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Basisgegevens 

Plangebied  Bouwschacht Dam Noord/Zuidlijn 
Adres De Dam, Amsterdam 
Kadaster ASD05 G 06756 G 0000 
RD-Coördinaten  NW X= 121.390,14 Y= 487.374,51 
            NO X= 121.396,30 Y= 487.369,77 
            ZO X= 121.386,92 Y= 487.357,80 
            ZW X= 121.380,91 Y= 487.363,24 
TOPO-code BMA NZDAM1 
OM-nummer  23467 
Opdrachtgever  Dienst Noord/Zuidlijn (destijds: Project 

Bureau Noord/Zuidlijn, dIVV, Gemeente 
Amsterdam     

Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam,  
 Stadsdeel Centrum 
Uitvoerder  Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 

 
 
1  De onderzoekslocatie NZDAM1 binnen het stadsdeel Centrum 
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1  Inleiding 

In het kader van de aanleg van de Noord/Zuidlijn vindt op een geselecteerd aantal 
locaties in de stad archeologisch onderzoek plaats. Het wordt uitgevoerd in opdracht van 
de Dienst Noord/Zuidlijn (sinds 2010, voorheen Project Bureau Noord/Zuidlijn) van de 
Gemeente Amsterdam door de Projectgroep Archeologie Noord/Zuidlijn van het Bureau 
Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam. 
 
Aan het archeologisch onderzoek aan de Noord/Zuidlijn ligt een archeologisch 
werkprogramma ten grondslag dat gebaseerd is op de Civiel Technische uitgangspunten 
van de bouwplannen (Kranendonk 2003; 2005). De aanleg van een verticale bouwschacht 
op de Dam, voor de Bijenkorf (afb. 2), was een op zichzelf staand bouwproject binnen het 
langlopende uitvoeringsprogramma waarvoor een incidentele Archeologische Begeleiding 
is gepland. De begeleiding ter plekke is uitgevoerd in de periode van 12-07-2007 tot en 
met 21-08-2007. Begeleiding op de stortlocatie vond plaats op 13 dagen in de periode van 
18-07-2007 tot en met 08-08-2007. 
 
Dit betreft een tussentijds rapport aangezien het ging om een eenmalige operatie die 
verder geen vervolg in breder verband kende. De resultaten van het langlopende gehele 
archeologisch onderzoek op de verschillende locaties van de Noord/Zuidlijn zullen 
uiteindelijk als een geïntegreerd rapport worden gepresenteerd. Hierin zullen ook de 
resultaten van de begeleiding van onderhavig onderzoek worden verwerkt.  
 

 
 
2  Het plangebied in de topografische situatie van 2007 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

In het kader van mitigerende maatregelen is op de Dam een verticale bouwschacht met 
een diameter van ca. 5,6 meter tot een diepte van ca. 16 m –NAP uitgeboord. Deze 
schacht was bedoeld om met behulp van lansen grout onder de Bijenkorf te injecteren, 
om op deze wijze mogelijke verticale verplaatsingen als gevolg van het boren van de 
metrobuis op te kunnen vangen.  
De schacht ligt in het hart van de Middeleeuwse stad, in de zuidwest hoek van de 
toenmalige haven. De oudste bewoning van Amsterdam wordt op de oost- en westoevers 
van de Amstel (aan de huidige Nes en Warmoesstraat, c.q. de Kalverstraat en 
Nieuwendijk) gelocaliseerd. Aan dit gebied wordt een hoge archeologische waarde 
toegekend. De locatie ligt ten noorden van de middeleeuwse Dam (‘die Plaetse’). Vanaf 
de aanleg van de Dam in de dertiende eeuw was deze een kern van bedrijvigheid. Grote 
delen van de Dam waren bebouwd met gebouwen, in belangrijke mate met een publieke 
functie. De onbebouwde delen werden dagelijks gebruikt voor onder meer 
marktdoeleinden.  
 

 
 
3  Huidige topografie (in rood) met het monument op de Dam en de onderzoekslocatie, geprojecteerd op de 
kaart van Anthoniszn. (1544). Te zien is dat de onderzoekslocatie nog in het natte Damrak is gelegen 
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De boorlocatie zelf is gelegen in het voormalig natte deel van het Damrak, de van 
oorsprong middeleeuwse zeehaven van Amsterdam. Vergelijking van de huidige 
topografische kaart met oude stadsplattegronden van Anthoniszn. uit 1544 (afb. 3), Bast 
uit 1606 en de Minuutplan uit 1832 (afb. 4) laat zien dat dit deel tot aan de bouw van de 
Beurs van Zocher (geopend 1845, Kruizinga 2002, p. 133) altijd onbebouwd is geweest.  
De kaart van Loman uit 1892 – 1903 (afb. 5) laat zien, dat de Beurs van Zocher ter 
plaatse van de geplande schacht was gelegen.  
 
 

 
4 Huidige topografie geprojecteerd op de kadastrale minuutplan uit 1832 
 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Boren voor de Bijenkorf 

AAR 46 

8 

 
 
5 Huidige topografie geprojecteerd op Loman 1892 – 1903 
 
Tot aan de aanplemping in de negentiende eeuw werd de rivier eeuwen lang ook gebruikt 
als openbare dump. Hierdoor raakte zij meer en meer opgevuld met afval en verloren 
voorwerpen. Op basis van sondering- en boorgegevens, alsmede op basis van uitgevoerd 
onderzoek op de locaties Damrak en Rokin in het kader van de aanleg van de 
Noord/Zuidlijn, is komen vast te staan dat de oudste delen van de Amstel tot 12 m –NAP 
in het landschap zijn ingesneden (Visser en Temmink 1994). Voorgaande maakt duidelijk 
dat met een rijke vindplaats gerekend dient te worden. Archeologische 
onderzoeksmogelijkheden zijn, gezien de Civiel Technische werkwijze, zeer beperkt.  
 
 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Onderzoekskader  
Het onderzoek van de locatie valt binnen het overkoepelende archeologisch programma 
dat is opgesteld voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn (Kranendonk 2003, 2005). Zij is 
onderdeel van een multidisciplinair onderzoeksprogramma, waarin enerzijds het ontstaan 
en de ontwikkeling van de (middeleeuwse) stad Amsterdam wordt onderzocht, en 
anderzijds onderzoek wordt gedaan naar landschap, milieu en klimaat in Amsterdam in de 
voorbije millennia (Kluiving et al 2005).   
De locatie houdt verband met andere onderzoeken in de middeleeuwse internationale 
zeehaven van Amsterdam (Damrak, Stationsplein) en de binnenhaven aan de Rokin zijde 
(het Rokin).   
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Te verwachten zijn archeologische objecten vanaf 1200 na Chr. en jonger. Tevens is het 
mogelijk dat materiaal van voor die tijd, tot het laat Paleolithicum, wordt aangetroffen. Dit 
niveau zou vanaf ca. 12 m –NAP aangeboord worden. De verschillende 
opvullingspakketten van de Amstel zullen goed geconserveerd zijn. Vondsten, en vooral 
ook van organisch materiaal, zullen hierin, mede door de anaerobe omgeving, naar 
verwachting goed geconserveerd zijn.   
Qua structuren is te rekenen met funderingsresten van de Beurs van Zocher. Door de 
Civiel Technische werkwijze zullen dergelijke resten echter waarschijnlijk uitgeboord 
worden en slechts als fragmenten naar boven komen. Slechts op basis van opgeboord 
materiaal kan worden verondersteld, dat er sprake is van sporen c.q. structuren. Wat de 
aard en kwaliteit daarvan is, zal niet vastgesteld kunnen worden, aangezien mogelijke 
resten door het boren worden gefragmenteerd. Een documentatie van sporen en 
structuren zal zich derhalve tot een absoluut minimum beperken (m.a.w. zij zal niet verder 
reiken dan de vaststelling van aan of afwezigheid van bouwpuin en resten van 
funderingspalen).  
 
Onderzoeksvragen 
De begeleiding beoogt antwoord te geven op een aantal vragen:  
1. is er sprake van resten van bebouwing/structuren, en tot welke diepte zijn zij aanwezig;  
2. wat valt te zeggen van de datering van die resten; 
3. wat voor vondstmateriaal wordt aangetroffen, en wat kan worden gezegd over de 
tijdsdiepte van het materiaal;  
4. tot welke diepte is sprake van vondsthoudende lagen/afzettingen van de Amstel? Wat 
voor andere afzettingen zijn aanwezig, en op welke diepte?  
 
Strategie  
Het veldwerk kan worden gekarakteriseerd als een tweetrapsraket. Ten eerste zijn een 
aantal van de gezette boringen op de locatie zelf begeleid. Om inzicht te krijgen in de 
bodemkundige context van de vindplaats is de bodemopbouw van een aantal boringen 
beschreven en geïnterpreteerd. Deze gegevens dienen als aanvulling op regulier 
geplande onderzoeken in het kader van de Archeologie Noord/Zuidlijn.  
Archeologie kon slechts de Civiel Technische ingreep begeleiden, zonder daarop zelf 
invloed te hebben of sturing aan te kunnen geven. Ter plaatse is, voor zover mogelijk en 
voor zover de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften (er was sprake van vervuilde 
grond, minimaal categorie T2) dit toelieten, de opgeboorde grond op vondsten nagelopen. 
De afgevoerde grond is nadien op de stortlocatie, ex situ, op vondstmateriaal onderzocht, 
mede met behulp van metaaldetectoren.  
De mogelijkheden tot beantwoording van de onderzoeksvragen is sterk afhankelijk 
geweest van de uitvoering van het civiel technisch werkproces.  
 
Toelichting op de civiel technische methoden en technieken  
De gebruikte boormachine bezat een emmer met boorkop met een diameter van ca. 1,2 
meter (afb. 6). Deze boor werd steeds met slagen tot ongeveer 1 meter de bodem 
ingedraaid. Voor een aantal van de 25 boringen kon een elementaire bodembeschrijving 
plaatsvinden.  
In eerste opzet zou de grond eerst in een container worden gestort, welke dan op 
vondsten nagelopen zou kunnen worden. Hiervan werd echter al direct afgeweken; de 
grond werd direct, mede in verband met de vervuiling van de bodem, in een vrachtauto 
gestort. Hierdoor was het niet meer mogelijk vondsten per boring op de locatie zelf te 
verzamelen. De opgeboorde grond werd afgevoerd naar een centrale stortlocatie. 
Hiervoor waren twee grondstroomnummers beschikbaar. De bovenste ca. 6 meter is 
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vanwege de vervuiling met o.m. benzeen gescheiden afgevoerd van de onderste meters. 
Op de stortlocatie werd de grond mede met behulp van een metaaldetector op 
vondstmateriaal nagelopen. Aangezien er vermenging van bodemlagen plaats vond, was 
het niet zinvol om alle vondsten te verzamelen. Derhalve is meer gericht verzameld, met 
de nadruk op vondstmateriaal dat van zich zelf dateerbaar is. Vondsten werden per dag, 
en indien mogelijk per vrachtlading (c.q. boring) verzameld. 
 

 
 

6 Voorbeeld van het Civiel Technisch boorwerk  
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

Van een aantal boringen zijn beschrijvingen aanwezig van de opgeboorde grond. Deze 
geven een algemeen beeld van de opbouw van de gelaagdheid van de Amstel. Hoewel 
de beperkingen van het Civiel Technische werk een nauwkeurige beschrijving niet 
toestonden, kan wel aangegeven worden tot welke diepte de Amstel zich heeft 
ingesneden in het landschap. Tevens kan op basis van de aan- c.q. afwezigheid van 
vondstmateriaal een inschatting gegeven worden van de diepte waarop zich 
vondsthoudende/vondstrijke afzettingen bevinden. Beide gegevens kunnen in de 
toekomst gebruikt worden als achtergrondinformatie bij het bepalen van een 
opgravingsstrategie in de buurt van de onderzochte locatie. In Bijlage 4 wordt een 
overzicht van de beschrijvingen gegeven. De exacte locatie per boring is niet vastgelegd. 
Zij liggen allemaal binnen een diameter van 5,6 meter. De aangegeven diepte (t.o.v. NAP) 
is indicatief. Zij is berekend op basis van het aantal boorslagen en enkele gecontroleerde 
dieptes tijdens het boorproces. Cursief aangegeven zijn de geregistreerde, vrij 
nauwkeurig bepaalde dieptes. Een grondige sedimentbeschrijving cf. NEN 5104 was niet 
mogelijk. 
 
Op basis van de vier beschreven boringen kan een volgend beeld geschetst worden. 
Direct onder het plaveisel zijn deels resten van muurwerk aanwezig van oranje-rode 
baksteen. De diepte hiervan lijkt te variëren: van ca. 1 m + NAP tot 2 m ÷ NAP zijn in elk 
geval resten aangetroffen. Gezien de fragmenten van houten palen in een enkele boring 
(zie boring 5, tot 8,5 m ÷ NAP resten van een houten paal) zal het muurwerk op houten 
palen zijn gefundeerd. Dit is een gebruikelijke funderingswijze.   
Vanaf ca. 2 m ÷ NAP is sprake van een aangeplempte c.q. opgevulde Amstel. In boring 5 
is nog op ca. 8,5 tot 9 m ÷ NAP vondstmateriaal (bot) aangetroffen. Zeker tot dit niveau is 
aldus met een vondsthoudende laag te rekenen. Alle boringen tonen in de bovenste 
vulling van de Amstel, in elk geval tot 5 -  6 m ÷ NAP, vondsten van verschillende 
categorie (aardewerk, bot, bouwmateriaal). Op een dieper niveau lijkt sprake te zijn van 
een schonere vulling. Op basis van de registratie in het veld is het niet zonder meer aan 
te tonen tot op welke diepte zich de onderzijde van de Amstelbedding bevindt. De Amstel 
heeft zich in elk geval tot 10 m ÷ NAP ingesneden. Het diepste punt van de Amstel op het 
Damrak (onder de Nieuwebrug) bevindt zich op ca. 11,5 m ÷ NAP. Aan de andere kant 
van de Dam, op het Rokin, is de Amstel ook tot een vergelijkbare diepte ingesneden 
(Kranendonk en Gawronski 2006; Gawronski en Kranendonk 2008). In hoeverre het 
(licht)grijze zandige kleipakket nog aan een riviersediment toe te schrijven is, of aan 
holocene mariene afzettingen (laagpakket van Wormer) is niet geheel duidelijk. Wel zien 
we in de boringen 3, 5 en 8 op een diepte van ca. 10,5 tot 11 m ÷ NAP een aangesneden 
pakket veen verschijnen. Deze is zeer waarschijnlijk als het Basisveen te duiden. Dit 
pakket is onder meer tijdens het onderzoek in 2008/2009 op het Rokin op eenzelfde 
diepte aangetroffen, en is op basis van de vele sonderingen die in het kader van de 
aanleg van de Noord/Zuidlijn zijn verricht ook op die diepte vastgesteld. Vanaf 11 tot 12 m 
÷ NAP is sprake van de top van het Pleistocene zand (het in Amsterdam als Eerste 
Zandlaag bekend staande niveau waarop de meeste gebouwen staan gefundeerd).      
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Registratie van ontgraving t.b.v. het werkplatform. 
 

 
7 Schets van het vlak met de uitgeboorde schacht en muurwerk (Spoor 1) van de Beurs van Zocher 
 
Op 21 augustus 2007 is rondom de uitgeboorde schacht een werkput van ca. 8,2 x 8,2 m 
tot een diepte van 2 m onder maaiveld (ca. 0,5 m ÷ NAP) ontgraven (afb. 7). Bij deze 
ontgraving is de Civiel Technisch aannemer gestuit op muurwerk (Spoor 1). Aan de 
noord- en de westzijde van de werkput is dit muurwerk duidelijk aanwezig (afb. 8). Tijdens 
de aanleg van de schacht en het ontgraven zijn delen van het muurwerk verstoord. De 
zuidoostzijde van de werkput toonde geen muurwerk. De aanwezige resten van de 
funderingen zijn tot op het aan te leggen vlakniveau ontmanteld.  
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9  Deel van het gesloopte muurwerk van de Beurs van Zocher. Rolmaat = 1 meter. Op de voorgrond, blauw, het 
ontgravingsniveau met bentoniet 
 
Voor de muur is gebruik gemaakt van oranje-rode hard gebakken baksteen met een 
formaat van 23 x 11 x 5 cm, met een witte cementmortel. Het betreft de resten van de 
fundering van de Beurs van Zocher. Dit beursgebouw, als opvolger van de Beurs van 
Hendrick de Keyser welke op de kop van het Rokin stond (gebouwd 1608-1611, gesloopt 
1836 – 1838), is tussen 1841 en 1845 (opening) gebouwd. De beurs is in 1903 
afgebroken, na gereed komen van de Beurs van Berlage. Op de plaats van de Beurs van 
Zocher staat heden ten dage de Bijenkorf. 
Op basis van een vergelijking van de kaart van Loman (1892 – 1903) met de huidige 
topografie, valt te zien dat de aangetroffen resten onderdeel zijn van de zuidoostelijke 
muurpartij met uitgebouwde toegangsruimte (afb. 5). Tot de bouw van de Beurs van 
Zocher was dit deel het zuidelijkste stuk van de (zee)haven van Amsterdam. Indien nog 
aanwezig, zullen de resten van kadewerken iets ten oosten en ten zuiden van de 
bouwlocatie aangetroffen kunnen worden. 
 
 
3.2  Vondsten 

Tijdens de begeleiding van de boringen kon ter plaatse geen vondstmateriaal geborgen 
worden. Om toch inzicht te krijgen in de aard en de dichtheid van de vondsten, is de 
afgevoerde grond op de stortlocatie, mede met behulp van een metaaldetector, op 
vondsten nagelopen. Dit heeft geresulteerd in een vrij grote hoeveelheid vondsten van 
verschillende categorie (Bijlage 4). Het vondstmateriaal is in de hoofddatabase van de 
Noord/Zuidlijn opgenomen. Aangezien de resultaten van de verschillende 
onderzoekslocaties van de Noord/Zuidlijn geïntegreerd zullen worden tot een 
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standaardrapport, zijn deze vondsten nog niet op specialistisch niveau uitgewerkt. Het 
onderstaande is bedoeld als een eerste indruk van het materiaal. 
 
Aardewerk 
In totaal zijn 604 scherven aardewerk aangetroffen (zie de tabel). De grootste groep wordt 
door het roodbakkend, geglazuurd aardewerk gevormd, gevolgd door het (Rijnlandse) 
steengoed.  Het aardewerk is allemaal gefragmenteerd. In geen enkel geval is er sprake 
van een compleet object, hoewel er wel enkele te reconstrueren objecten aanwezig zijn. 
Te noemen hier is NZDAM1.00006CER007, een Jacobakan uit Siegburg. Binnen het laat 
middeleeuwse aardewerk, te dateren van ca. 1250 tot 1500, zijn enkele scherven proto 
steengoed aangetroffen, evenals enkele fragmenten grijs aardewerk. Het betreft echter 
een vrij gering aantal. Behalve het vooral lokale roodbakkende, geglazuurde aardewerk, 
en het geïmporteerde Steengoed uit het Rijnland, zien we geringere hoeveelheden 
materiaal uit onder meer Frankrijk, Spanje, Italie, Engeland (industrieel aardewerk) en het 
Verre Oosten (porselein). Het aardewerkspectrum levert een voor het Centrum van 
Amsterdam te verwachten doorsnee beeld. Ook de tijdsdiepte, van het midden van de 
dertiende eeuw tot in de negentiende eeuw, komt overeen met de verwachtingen voor dit 
terrein.   
 
Metaal  
 
 

 

 
10  Voor- en keerzijde van een rekenpenning (boven) uit ca. 1500 – 1550 (NZDAM1.00004MTL013) en een 
munt uit ca. 1475 – 1525 (onder: NZDAM1.00001MTL010) 
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Naast het aardewerk is dit een relatief grote vondstgroep die een goede mogelijkheid 
levert het vondstcomplex te dateren. Als grootste metaalsoort treffen we ijzer aan. Hoewel 
het grotendeels vanaf het moment van depositie in de rivier onder water heeft gelegen, 
afgesloten van de invloed van zuurstof, is de staat van het ijzer toch matig te noemen. Dit 
houdt verband met de ligging van dit deel van de haven: zij stond in directe verbinding 
met de zoute tot brakke Zuiderzee. Tevens zal ook sprake zijn geweest van een sterk 
vervuild water, wat ook van invloed is geweest op de conservering van het metaal. Zoals 
te verwachten, zijn de overige metalen beter geconserveerd.  
Meer dan de helft van de (fragmenten van) objecten zijn als spijker te determineren. 
Verder betreft het losse voorwerpen, die deels als relict van de maritieme functie van dit 
deel van de stad zijn te beschouwen (bootshaak, bootspunt), deels onderdeel uitmaken 
van het handelswezen (munten, rekenpenningen, zie afb. 10), deels aan huishoudelijke 
activiteiten zijn toe te wijzen (bijvoorbeeld vingerhoedjes, tapkraan, grape) of in of om het 
huis zijn gebruikt (sloten, sleutels). Ook is er sprake van enkele persoonlijke, vermoedelijk 
verloren voorwerpen (ruiterspoor, tabaksdoos).  
Ook de metalen voorwerpen geven een doorsnee beeld van vondsten welke in de 
(waterbodem van) de middeleeuwse binnenstad van Amsterdam aangetroffen kunnen 
worden. In tegenstelling tot het aardewerk echter, zien we dat de datering van het 
materiaal wat jonger uitvalt. Materiaal uit de late middeleeuwen lijkt nagenoeg niet 
aanwezig in het spectrum. Slechts een enkel object kan in de tweede helft van de 
vijftiende eeuw geplaatst worden, het merendeel in de periode 1500 – 1700.  
 
Bot 
Een derde vrij grote groep betreft die van het bot. Binnen het soortenspectrum overheerst 
het rund, gevolgd door schaap/geit en varken. Op enkele van de botten zijn slachtsporen 
c.q. haksporen aangetroffen. Behalve deze resten van zoogdieren, die vooral als slacht- 
en consumptieafval te duiden zijn, vinden we enkele botten terug van vogels zoals kip, 
kalkoen, eend en gans, welke ook als consumptieafval te duiden zouden kunnen zijn. 
Slechts enkele botten zijn gebruikt om mee te spelen (speelkoot) of als mogelijk afval of 
halffabrikaat voor het vervaardigen van (onderdelen van) werktuigen te interpreteren. 
Evenals het aardewerk en metaal, levert het botmateriaal een vrij algemeen beeld op van 
hetgeen verwacht zou kunnen worden.   
 
Van de overige materiaalgroepen (leer, hout, schelp, touw, vuursteen, glas, pijpaarde en 
bouwmateriaal) zijn slechts enkele fragmenten aangetroffen. Meest opvallende hier is een 
fragment van een pijpaarden beeldje (citer spelende engel, zonder bovenlijf/hoofd), te 
dateren ca. 1450 – 1550. 
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4  Synthese en conclusie 

Bij het uitboren van de grond tot een diepte van ca. 16 m ÷ NAP ten behoeve van de 
bouw van een schacht op de Dam in het kader van mitigerende maatregelen voor de 
Noord/Zuidlijn is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Gezien de beperkingen ingegeven 
door de Civiel Technische werkwijze was het onderzoek beperkt tot een begeleiding van 
de ingrepen. Gezien voorgaande, zijn vooraf enkele algemene onderzoeksvragen 
opgesteld (zie 2.2). De begeleiding heeft op al deze vragen een bevredigend antwoord 
kunnen leveren, welke hier worden toegelicht. 
 
Ad. 1, 2 M.b.t. bebouwingsresten. Tijdens het boren kon worden vastgesteld, dat in de 
bovenste horizont sprake was van obstakels. Dit werd bevestigd bij de aanleg van een 
werkplatform rond de uitgeboorde schacht. Hier is een deel van de zuidelijke muur met 
uitbouw voor de toegang van de Beurs van Zocher aangetroffen. De diepte van dit 
muurwerk kon niet worden vastgesteld, maar reikt tot minimaal 1 tot 2 m ÷ NAP. De muur 
is opgebouwd van rood-oranje, hard gebakken steen met formaat 23 x 11 x 5 cm. De 
aangetroffen delen betreffen de ondergrondse fundering van het opgaande muurwerk. De 
muur is gefundeerd op houten palen, waarvan resten in enkele boringen werden 
aangetroffen. Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de fundering en 
bouwwijze van het gebouw kon in het veld niet worden verkregen.   
 
Ad. 3. M.b.t. het vondstmateriaal. De begeleiding van het Civiel Technisch werk op de 
locatie zelf stond niet toe vondstmateriaal per opgeboorde eenheid c.q. grondlaag te 
verzamelen. Derhalve stamt al het vondstmateriaal van de stortlocatie, waar de grond 
mede met behulp van metaaldetectoren is nagelopen. Dit onderdeel van het onderzoek 
heeft geresulteerd in honderden vondsten in de categorie aardewerk, metaal, bot, 
pijpaarde, glas, bouwmateriaal, touw, leer, schelp, hout en natuur- en vuursteen.  
De grootste groep wordt gevormd door het aardewerk (604 fragmenten), gevolgd door het 
metaal (208 (fragmenten van) objecten) en bot (177 fragmenten). De overige categorieën 
zijn slechts in geringe mate aanwezig.  
Op basis van het aardewerk kan een tijdsdiepte van het midden van de dertiende eeuw 
(er zijn enkele fragmenten proto steengoed, Siegburg en (handgemaakt) grijs aardewerk) 
tot in de negentiende eeuw (onder meer mineraalwaterflessen en industrieel aardewerk) 
vastgesteld worden. Het betreft vooral lokaal gemaakt aardewerk en geïmporteerd Duits 
steengoed. Al met al geeft het aanwezige aardewerk een te verwachten beeld van 
vondstmateriaal dat in de middeleeuwse kern van Amsterdam aangetroffen kan worden.  
Naast het aardewerk levert het metaal een goede mogelijkheid het vondstcomplex te 
dateren. Het merendeel van de objecten is van ijzer, welke door het brakke en sterk 
verontreinigde watermilieu sterk zijn aangetast. Het zwaartepunt in de datering van de 
metalen vondsten ligt in de periode 1500 – 1700. Hiermee lijkt deze vondstgroep het 
vondstcomplex iets jonger te dateren dan het aardewerk. Het algemene beeld van de 
metalen objecten geeft een doorsnede van verschillende activiteiten en herkomst binnen 
de stadskern van Amsterdam. 
 
De overige materiaalcategorieën zijn (met uitzondering van het bot) slechts in geringe 
mate vertegenwoordigd. Zij leveren verder geen aanvullende informatie met betrekking tot 
interpretaties over de ouderdom en mogelijke functies van dit deel van de stad. Duidelijk 
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is wel dat de natte waterbodem eeuwenlang gebruikt is geweest als openbare dump van 
allerlei afval. 
 
Al met al kan over het vondstmateriaal geconcludeerd worden dat zij een doorsnee beeld 
levert van hetgeen in de waterbodem in de binnenstad van Amsterdam aangetroffen kan 
worden. Materiaal uit de late middeleeuwen is aanwezig, maar in niet al te grote 
hoeveelheden. Vanaf de zestiende eeuw neemt het vondstmateriaal sterk toe. Met de 
bouw van de Beurs van Zocher is dit deel van het Damrak definitief aangeplempt. Het jaar 
1841 kan dan ook als sluitdatum van het materiaal gegeven worden. 
 
Ad. 4 M.b.t. de afzettingen en de diepte van de vondsthoudende laag/lagen.  
De aanleg van de werkput rondom de schacht tot een diepte van ca. 0,5 m ÷ NAP heeft 
een gering inzicht in de opbouw van de ondergrond ter plaatse geleverd. De registratie 
van de boringen heeft meer informatie geleverd.  
De bovenste 2 meter kan goed op basis van de werkputregistratie in kaart worden 
gebracht. Tot ca. 0,5 m +NAP is sprake van een moderne ophoging met plaveisel (Spoor 
2). Daaronder is een pakket zand van ca. 1 meter aanwezig (Spoor 3), welke vermoedelijk 
samenhangt met de bouw van de Beurs van Zocher.  
Vanaf ca. 0,5 / 1 m ÷ NAP tot ongeveer 10 m ÷ NAP is sprak van een opgevulde Amstel 
(Spoor 4). In elk geval zijn in de bovenste meters tot 6 m ÷ NAP vondsten aanwezig. 
Tussen ca. 10 en 11 m ÷ NAP is sprake van een volgende op het oog te onderscheiden 
afzetting (Spoor 5). Deze lijkt (vrijwel) geen vondsten te bezitten. Het is onduidelijk in 
hoeverre dit pakket nog tot de vulling van de Amstel gerekend kan worden, of dat hier 
sprake is van een holocene, mariene afzetting (laagpakket van Wormer). Op basis van 
informatie, verkregen tijdens het onderzoek op het Damrak en het Rokin (beide locaties 
van de Noord/Zuidlijn), en op basis van de ligging van de schacht in het midden (i.e. 
diepste deel) van de Amstel, is het waarschijnlijk dat dit pakket (Spoor 5) nog tot de 
Amstelvulling gerekend dient te worden. Dit pakket ligt boven het Basisveen (Spoor 6, ca. 
11 tot 11,75 m ÷ NAP), welke het pleistocene zand (Spoor 7) afdekt.  
 
De begeleiding van de aanleg van de schacht op de Dam voor de Bijenkorf heeft 
bruikbare informatie opgeleverd over de opbouw van de ondergrond tot in de top van het 
pleistocene zand. In de bouwput voor het werkplatform kon worden vastgesteld, dat de 
funderingen van de Beurs van Zocher nog aanwezig zijn. De Beurs is gebouwd in de 
periode 1841 – 1845. Tot dan was dit terrein onderdeel van het zuidelijke deel van de 
haven (het natte Damrak). Tevens werd aangetoond, dat de vulling van de Amstel 
vondsten bevat welke zeker tot in de dertiende eeuw terug gaan.  
 
De begeleiding van de schacht is een bescheiden onderdeel van het totale 
archeologische programma, dat in het kader van de aanleg van de Noord/Zuidlijn is 
opgesteld. De gegevens ervan , inclusief een verdere uitwerking van het vondstmateriaal 
tot op specialistisch niveau, zullen ook opgenomen worden in de geïntegreerde 
standaardrapportage over het gehele archeologische onderzoek dat gepland wordt na 
afronding van het volledige veldwerk aan de Noord/Zuidlijn.  
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Bijlage 1 Boorbeschrijvingen 

Boring 2. Hiervan konden slechts de onderste meters in beeld worden gebracht (ca. 12 – 
14 m ÷ NAP).   
 
Boorslag Diepte t.o.v. 

NAP 
Beschrijving Interpretatie 

1 12 – 14 m -NAP lichtgrijs zand. Top Pleistoceen zand. 

 
Boring 3. Beschrijving per boorslag: 
 
Boorslag Diepte t.o.v. 

NAP 
Beschrijving Interpretatie 

1 1,6 – 1,3 m 

+NAP 

geelbruin zand, recent, met kiezel.  

 

“Modern” plaveisel/plein. 

2 1,3 – 1 m 

+NAP 

geelbruin zand. 

 

“Modern” plaveisel/plein. 

3 1 – 0,5 m 

+NAP 

geelbruin zand, met resten 

muurwerk/fundering (baksteen). 

Top muurwerk 19de eeuw. 

4 0,5 – 0 m 

+NAP 

geelbruin zand, met resten 
muurwerk/fundering (baksteen). 

 

Top muurwerk 19de eeuw. 

5 0 – 1 m -NAP geelbruin zand, veel resten 

muurwerk/fundering (baksteen). 

Muurwerk 19de eeuw. 

6 1 – 2 m –NAP lichtgrijs klei met donkerbruin klei, 

humeus, en geelbruin zand met 

grind. Iets puin. Droog. 

Overgang naar Amstelsediment. 

7 2 – 3,5 m –

NAP 

slurrie. Als 6, maar vochtiger. Top 

Amstelbagger, vermengt met zand, 

puin, baksteen. 

Top Amstelsediment. 

8 3,5 – 5 m –

NAP 

top Amstelbagger. Iets 

vondstmateriaal, enkele baksteen. 

Donkergrijs - zwart, humeus, licht 

“geurend”. 

Amstelsediment. 

9 5 – 6 m –NAP donkergrijs - zwart. Klei, humeus. 

Amstelbagger, stevig qua structuur. 

Relatief droog. Met vondstmateriaal 

(scherven, pijpesteeltjes etc.). 

Amstelsediment. 

10 6 – 7 m –NAP veel houtresten: vermalen paal. 

Middel - donker grijs klei, sterk 

humeus. 

Amstelsediment. 

11 7 – 8 m -NAP als 10.  Amstelsediment. 

12 8 – 8,5 m -NAP donkergrijs-bruin, veel houtresten, 

klei, sterk humeus (veenachtig 

deels), beetje schelp. 

Amstelsediment. 

13 8,5 – 9 m -NAP donkerbruin - bruingrijs klei, sterk 

humeus (venig). 

Amstelsediment. 

14 9 – 9,25 m - donkerbruin klei, sterk humeus, Amstelsediment. 
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NAP venig. Iets lichtgrijs klei, iets schelp. 

15 9,25 – 9,5 m -

NAP 

donkerbruin klei, sterk humeus, 

venig, met lichtgrijs klei. Iets schelp. 

Amstelsediment. 

16 9,5 – 10 m -

NAP 

lichtgrijs klei, met donkerbruin-grijs 

klei, sterk humeus. 

Amstelsediment. 

17 10 – 10,5 m -

NAP 

lichtgrijs klei, zandig. Schoon. Amstelsediment?/Holoceen 

marien? 

18 10,5 – 11 m -

NAP 

lichtgrijs klei, zand, iets schelp. Amstelsediment?/Holoceen 

marien? 

19 11 – 11,5 m -

NAP 

lichtgrijs zandige klei en donkerbruin 

venig klei, sterk humeus, zandig. Met 

relatief veel schelp. 

Basisveen. 

20 11,5 – 12 m -

NAP 

lichtgrijs beige zand, kleiig. Top Pleistoceen zand. 

21 12 – 13 m -

NAP 

lichtgrijs – lichtgrijs-beige zand, iets 

schelp. 

Top Pleistoceen zand. 

22 13 – 14 m -

NAP 

lichtgrijs – lichtgrijs-beige zand, iets 

schelp. 

Top Pleistoceen zand. 

 
Boring 5. Beschrijving per boorslag: 
 
Boorslag Diepte t.o.v. 

NAP 
Beschrijving Interpretatie 

1 1,6 – 1,3 m 

+NAP 

lichtbruin-grijs zand met kiezel/grind. 

Ophoging voor trottoir/plein. 

“Modern” plaveisel/plein. 

2 1,3 – 0,5 m 

+NAP 

als 1. “Modern” plaveisel/plein. 

3 0,5 – 0 m +NAP als 1, 2. “Modern” plaveisel/plein. 

4 0 – 1 m -NAP lichtgeel-bruin zand, vermenging met 

1. Aan de tanden van de boor te zien 

wordt een muurrest aangeboord (rode 

baksteen verkleuring). 

“Modern” plaveisel/plein, top 

muurwerk (19de eeuw). 

5 1 – 2 m -NAP grijsbruin zand, grind en baksteen 

resten. 

Muurwerk 19de eeuw. 

6 2 – 3 m -NAP grijsbruin zand, iets grind, iets 

baksteen, vermengt met donkergrijs - 

zwart klei, humeus (slurrie = top 

Amstelbagger). 

Overgang muurwerk 19de eeuw / 

top Amstelsediment. 

7 3 – 4 m -NAP donkergrijs - zwart, klei, sterk 

humeus, met houtresten, en vondsten 

(aardewerk etc., niet verzameld). 

Amstelsediment. 

8 4 – 5 m -NAP donkergrijs - zwart, klei, sterk 

humeus, slurrie, enkele baksteen, wat 

vondsten. 

Amstelsediment. 

9 5 – 6 m -NAP donkergrijs - zwart, klei, sterk 

humeus, met vondsten (als 8). 

Amstelsediment. 

10 6 – 6,75 m -NAP donkergrijs-bruin, klei, sterk humeus, 

vondsten. 

Amstelsediment. 

11 6,75 – 7,5 m -

NAP 

donkergrijs en lichtgrijs, klei met 

donkerbruin veen/detritus. Enkele 

vondsten. 

Amstelsediment. 
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12 7,5 – 8 m -NAP middel - donkergrijs, klei, met wat 

rode dakpan, humeus, slurrie. 

Amstelsediment. 

13 8 – 8,25 m -NAP licht - middelgrijs, slurrie , klei, enkele 

baksteen. Veel houtresten. 

Amstelsediment. 

14 8,25 – 8,5 m -

NAP 

middel - donkergrijs, klei, humeus. 

Resten paal (hout). 

Amstelsediment. 

15 8,5 – 8,75 m -

NAP 

middel - donkergrijs, klei, humeus, 

iets schelp. 

Amstelsediment. 

16 8,75 – 9 m -NAP donkerbruin en donkergrijs, klei, sterk 

humeus-venig, iets bot. 

Amstelsediment. 

17 9 – 9,25 m -NAP donkerbruin, klei, sterk humeus - 

venig. 

Amstelsediment. 

18 9,25 – 9,5 m -

NAP 

donkerbruin, klei, sterk venig/humeus, 

met donkergrijs en lichtgrijs klei. 

Amstelsediment. 

19 9,5 – 9,75 m -

NAP 

donkerbruin, klei, sterk humeus - 

venig, met lichtgrijs klei, iets zandig. 

Amstelsediment. 

20 9,75 – 10 m -

NAP 

lichtgrijs klei, zandig. Amstelsediment?/Holoceen 

marien? 

21 10 – 10,5 m -

NAP 

lichtgrijs klei, iets zandig, weinig 

schelp. 

Amstelsediment?/Holoceen 

marien? 

22 10,5 - 11 m -NAP lichtgrijs klei, iets schelp. Amstelsediment?/Holoceen 

marien? 

23 11 – 11,75 m -

NAP 

lichtgrijs klei, zandig en veenlaag, met 

schelp. 

Basisveen. 

24 11,75 – 12,5 m –

NAP 

lichtgrijs-beige, zand. Pleistoceen. Top Pleistoceen zand. 

25 12,5 – 13,5 m –

NAP 

lichtgrijs-beige, zand, iets grijs 

humeus. 

Pleistoceen zand. 

26 13,5 – 14 m -

NAP 

lichtgrijs zand. – 16m = 14 m –NAP. Pleistoceen zand. 

    

 
Boring 8. Beschrijving per boorslag (boring staat precies tussen 2 al geplaatste boringen 
in, dus sterk vermengd met bentoniet): 
Boorslag Diepte t.o.v. NAP Beschrijving  
1 1,6 – 1,3 m +NAP geel zand, grind, vermengt met 

bentoniet. 

“Modern” plaveisel/plein. 

2 1,3 – 0,8 m +NAP idem. “Modern” plaveisel/plein. 

3 0,8 – 0 m +NAP idem, met baksteen. “Modern” plaveisel/plein, 

overgang 19de eeuw. 

4 0 – 1 m ÷ NAP idem, iets meer grijs. “Modern” plaveisel/plein, 

overgang 19de eeuw. 

5 1 – 1,5 m ÷ NAP donkergrijs - zwart, klei, met baksteen, 

iets bentoniet. 

Opvulling Amstel, overgang 

met 19de eeuw.  

6 1,5 – 2 m ÷ NAP donkergrijs - zwart, klei, iets baksteen, 

bentoniet. Top Amstelbagger. 

Top Amstelsediment. 

7 2 – 2,5 m ÷ NAP donkergrijs - zwart, klei, sterk humeus, 

vondsten, iets bentoniet. 

Amstelsediment. 

8 2,5 – 3 m ÷ NAP donkergrijs - zwart, klei, sterk humeus, 

vondsten, iets bentoniet, iets baksteen. 

Amstelsediment. 

9 3 – 3,5 m ÷ NAP donkergrijs - zwart, klei, sterk humeus, Amstelsediment. 
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iets bentoniet. 

10 3,5 – 4 m ÷ NAP als 9, tot hier zeer vochtig. Amstelsediment. 

11 4 – 5 m ÷ NAP donkergrijs - zwart, klei, sterk humeus, 

o.a. rood geglazuurd aardewerk, iets 

bentoniet. Ca. 5 m –NAP, al wat steviger 

qua structuur. 

Amstelsediment. 

12 5 – 6 m ÷ NAP donkergrijs - zwart, klei, sterk humeus, 

met bentoniet. 

Amstelsediment. 

13 6 – 7 m ÷ NAP donkergrijs - zwart, met donkerbruin, 

klei, sterk humeus - venig, met 

bentoniet. 

Amstelsediment. 

14 7,5 – 8 m ÷ NAP donkergrijs, klei, sterk humeus met 

donkerbruin - bruin, veen, met bentoniet. 

Amstelsediment. 

15 8 – 9 m ÷ NAP donkergrijs - zwart, klei, sterk humeus, 

met donkerbruin veen. Iets bentoniet. 

Amstelsediment. 

16 9 – 10 m ÷ NAP donkergrijsbruin - bruin, klei, sterk venig, 

iets bentoniet. 

Amstelsediment. 

17 10 – 11 m ÷ NAP lichtgrijs - middelgrijs klei, humeus, met 

iets donkerbruin veen, iets schelp, iets 

bentoniet. 

Top Basisveen aangesneden? 

Of nog Amstelsediment? 

18 11 – ca. 11,5 m ÷ 

NAP 

bentoniet menger stuk, vandaar geen 

verdere begeleiding. Niveau is 

onderkant van de Amstelvulling, nog niet 

top Pleistoceen 

Top Basisveen aangesneden? 

Of nog Amstelsediment? 

 
 



 

 

AAR 46 Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Boren voor de Bijenkorf 
 

23

Bijlage 2  Sporen 

S NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie vondst nr datering 

1 0,8 m 

+  

Min 2 m 

÷ 

Muurwerk van 

baksteen 

(23x11x5 cm) 

Beurs van Zocher  Gebouwd 

1841-1845 

2 1,6 m 

+ 

0,5 m + Zand met 

plaveisel 

Bestrating plein  Recent 

3 0,50 

m + 

0,50 m 

÷  

Zand Ophoging  1840 - 1850 

4 0,50 

m ÷ 

10 m ÷ donkergrijs - 

zwart. Klei, 

humeus 

Amstelvulling  1250-1850 

5 10 m 

÷ 

11 m ÷ lichtgrijs klei, iets 

zandig, weinig 

schelp 

Amstelvulling?/Hol

oceen marien? 

 -3500-

1250? 

6 11 m 

÷ 

12 m ÷ Donkerbruin 

kleiig veen 

Basisveen  -9000 - -

8000 

7 12 m 

÷ 

16 m ÷ Zand, 

lichtgrijs/beige 

Pleistoceen (Eerste 

zandlaag van 

Amsterdam) 

 -10.000 - -

9.000 

98 1 m ÷ 1 m ÷ Bentoniet en 

grind 

Opvulling schacht 

en vlak 

 2007 

99 1 m + 16 m ÷ Gemengd Opgeboorde grond  NZDAM1.00001 

NZDAM1.00013 
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Bijlage 3 Vondsten 

Aardewerk 
 

Vondstnummer  SUBCATEGORIE        N  GRAM  OBJECT  DATERING 

NZDAM1.00010CER006  faience  1  54          

NZDAM1.00013CER012  faience  4  183          

NZDAM1.00012CER014  faience, Hollands  1  91          

NZDAM1.00008CER011  porselein  1  17          

NZDAM1.00011CER005  porselein  1  40          

NZDAM1.00013CER011  roodbak, slib: Nederrijn  1  27          

NZDAM1.00012CER002  roodbakkend, glazuur: 
geel 

2  125          

NZDAM1.00013CER008  roodbakkend, glazuur: 
geel 

10  610          

NZDAM1.00011CER010  witbakkend: Duitsland  2  65          

NZDAM1.00008CER006  protosteengoed  1  39  kan  1250  1300 

NZDAM1.00007CER005  protosteengoed  1  82     1250  1325 

NZDAM1.00009CER003  protosteengoed  3  208     1250  1325 

NZDAM1.00008CER009  grijsbakkend: gedraaid  1  9     1250  1350 

NZDAM1.00008CER007  grijsbakkend: 
handgevormd 

1  46  kogelpot  1250  1350 

NZDAM1.00006CER007  steengoed: Siegburg  22  662  kan  1275  1425 

NZDAM1.00007CER001  grijsbakkend: gedraaid  2  74     1300  1450 

NZDAM1.00007CER014  steengoed: Siegburg  5  88  kan  1300  1450 

NZDAM1.00006CER001  grijsbakkend: 
handgevormd 

3  128     1300  1500 

NZDAM1.00008CER002  steengoed: Siegburg  7  289  kan  1325  1400 

NZDAM1.00008CER003  roodbakkend  27  934     1350  1700 

NZDAM1.00008CER005  goudluster  5  139,5  bord  1400  1500 

NZDAM1.00013CER001  roodbakkend  47  1853     1400  1800 

NZDAM1.00007CER009  roodbakkend  50  1797     1400  1900 

NZDAM1.00008CER004  roodbak, slib: ringeloor  4  136     1450  1550 

NZDAM1.00006CER004  roodbakkend  18  623     1450  1600 

NZDAM1.00010CER002  steengoed  4  151     1450  1600 

NZDAM1.00009CER001  roodbakkend  16  345     1450  1800 

NZDAM1.00008CER001  steengoed: Raeren  12  208     1475  1575 

NZDAM1.00009CER002  steengoed: Raeren  6  71     1475  1600 

NZDAM1.00007CER010  roodbakkend, glazuur: 
geel 

1  22,5     1500  1550 

NZDAM1.00001CER005  steengoed: Langerwehe  1  54  kan  1500  1550 

NZDAM1.00007CER012  steengoed  28  916     1500  1625 

NZDAM1.00012CER005  steengoed  8  575     1500  1700 

NZDAM1.00007CER007  roodbak, slib: ringeloor  3  135     1500  1750 

NZDAM1.00012CER007  steengoed: Keulen  2  34     1525  1575 

NZDAM1.00006CER002  steengoed: Keulen  9  238  kom  1525  1600 
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NZDAM1.00013CER005  steengoed  5  99,5     1550  1625 

NZDAM1.00006CER003  roodbakkend, glazuur: 
groen 

1  17  bord  1550  1650 

NZDAM1.00010CER007  roodbakkend, glazuur: 
groen 

3  27,5     1550  1650 

NZDAM1.00013CER003  roodbakkend, glazuur: 
groen 

3  214,5     1550  1650 

NZDAM1.00007CER011  roodbakkend, glazuur: 
groen 

1  65  grape  1550  1700 

NZDAM1.00010CER004  majolica  1  54     1575  1625 

NZDAM1.00005CER001  roodbak, slib: 
Coppengrave 

1  31  bord  1575  1625 

NZDAM1.00007CER006  roodbak, slib: 
Coppengrave 

3  57     1575  1625 

NZDAM1.00008CER008  roodbak, slib: 
Coppengrave 

1  9,5     1575  1625 

NZDAM1.00012CER009  roodbak, slib: 
Coppengrave 

4  196     1575  1625 

NZDAM1.00013CER010  roodbak, slib: 
Coppengrave 

2        1575  1625 

NZDAM1.00006CER006  majolica  1  7  bord  1575  1650 

NZDAM1.00006CER008  Roodbakkend, Spanje  1  222  kruik  1575  1700 

NZDAM1.00006CER005  witbakkend:  1  7,5     1575  1700 

NZDAM1.00004CER001  roodbakkend  4  771  grape  1600  1650 

NZDAM1.00001CER003  roodbakkend, glazuur: 
groen 

2  48  bord  1600  1650 

NZDAM1.00007CER015  steengoed: Westerwald  2  23     1600  1675 

NZDAM1.00007CER016  witbakkend, glazuur: geel  1  22     1600  1675 

NZDAM1.00007CER003  majolica  2  74  bord  1600  1700 

NZDAM1.00011CER008  steengoed: Raeren  1  36     1600  1700 

NZDAM1.00012CER010  porselein  4  63     1600  1775 

NZDAM1.00012CER008  roodbakkend  25  1535     1600  1800 

NZDAM1.00011CER001  roodbakkend  37  1826     1600  1850 

NZDAM1.00012CER001  roodbakkend, glazuur: 
groen 

5  78,5     1625  1850 

NZDAM1.00012CER015  steengoed: Westerwald  2  34     1625  1850 

NZDAM1.00011CER011  porselein: China  4  429     1635  1650 

NZDAM1.00004CER002  faience, Hollands  1  63  vergiet  1650  1700 

NZDAM1.00011CER003  faience  10  523     1650  1800 

NZDAM1.00012CER011  faience  4  118     1650  1800 

NZDAM1.00011CER006  roodbakkend, glazuur: 
groen 

5  320     1650  1800 

NZDAM1.00011CER007  steengoed  2  117     1650  1800 

NZDAM1.00010CER001  roodbakkend  28  733     1650  1850 

NZDAM1.00007CER017  witbakkend, glazuur: 
groen 

3  169     1650  1850 

NZDAM1.00012CER013  roodbak, slib: Nederrijn  2  122     1675  1800 

NZDAM1.00013CER007  porselein  2  41     1700  1775 

NZDAM1.00010CER005  porselein  2  10     1700  1800 

NZDAM1.00007CER004  porselein  1  9,5     1725  1800 

NZDAM1.00012CER012  majolica  1  353     1750  1800 

NZDAM1.00001CER001  roodbakkend  2  245  grape  1750  1800 

NZDAM1.00012CER003  roodbak, slib: ringeloor  2  45     1750  1850 

NZDAM1.00011CER009  roodbakkend, glazuur: 
geel 

5  404     1750  1850 

NZDAM1.00010CER008  steengoed: Westerwald  1  4     1750  1850 
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NZDAM1.00013CER009  roodbak, slib: ringeloor  2  236     1750  1875 

NZDAM1.00001CER002  roodbakkend, glazuur: 
geel 

1  17  test  1750  1900 

NZDAM1.00004CER003  porselein: Europa  1  11  bord  1775  1800 

NZDAM1.00011CER002  steengoed: 
mineraalwaterkruiken 

26  1535  fles  1775  1880 

NZDAM1.00012CER006  steengoed: 
mineraalwaterkruiken 

9  763  fles  1775  1880 

NZDAM1.00011CER004  industrieel  8  134     1775  1900 

NZDAM1.00013CER004  steengoed: Westerwald  2  111     1775  1900 

NZDAM1.00001CER004  industrieel: modern  1  5  bord  1800  1850 

NZDAM1.00004CER004  industrieel: modern  1  13,5  kom  1800  1850 

NZDAM1.00007CER002  industrieel: modern  2  36,5     1800  1850 

NZDAM1.00009CER004  industrieel: modern  1  8  kom  1800  1850 

NZDAM1.00008CER010  industrieel  1  94  strooier  1800  1875 

NZDAM1.00010CER003  industrieel  3  24     1800  1875 

NZDAM1.00012CER004  industrieel  14  305     1800  1875 

NZDAM1.00013CER006  steengoed: 
mineraalwaterkruiken 

15  1109  fles  1800  1880 

NZDAM1.00013CER002  industrieel  18  258     1800  1900 

NZDAM1.00007CER013  steengoed: 
mineraalwaterkruiken 

1  139  fles  1825  1880 

 
Metaal 
 
Barcode  SUBCATEGORIE  N  GRAM  OBJECT  DATERING  OPMERKING 

NZDAM1.00001MTL009  metaal: ijzer  13  74           Afgevoerd, 
modern afval 

NZDAM1.00002MTL011  metaal: ijzer  10  211           Afgevoerd, 
modern afval 

NZDAM1.00002MTL012  metaal: lood  2  18           afgevoerd 

NZDAM1.00003MTL004  metaal: ijzer  8  59           Afgevoerd, 
modern 

NZDAM1.00004MTL003  metaal: ijzer  8  113           Afgevoerd, 
modern 

NZDAM1.00004MTL005  metaal: ijzer  1  35  beslag        Afgevoerd, strip 

NZDAM1.00012MTL002  metaal: ijzer  1  23  ring          

NZDAM1.00013MTL002  metaal: ijzer  1  19,5  ring          

NZDAM1.00004MTL002  metaal: ijzer  1  7,5  sleutel        Verdwenen 

NZDAM1.00009MTL001  metaal: ijzer  1  25  spijker          

NZDAM1.00013MTL001  metaal: ijzer  1  31,5  spijker          

NZDAM1.00001MTL004  metaal: ijzer  1  12  sleutel  1450  1550    

NZDAM1.00001MTL010  metaal: zilver  1     munt  1475  1525  Duits 

NZDAM1.00004MTL010  metaal: ijzer  1  21  beslag  1500  1800  Beugel 

NZDAM1.00003MTL002  metaal: ijzer  1  195  beslag  1500  1700  Fragment 
beugel. 

NZDAM1.00004MTL006  metaal: ijzer  1  41  beslag  1500  1700    

NZDAM1.00008MTL002  metaal: ijzer  1  301  bijl  1500  1600  Sterk onder 
concretie 

NZDAM1.00003MTL001  metaal: ijzer  1  196  bootshaak  1500  1800    

NZDAM1.00005MTL002  metaal: ijzer  1  81,5  bootspunt  1500  1800    

NZDAM1.00004MTL012  metaal: 
messing 

1  21,5  deksel  1500  1700    

NZDAM1.00002MTL005  metaal: ijzer  1  414  dissel  1500  1700  Disselhamerkop 
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NZDAM1.00008MTL001  metaal: ijzer  1  538  dissel  1500  1700  Disselhamer, 
sterk onder 
concretie  

NZDAM1.00004MTL009  metaal: lood  1  6  glas in lood  1500  1800    

NZDAM1.00008MTL003  metaal: ijzer  1  85  kram  1500  1800    

NZDAM1.00004MTL011  metaal: 
messing 

1  7  mes  1500  1550    

NZDAM1.00004MTL008  metaal: lood  1  14  productieafval  1500  1840  Gietafval 

NZDAM1.00004MTL014  metaal: 
messing 

1     rekenpenning  1500  1600    

NZDAM1.00004MTL013  metaal: 
messing 

1     rekenpenning  1500  1550    

NZDAM1.00002MTL003  metaal: 
messing 

1  7  ring  1500  1800    

NZDAM1.00003MTL010  metaal: ijzer  1  27  ring  1500  1800    

NZDAM1.00004MTL004  metaal: ijzer  1  86  slot, grendel‐
overslagslot 

1500  1700    

NZDAM1.00001MTL001  metaal: ijzer  11  166  spijker  1500  1800    

NZDAM1.00002MTL002  metaal: ijzer  11  400  spijker  1500  1800    

NZDAM1.00003MTL003  metaal: ijzer  46  171  spijker  1500  1800    

NZDAM1.00003MTL008  metaal: ijzer  1  9,5  spijker  1500  1800    

NZDAM1.00004MTL001  metaal: ijzer  34  428  spijker  1500  1800    

NZDAM1.00005MTL003  metaal: ijzer  4  74  spijker  1500  1800    

NZDAM1.00007MTL001  metaal: ijzer  1  36,5  spijker  1500  1700    

NZDAM1.00003MTL006  metaal: 
messing 

1  16  tap  1500  1700  Fragment buis 
van tap. 

NZDAM1.00007MTL002  metaal: ijzer  1  53  vaatwerk  1500  1700    

NZDAM1.00001MTL007  metaal: 
messing 

1  2,5  vingerhoed  1500  1550  Klein model 

NZDAM1.00003MTL009  metaal: ijzer  2  1,5  kledingoog  1550  1700    

NZDAM1.00001MTL005  metaal: ijzer  1  13  ruiterspoor  1550  1650    

NZDAM1.00001MTL008  metaal: 
messing 

1  3  vingerhoed  1550  1650  Hoog model 

NZDAM1.00001MTL006  metaal: ijzer  1  30  beslag  1600  1800  Fragment strip 

NZDAM1.00002MTL007  metaal: tin  1  15,5  bord  1600  1700  miniatuur 

NZDAM1.00010MTL003  metaal: ijzer  1  118  borgpen  1600  1840    

NZDAM1.00002MTL009  metaal: 
messing 

1  69,5  gewicht  1600  1800  Sluitgewicht 

NZDAM1.00004MTL007  metaal: ijzer  1  28  grape  1600  1800  Deel gietijzeren 
grape 

NZDAM1.00002MTL008  metaal: lood  1  8  merklood, 
lakenlood 

1600  1700    

NZDAM1.00003MTL007  metaal: lood  1  41  merklood, 
lakenlood 

1600  1700    

NZDAM1.00001MTL003  metaal: ijzer  1  20  mes  1600  1700  Plus deel 
lemmet 

NZDAM1.00002MTL010  metaal: 
composiet 

1  17,5  mes  1600  1700  Ijzer en tin 

NZDAM1.00003MTL011  metaal: ijzer  1     mes  1600  1700    

NZDAM1.00001MTL011  metaal: 
koperlegering 

1     munt  1600  1625    

NZDAM1.00003MTL005  metaal: 
messing 

1  2  nagel  1600  1840  Bekledingnagel 

NZDAM1.00012MTL003  metaal: 
messing 

1  13  oorijzer  1600  1650    

NZDAM1.00002MTL006  metaal: ijzer  1  29  ring  1600  1800    

NZDAM1.00005MTL001  metaal: ijzer  3  470  ring  1600  1800    

NZDAM1.00002MTL001  metaal: ijzer  1  138  scharnier  1600  1800    

NZDAM1.00007MTL003  metaal: 
messing 

1  45  schuimspaan  1600  1700    
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NZDAM1.00001MTL002  metaal: ijzer  1  19  slot  1600  1700  Beugelslot 

NZDAM1.00010MTL001  metaal: ijzer     168  hang‐
sluitwerk 

1700  1850  Fragment strip 

NZDAM1.00010MTL002  metaal: ijzer  1  45,5  ring  1700  1850    

NZDAM1.00012MTL001  metaal: ijzer  1  15  spijker  1700  1800    

NZDAM1.00008MTL004  metaal: 
messing 

1  31,5  doos, 
tabaksdoos 

1750  1850    

NZDAM1.00008MTL005  metaal: tin  1  7,5  lepel, 
theelepel 

1775  1850    

NZDAM1.00002MTL004  metaal: ijzer  1  49  spijker  1800  1840  Klinknagelkop 

 
Botmateriaal 
 
Vondstnummer  subnr  dier  N  gram  skletdeel  bijzonderheid  omschrijving 

                       

NZDAM1.00001  FAU001  rund  1  111 
gram 

koot 1  speelkoot   gat in 
bovenzijde, 
gevuld met 
lood 

   FAU002  rund  1     koot 2       

NZDAM1.00002  FAU001  rund  1     tongbeen       

NZDAM1.00005  FAU001  rund  2     ribfragm       

   FAU002  eend  1     humerus       

NZDAM1.00006  FAU001  kip  1     fr.humerus       

   FAU002  gans  1     fr.humerus       

   FAU003  gans  1     fr tibiotarsus       

   FAU004  gans  1     fr.spaakbeen       

   FAU005  varken  1     spaakbeen  juveniel    

   FAU006  varken  1     spaakbeen  juveniel    

   FAU007  varken  1     fr scheenbeen       

   FAU008  varken  1     fr schedel       

   FAU009  sch/geit  1     fr onderkaak  3 kiezen    

   FAU010  sch/geit  1     middenhandsbeen  juveniel    

   FAU011  rund  3     fr rib       

   FAU012  rund  4     fr dijbeen  haksporen    

   FAU013  rund  2     fr wervel       

   FAU014  rund  1     condyle mt       

   FAU015  rund  1     koot 2       

   FAU016  rund  1     fr schedel  oogkas    

   FAU017  rund  2     fr bovenkaak       

   FAU018  rund  1     fr spaakbeen       

   FAU019  rund  1     fr humerus       

   FAU020  rund  1     fr 
middenvoetsbeen 

     

   FAU021  rund  1     fr onderkaak  ramus 
verticalis 

  

   FAU022  rund  1     middenhandsbeen  juveniel    

   FAU023  rund  1     middenvoetsbeen  juveniel    

   FAU024  rund  1     fr heiligbeen       

   FAU025  rund  2     fr opperarmbeen  haksporen    

   FAU026  rund  1     fr bekken       

NZDAM1.00007  FAU001  rund  7     ribfragm       

   FAU002  rund  3     fragm.onderkaak  1 met 3 
kiezen 

  

   FAU003  rund  1  267,5  middenhandsbeen  vergr.MC 5    

   FAU004  rund  1  231,5  middenvoetsbeen       

   FAU005  rund  1  187,5  middenvoetsbeen       
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   FAU006  rund  1     fragm. 
Middenvoetsbeen 

     

   FAU007  rund  1     fragm. 
middenvoetsbeen 

     

   FAU008  rund  1     hielbeen       

   FAU009  rund  1     snijtand       

   FAU010  groot  1     fragm. bekken       

   FAU011  mg  1     fragm rib       

   FAU012  sch/geit  1     fragm schouderblad       

   FAU013  sch/geit  1     fragm dijbeen       

   FAU014  mg  1     fram scheenbeen       

   FAU015  groot  2     fragm.pijpbeen       

NZDAM1.00008  FAU001  reiger  1     tibiotarsu  juveniel    

   FAU002  wulp  1     humerus       

   FAU003  eend  1     humerus       

   FAU004  rund  1     fr.onderkaak  2 kiezen    

   FAU005  rund  1     fr.onderkaak  1 kies     

   FAU006  rund  1     fr.onderkaak       

   FAU007  rund  1     fr.onderkaak       

   FAU008  varken   1     fr.onderkaak  3 kiezen    

   FAU009  sch/geit  1     fragm.onderkaak  4 kiezen    

   FAU010  rund  1     fragm.scheenbeen       

   FAU011  rund  1     fragm. Scheenbeen       

   FAU012  groot  7     fragm.rib       

   FAU013  mg  5     fragm.rib       

   FAU014  rund  1     fragm.scheenbeen       

   FAU015  rund  1     fragm.scheenbeen       

   FAU016  rund  1     fragm.wervel       

   FAU017  rund  1     fragm.bekken       

NZDAM1.00009  FAU001  vogel  1     fr.humerus       

   FAU002  vogel  1     fr.radius       

   FAU003  gans  1     fr.humerus       

   FAU004  kip  1     fr.tibiotarsus       

   FAU005  eend  1     fr.humerus       

   FAU006  rund  1  143  middenvoetsbeen       

   FAU007  rund  1     middehandsbeen  juveniel    

   FAU008  rund  1     fragm.onderkaak       

   FAU009  groot  1     fragm.pijpbeen       

   FAU010  groot  5     fragm.rib       

   FAU011  mg  2     fragm.rib       

   FAU012  rund  1  35,5  koot 1  speelkoot  gat in 
bovenzijde, 
fr.hout 
vulling 

NZDAM1.00010  FAU001  kiekendief  1     radius       

   FAU002  rund  1     fragm.dijbeen       

   FAU003  rund  1     fragm.scheenbeen       

   FAU004  rund  1     fragm.bekken       

   FAU005  rund  1     knieschijf       

   FAU006  rund  1     fragm.schouderblad       

   FAU007  rund  2     fragm.wervel       

   FAU008  groot  1     fragm.rib       

   FAU009  mg  1     fragm. Rib       

   FAU010  varken   1     fragm. 
Schouderblad 

     

   FAU011  groot  1     fragm.pijpbeen       

NZDAM1.00011  FAO001  wilde  1     fragm.schedel       



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Boren voor de Bijenkorf 

AAR 46 

30 

eend 

   FAU002  kalkoen  1     tarsometatarsus       

   FAU003  hond  1     ellepijp       

   FAU004  kat  1     dijbeen       

   FAU005  kat  1     schouderblad       

   FAU006  rund  1     hielbeen       

   FAU007  rund  2     fragm.onderkaak       

   FAU008  rund  1     fragm. 
Opperarmbeen 

     

   FAU009  rund  1     fr onderkaak  3 kiezen + 1 
melkkies 

  

   FAU010  mg/groot  1     fr.wervel       

   FAU011  groot  4     fr.pijpbeen       

   FAU012  rund  1     snijtand       

   FAU013  rund  1     kies       

   FAU014  mg  1     fr rib       

   FAU015  groot  3     fr.rib       

   FAU016  mg/groot  1     dist epi scheenbeen       

   FAU017  sch/geit  1  21,5  middenvoetsbeen       

   FAU018  sch/geit  1     fr 
middenhandsbeen 

     

   FAU019  rund  1     dist epi dijbeen       

   FAU020  rund  1     fr.borstwervel       

   FAU021  rund  1     fr.lendewervel       

   FAU022  rund  1     fr.koot 1       

   FAU023  rund  1     snijtand       

   FAU024  groot  1     fr pijpbeen  gecalcineerd    

   FAU025  vis  1     wervel       

   FAU026  onbekend  1     deel van waaier  bewerkt 
balein ? 

  

NZDAM1.00012  FAU001  (vis)tarbot  1     urohyale       

   FAU002  gans  1     fr humerus       

   FAU003  rund  1     fr onderkaak       

   FAU004  rund  1     fr onderkaak       

   FAU005  rund  1     fr wervel       

   FAU006  rund  1     fr scheenbeen       

   FAU007  varken   1     fr opperarmbeen       

   FAU008  sch/geit  1     fr hoornpit  afgezaagd    

   FAU009  sch/geit  1     spaakbeen       

   FAU010  mg  3     fr rib       

   FAU011  groot  2     fr rib       

NZDAM1.00013  FAU001  taling  1     tibiotarsus       

   FAU002  eend  1     humerus       

   FAU003  rund  1     fr onderkaak  P4,M1,M2,M3    

   FAU004  rund  1     fr halswervel  axis    

   FAU005  rund  1     hielbeen       

   FAU006  rund  1     fr dijbeen       

   FAU007  rund  1     kraakbeen       

   FAU008  rund  1     fr tongbeen       

   FAU009  varken   1     fr onderkaak  5 kiezen    

   FAU010  varken   1     fr onderkaak       

   FAU011  groot  1     fr rib       

   FAU012  groot  1     fr pijpbeen       

   FAU013  mg/groot  2     fr rib       
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Overig materiaal 
 
VONDSTNUMMER  SUBCATEGORIE  N  GRAM  OBJECT  DATERING  OPMERKING 

ZDAM1.00005BWM001  baksteen  1     baksteen  1800  1850  Formaat: 
23,5 x 12,0 x 
5,0 

NZDAM1.00007BWM001  plavuis  2  458  plavuis  1500  1575    

NZDAM1.00007BWM002  dakpan  1  399  daktegel          

NZDAM1.00007BWM003  tegel  2  112  wandtegel  1675  1800    

NZDAM1.00008BWM001  dakpan  1  88  daktegel          

NZDAM1.00008BWM002  tegel  1  26  wandtegel        Witte tegel 

NZDAM1.00009BWM001  tegel  1  105  daktegel          

NZDAM1.00011BWM001  tegel  7  225  wandtegel  1675  1800  Tinglazuur, 8 
mm. 

NZDAM1.00011BWM002  tegel, mangaan  1  253  wandtegel  1700  1775  3/4 compleet 

NZDAM1.00011BWM003  dakpan  1  59  dakpan          

NZDAM1.00012BWM001  plavuis  1  643  plavuis  1575  1700    

NZDAM1.00013BWM001  tegel  6  144  wandtegel  1675  1750    

NZDAM1.00007CPY001  pijpaarde  1  37  beeld  1450  1550   Citer 
spelende 
engel 

NZDAM1.00010CPY001  pijpaarde  7  43  rookpijp  1700  1750    

NZDAM1.00011CPY001  pijpaarde  15  125  rookpijp  1700  1850    

NZDAM1.00013CPY001  pijpaarde  8  83  rookpijp  1750  1900    

NZDAM1.00004GLS001  glas: Waldglas  1  280  fles  1800  1850    

NZDAM1.00004GLS002  glas: Waldglas  2  172  veldfles  1800  1850    

NZDAM1.00007GLS001  glas  1  378     1700  1800    

NZDAM1.00008GLS001  glas  1  4     1650  1800    

NZDAM1.00010GLS001  glas  3  12     1650  1800    

NZDAM1.00011GLS001  glas  11  390     1700  1800    

NZDAM1.00012GLS001  glas  6  460     1700  1750    

NZDAM1.00013GLS001  glas  11  443     1650  1800    

NZDAM1.00008HT001  hout  1  26  mes          

NZDAM1.00009HT001  hout  1  11             

NZDAM1.00006LEE001  leer  2  11  leer, 
divers 

        

NZDAM1.00007LEE001  leer  3  38  leer, 
divers 

        

NZDAM1.00008LEE001  leer  4  43  leer, 
divers 

        

NZDAM1.00009LEE001  leer  3  23  leer, 
divers 

        

NZDAM1.00010LEE001  leer  4  70  leer, 
divers 

        

NZDAM1.00011LEE001  leer        leer, 
divers 

        

NZDAM1.00013LEE001  leer  6  77  leer, 
divers 

        

NZDAM1.00007SC001  oester  1  32             

NZDAM1.00008SC001  oester  2  153             

NZDAM1.00009SC001  oester  1  13             

NZDAM1.00010SC001  oester  1  67             

NZDAM1.00011SC001  oester  1  44             
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NZDAM1.00013SC001  oester  1  39             

NZDAM1.00011TW001  touw  1  1,5             

NZDAM1.00009VST001  vuursteen  2  7             
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