeds grovere vezelstructuur vertoonde met een toenemend aantal 
rietwortels. Dit zeggeveen-/rietveenpakket, dat bekent staat als het Laagpakket 
Hollandveen, was gevormd op een grijsgroene slappe kleiige afzetting (S 5) die de bodem 
van de put vormde en in het profiel zichtbaar was tussen 4,95 m -5,30 m ÷ NAP. Deze 
ziltige wadafzetting staat bekend als het Laagpakket van Wormer (Formatie van 
Naaldwijk). De toplaag van deze afzetting was doorworteld met rietstengels. 
 

 
 
9  Bouwput van EK 3, afzettingen tegen de damwand. Door het grote kleurverschil tussen het geoxideerde 
rietveen (S 9) en de onderliggende grijsgroene wadafzetting (S 5) is de cesuur tussen beide bodemlagen goed 
zichtbaar 
 
In de ‘main ring’-bouwput tussen EK 3 en EK 4 bestond de bovengrond eveneens uit een 
gelaagd pakket van grijs en bruin zand en werd de wadafzetting op gemiddeld 5,00 m ÷ 
NAP doorsneden. Het tussenliggende grondpakket bestond hier in zijn geheel uit 
natuurlijk veen. 
 
Ter hoogte van het Azië-paviljoen bestond de bodemophoging uit een 3,5 m dikke laag 
van dezelfde zandpakketten (S 1 en S 2) die zich bij het EC bevonden. Op circa 2,5 m ÷ 
NAP begon het oude maaiveld van de donkere venige laag (S 3) waarop verspreid 
concentraties van bouwpuin zichtbaar zijn. De verdere ontgraving van deze put vond in 
het najaar van 2009 onder water plaats, gelet op de nabijheid van de funderingen van het 
Rijksmuseum. 
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4  Conclusie 

De bovenlaag in de verschillende bouwputten rondom het Rijksmuseum bestond uit een 
zandpakket dat voorafgaand aan de bouw van het Rijksmuseum in de periode 1876-1885 
was aangebracht om het buiten de Singelgracht gelegen poldergebied bouwrijp te maken. 
Uit de bodemopbouw in de bouwputten is vastgesteld dat het maaiveld van de historische 
polder oorspronkelijk op circa 2,00 m ÷ NAP lag. Op verschillende locaties is onder de 
laat-19de-eeuwse bodemophoging een donkere venige bodem waargenomen die kan 
worden geïnterpreteerd als het toenmalige maaiveld-loopvlak. De top hiervan varieerde 
tussen 2,50 m ÷ en 2,70 m ÷ NAP. Door het gewicht van het opgebrachte zand is het 
maaiveld ingeklonken en zal het oorspronkelijk hoger hebben gelegen, naar schatting op 
2,00 m ÷ NAP. Ter hoogte van het Azië-paviljoen waren op dit maaiveld nog sporen van 
een voormalige bebouwing aanwezig in de vorm van verspreidde concentraties bouwpuin 
van fragmenten baksteen. 
 
De waargenomen archeologische sporen van ophogingen en beschoeiingen 
onderbouwen de juistheid van de projectie van het historisch kaartbeeld met de 
Mennonietensloot en de oude stadsvest, de tegenwoordige Singelgracht, op het huidige 
kaartbeeld. Zo liep de Mennonietensloot zoals geprojecteerd ter hoogte van EK 4 en EC 
Noord. In deze bouwputten was sprake van een veel omvangrijker zandpakket in de 
bovengrond dat bedoeld was om verzakking van het nieuw te bouwen museum ter hoogte 
van de slappe slootbodem te voorkomen. Om zetting zoveel mogelijk tegen te gaan heeft 
men de sloot ter plaatse leeg gebaggerd en opgevuld met zand. Dit kan tevens verklaren 
waarom er in dit deel van de Mennonietensloot, in tegenstelling het sloottracé ter hoogte 
van het Museumplein, geen concentraties stadsafval zijn gevonden. 
In het oostelijke binnenhof is een aantal smalle sloten waargenomen. De sloten hadden 
een maximale diepte tot 3,4 m ÷ NAP en waren volgestort met sintels. Deze slootjes 
hadden een zuidoost-noordwest patroon en stonden oorspronkelijk in verbinding met de 
Mennonietensloot en de Singelgracht. Aangezien ze waren opgevuld met laat 19de-
eeuws industrieel afval, is het niet duidelijk of dit nog oorspronkelijke ontginningssloten 
waren. 
In het westelijke binnenhof was dit slotenpatroon niet aanwezig. Dit deel van het museum 
was gebouwd ter hoogte van de voormalige Singelgracht. In 1872 is het deel van de 
gracht ter hoogte van het huidige Rijksmuseum rechtgetrokken door de bocht rond de 
punt van het tegenovergelegen bolwerk aan te plempen. Bij het uitdiepen van het 
westelijke binnenhof zijn houtdelen van de beschoeiing verwijderd die langs de oever van 
de bocht in de Singelgracht heeft gestaan. In EK 3 en de ‘main ring’ 2 en 3 is aan de 
voorzijde van het museum de aanplemping van de Singelgracht waargenomen. 
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11  Projectie van het Rijksmuseum op kaart YY 2e blad uit de buurtatlas van Loman uit 1876, het noorden is 

boven. De cijfers corresponderen met enkele bevindingen: 

1 = Mennonietensloot, gedempt voor 1875 (EK 4 en EC noord) 

2 = aanplemping Singelgracht 1872 (EK 3) 

3 = locatie beschoeiing Singelgracht (westelijke binnenhof) 

4 = locatie verbindingsslootjes Mennonietensloot / Singelgracht (oostelijke binnenhof) 

5 = bebouwing ter hoogte van het Azië-paviljoen  
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6 Bijlage 1: Sporen 
 
topo spoor datum NAP NAP 

onder 
beschrijving interpretatie datering 

STH1 1 20-5-2009 0,85 m + 0,00 donkergrijs zand toplaag maaiveld ca. 1880 

STH1 2 20-5-2009 0,00 2,70 m ÷ licht gekleurd, gelig zand ophoging voor bouw 

RM 

ca. 1880 

STH1 3 20-5-2009 2,70 m ÷  donker bruin humeus oorspronkelijk 

maaiveld 

tot 1880 

STH1 4 20-5-2009 0,70 m ÷  grenenhouten palen in EC zuid heipalen, overkapping 1880 

STH1 5 18-6-2009 4,95 m ÷  slappe grijsgroene klei, in toplaag 

rhizomen 

wadafzetting, 

Laagpakket van 

Wormer, Formatie van 

Naaldwijk 

 

STH1 6 18-6-2009 1,70 m ÷ 2,35 m ÷ bruin vezelig pakket in EK 3 aanplemping ca. 1870 

STH1 7 18-6-2009 2,35 m ÷ 2,90 m ÷ donker bruin vezelig pakket in EK 3 aanplemping ca. 1870 

STH1 8 18-6-2009 2,90 m ÷ 3,30 m ÷ bruin vezelig pakket in EK 3 aanplemping ca. 1870 

STH1 9 18-6-2000 3,30 m ÷ 4,95 m ÷ vezelig veenpakket, naar onderen 

toename rhizomen 

Rietveen, Laagpakket 

Hollandveen 

 

STH1 10 1-7-2009 0,85 m + 4,00 m ÷ schoon geel zand aanvul zand na 1880 
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