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Basisgegevens 

Plangebied   Hotel Esterea 
Adres  Spuistraat 256-258 
Kadaster  ASD04 F01445 en F05755 
RD-coördinaten     NW   X = 121.056  Y = 487.090 

      NO    X = 121.068  Y = 487.090 
      ZW    X = 121.055  Y = 487.083 
      ZO    X = 121.068  Y = 487.083 

TOPO-code BMA  SP3 
OM-nummer   25234 
Bevoegd gezag   Gemeente Amsterdam,  
   Stadsdeel Centrum 
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam,  
  Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie  Gemeente Amsterdam,  
      Bureau Monumenten & Archeologie 
 

 
 
1  De vindplaats Spuistraat binnen het stadsdeel Centrum 
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1  Inleiding 

Vanwege de voorgenomen aanleg van een parkeerkelder en nieuwbouw van hotel 
Esterea is archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Spuistraat 256-258. De Spuistraat 
ontstond in 1867 door demping van de Nieuwezijds Achterburgwal.  
Voor het plangebied, gelegen ten noorden van de Raamsteeg, gold een archeologische 
verwachting. Het maakt deel uit van de stadsuitbreiding van 1425 toen de Singel werd 
gegraven en een smalle strook grond buiten de Nieuwezijds Achterburgwal bij de stad 
werd gevoegd. In de eeuwen daarop ontwikkelde zich een stedelijke bebouwing met 
woon-, werk- en winkelfuncties. 
 
Na plaatsing van een damwandkuip verrichtte de afdeling Archeologie van Bureau 
Monumenten & Archeologie (BMA) in december 2007 een eerste archeologische 
opgraving. In vervolg daarop werd in januari 2008 de civieltechnische ontgraving van de 
bouwput archeologisch begeleid. 
 

 
 
2  Het plangebied Spuistraat binnen de topografische situatie van 2008 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

Het plangebied Spuistraat 256-258 ligt aan de westkant van de huidige Spuistraat, waar 
tot 1867 de waterloop van de Nieuwezijds Achterburgwal lag. Deze zone werd met de 
stadsvergroting van 1425 bij de stad gevoegd. Tot 1425 werd de stad begrensd door de 
Nieuwezijds en de Oudezijds Achterburgwal. Daarna werd de stadsgrens opgeschoven 
naar de Geldersekade, de Kloveniersburgwal en het Singel.  
 

 
 
3  Op de plattegrond van Cornelis Anthonisz. uit 1544 is de uitbreiding van 1425 ingekleurd. Het plangebied 
Spuistraat 256-258 ligt ter hoogte van een of twee van de erven met tuinen (zie inzet) in de verder 
dichtbebouwde zone aan de westzijde van de stad 
 
Deze stadsuitbreiding bestreek maar een bescheiden oppervlak. Dit was vooral het geval 
aan de zuidwestzijde van de stad, ter hoogte van het plangebied. De nieuwe stadsgrens 
werd hier niet meer dan 50 m naar het westen verlegd. Het bouwvolume op deze strook is 
ook tegenwoordig slechts 30 m diep. Aan de oost- en vooral de zuidzijde van de stad was 
de terreinwinst veel omvangrijker. Hier verrezen dan ook in de loop van de 15de eeuw 
instellingen als kloosters, schutterijdoelen en de stadstimmertuin die veel ruimte nodig 
hadden. In 1482 werd een begin gemaakt met de aanleg van een stenen stadsmuur rond 
de stad. Na voltooiing van de muur aan het eind van de 15de eeuw mocht alleen nog 
binnen de stadsmuur gebouwd worden. Het schootsveld aan de buitenzijde moest enkele 
honderden meters vrij blijven van bebouwing. Vanaf diezelfde tijd nam de stedelijke 
bevolking snel in omvang toe en groeide het huizenbestand in de stad van ongeveer 
2.500 in 1514 tot 5.500 in 1560.1  

                                                      
1 Speet 2004, 93. 
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4  Details uit de stadsplattegronden van Anthonisz.(1538-1544), Bast (1597) en Van Berckenrode (1625). In de 
16de eeuw waren er nog vier open erven langs de Achterburgwal die aan het einde van de eeuw waren 
bebouwd. Tussen 1600 en 1625 was de bebouwing ter hoogte van het plangebied nog ingrijpend gewijzigd. 
Binnen de rode cirkel de globale locatie van het plangebied 
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Op de stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz. uit 1538-15442 is het stedelijk gebied 
direct achter de stadsmuur aan de Singelkant (westzijde) dan ook dichtbebouwd 
weergegeven (afb. 4). Uitzondering hierop vormen vier brede erven met bomen ten 
noorden van de Raamsteeg, ter hoogte van het plangebied. Deze erven of tuinen liggen 
direct aan de Nieuwezijds Achterburgwal en zijn omsloten door bebouwing langs de 
Raamsteeg en de huidige Schoorsteenvegerssteeg en tegenover de stadsmuur. Ze 
vormen zo een soort binnentuin. 
 
Op de stadplattegrond van Pieter Bast uit 1597 komen de vier tuinen niet meer voor (afb. 
4). Vanaf de Raamsteeg is een aaneengesloten rij van zeven huizen verschenen, die met 
hun voorgevel aan de kade langs de Achterburgwal staan. Direct ten noorden van dit rijtje 
huizen staan twee panden met hun lange (zij)gevel langs de kade. Een gegeorefereerde 
projectie van de huidige topografie op de stadsplattegrond van Pieter Bast wijst uit dat het 
plangebied ter hoogte van het zuidelijke dwarspand ligt. De gevelwand zet zich vanaf hier 
met nog een reeks huizen langs de kade door tot de volgende steeg.  
 
De stadsplattegrond van Van Berckenrode uit 1625 laat zien dat het zuidelijke dwarshuis 
voor 1625 moet zijn vervangen door twee panden die met hun korte gevels naar de 
Achterburgwal staan en daarmee één geheel vormen met de zeven buurpanden richting 
de Raamsteeg. Deze topografische situatie blijft in de daarop volgende eeuwen 
onveranderd in stand.  
 
In 1867 werd de Nieuwezijds Achterburgwal gedempt om plaats te maken voor de huidige 
Spuistraat. In de loop van de 19de eeuw zijn de panden Spuistraat 256-258 herbouwd of 
ingrijpend verbouwd. Op nr. 256 was in de tweede helft van de 19de eeuw een smederij 
gevestigd en ook op nr. 258 bevond zich op de begane grond een bedrijf en/of winkel. De 
panden zijn 1983 gesloopt. 
 

 
 
5  Spuistraat 258 en 256. Links de situatie in de jaren 1950. Rechts een opname uit 1983, toen beide panden al 
gesloopt waren en waar links van de nieuwbouw in 2008 de bouwput kwam (bron: beeldbank SAA) 

                                                      
2 De houtsnede van zijn stadsplattegrond dateert uit 1544, maar het schilderij met dezelfde topografische details 
is in 1538 vervaardigd.  
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Het plangebied is gelegen in de stadsuitbreiding van 1425. Op de onderzoekslocatie 
werden overblijfselen verwacht die samenhangen met de ruimtelijke en stedelijke 
ontwikkeling van Amsterdam vanaf de 15de eeuw. Vanwege de bodemverstorende 
graafwerkzaamheden in verband met de aanleg van een parkeerkelder kon het 
archeologisch erfgoed niet ter plekke (in situ) worden behouden. Een archeologische 
opgraving was noodzakelijk om eventuele overblijfselen te documenteren en te bergen.3  
Het onderzoek beoogde inzicht te geven in: 
- De aanwezigheid van archeologische sporen binnen het plangebied, hun aard, 

datering, fasering en exacte omvang en ligging,  
- De gebruiksgeschiedenis van de vindplaats, 
- De samenstelling van de ophoogpakketten en de eventuele aanwezigheid van 

stadsafval, 
- De situering van plattegronden van woonhuizen of werkplaatsen, 
- De aanwezigheid en inhoud van beerputten. 
 
Het plangebied omvatte de percelen Spuistraat 256 en 258 en bestreek een oppervlakte 
van circa 180 m2. Op de noordwestelijke hoek na bleek de ondergrond door de bouw en 
sloop van recente kelders tot circa 1,00 m ÷ NAP (1,5 m onder maaiveld) verstoord. 
Ook het enige aanwezige archeologische vlak, gelegen tussen 1,20 m en 1,75 m ÷ NAP, 
bleek met name aan de straatkant grotendeels verstoord. Slechts in de noordwest hoek 
van het achterterrein was nog een beperkte hoeveelheid sporen in samenhang aanwezig. 
Gelet op de hoge mate van verstoring is dit vlak in december 2007 slechts globaal 
gedocumenteerd. Daarna concentreerde het veldwerk zich verder op de documentatie 
van een bodemprofiel van de ondergrond langs de zuidelijke rand van de bouwput tot de 
maximale ontgravingsdiepte van de bouwput. Deze documentatie vond plaats tijdens de 
civieltechnische ontgraving van de bouwkuip in januari 2008.  
Het archeologisch veldwerk is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.1. Het vlak en profiel zijn gedocumenteerd door middel van 
een tekening 1:20 en digitale fotografie.  
 

 
 
6  Na documentatie van het archeologische vlak werd de bouwkuip tot maximale  
diepte ontgraven. Aan de zuidkant bleef tijdelijk een profielwand staan 

                                                      
3 BMA Programma van Eisen 34, 2006. 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen, structuren en vondsten 

De archeologische opgraving op de percelen Spuistraat 256 en 258 heeft geresulteerd in 
de documentatie van 34 sporen in een vlak en in een profiel. Deze sporen kunnen worden 
gerelateerd aan drie ontwikkelingsfases van het terrein: 
Fase 1: de natuurlijke ondergrond,  
Fase 2: ophoging en eerste gebruik, 
Fase 3: bebouwing. 
 
3.1.1  Fase 1: Natuurlijke ondergrond 

Voorafgaand aan de stedelijke uitbreiding van 1425 maakte de vindplaats deel uit van het 
uitgestrekte veenweide gebied van het Amstelland. Dit oppervlakte veen had zich in de 
voorafgaande 4.000 jaar gevormd op de zandige wadafzettingen van de Formatie van 
Naaldwijk.4 De bovenkant van deze kleiige zandlaag (S 34) vormde het diepste punt van 
de bouwput op 4,60 m ÷ NAP. De groei van het Holland of oppervlakte veen startte met 
een laag rietveen (S 33) tussen 4,20 m en 4,60 m ÷ NAP. Daarop vormde zich een pakket 
roodbruin veen (S 20) dat zich tussen 3.16 m ÷ en 4,56 m ÷ NAP bevond (afb. 8). De 
toplaag ervan bestond uit veenmosveen en was sterk doorworteld met dunne licht gele 
wortels. Meer naar onderen lag een pakket bosveen dat dikkere wortels en takken 
bevatte.  
 
3.1.2  Fase 2: Ophoging en eerste gebruik 

Op het natuurlijk veen (S 20, top aflopend van 3,16 m ÷ tot 3,76 m ÷ NAP) was met 
bruingrijze humeuze klei een ophoging (S 19) aangebracht van maximaal 60 cm dikte. 
Deze ophoging was aan de oostzijde, richting de Achterburgwal, afgedekt met twee 
dunne pakketten van 5-10 cm met een opvallend compacte structuur. Eerst kwam een 
laag venige klei (S 18) en daarop lag een laagje stro (S 17). De compactheid van beide 
lagen was waarschijnlijk had gevolg van het kleipakket dat daarbovenop was opgebracht 
en de beide laagjes had samengeperst. Met het kleipakket was een 60 cm hoge wal (S 
16, top 2,86 m ÷ NAP) langs de Achterburgwal gecreëerd. 
 
Aan de westzijde van deze lage wal was een greppel gegraven tot in het natuurlijk veen 
(maximale diepte 4,20 m ÷ NAP). Deze greppel had onderin (3,84–4,20 m ÷ NAP) een 
lichtbruine kleiige vulling met donkerbruine klei/veenbrokken (S 24). Het bovenste deel 
van de greppel bevatte een zandige kleivulling (S 23, tot 3,34 m ÷ NAP). Deze laatste had 
een gelaagde structuur en was mogelijk geleidelijk onder water in de greppel afgezet. 
Bovenin de greppelvulling zat een fragment van een zogenaamde stillegang. Dit 
tripachtige schoeisel met een kurken binnenzool kon worden gedateerd tussen 1475 en 
1500 (SP3-10). De greppel was afgedekt met een gruislaag van puin en een stevig 
vlechtwerk van takken en wortels (S 22).  
 

                                                      
4 Voorheen aangeduid als de afzetting van Calais. Zie:  Weerts e.a., 2006 
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8  Zuidprofiel werkput Spuistraat 256-258 
 
Over de afgesloten greppel was vanaf de nabij gelegen wal (S 16) een mestpakket (S 15) 
aangebracht. Deze groene vette mestlaag bevatte onderin meerdere fragmenten van een 
steengoedkan (SP3-11-1), die in Aken was geproduceerd en uit de tweede helft van de 
15de eeuw dateerde. 
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De mestlaag, de onderliggende lage wal en de oorspronkelijk kleizoden ophoging werden 
in een keer afgedekt met een pakket van bruingrijze klei (S 14). Deze ophoging bevatte 
naast puintjes en hier en daar enkele mestschollen ook losse scherven steengoed en 
aardewerk (SP3-16), dat als afval in dit buitengebied gedumpt was. In de ophoging waren 
twee kuilen of smalle greppeltjes die met mest waren opgevuld (S 31 en S 32). Voordat 
de eerste bebouwing plaatsvond zijn nog twee omvangrijke ophogingen opgebracht. Aan 
de westzijde kwam een humeus kleipakket met puintjes en compacte kleibrokken (S 29). 
De oostzijde werd afgedekt door een rul venig pakket (S 13) dat S 29 gedeeltelijk 
overdekte. Met deze pakketten was het terrein genivelleerd op 2,14–2,40 m ÷ NAP. Op 
basis van het vondstmateriaal kunnen de bovengenoemde ophogingen voor 1500 worden 
gedateerd. 
 
3.1.3  Fase 3: Bebouwing 

Na nivellering met klei- en veenpakketten is het terrein bouwrijp gemaakt met twee dunne 
zandlagen (S 12 en S 28) en een zandige puinlaag met veenbrokken ( S 11) (afb. 8). In 
deze puinhoudende ophoging was op twee plaatsen ter hoogte van perceel Spuistraat 
258 een staalfundering ingegraven. Deze funderingen waren alleen in het profiel (afb. 8) 
te documenteren aangezien het vlak in deze (zuidelijke en oostelijke) helft van de 
bouwput zwaar verstoord was. De eerste fundering (S 25) lag ter hoogte van en parallel 
aan de straat en bestond uit vier baksteenlagen op houten planken tussen 2,10 m en 2,34 
m ÷ NAP. Het hout bevatte resten van enkele spijkers en was secundair als 
funderingshout gebruikt. De insteek was aangevuld met turfmolmachtig, venig materiaal 
dat sterk leek op de venige ophogingslaag (S 3) bij de fundering in het westelijke deel van 
het vlak (afb. 9). Op 6 m vanaf de straat bevond zich een tweede fundering (S 26), 
evenwijdig aan de vorige en eveneens uitgevoerd als staalfundering van eikenhouten 
planken. Dit hout was aangebracht in een met zand (S 27) opgevulde sleuf. Het zand 
bevatte een fragment van een aardewerk bakje (SP3-19) dat uit 1475-1525 dateerde. De 
insteek was verder afgedekt met hetzelfde turfmolmachtige materiaal (S 3) dat ook bij de 
voorgevelfundering aanwezig was. Het metselwerk van beide funderingen was uitgevoerd 

7  Het fragment van de 
steengoed kan (SP3-11-
1) uit Aken, gevonden in 
een van de mest 
pakketten in het profiel  
(S 15) 
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met rode baksteen (20, 5/ 21 x 10 x 5,5 cm, monster SP3-17 en 18) en kan behoord 
hebben tot de voor- en achtergevel van een bebouwing langs de Achterburgwal.   
 
In de noordwest hoek (met het minst verstoorde vlak) van de bouwput van perceel 
Spuistraat 256 lag een massief bebouwingsoverblijfsel in de vorm van een 2,1 m lange, 
noord-zuid gerichte muur van oranjerode baksteen (S 1) (afb. 9). De muur liep op 14 m uit 
de straat parallel aan de rooilijn. Het metselwerk was tweesteens breed (39 cm op 1,20 m 
÷ NAP) en had met vijf opeenvolgende vertandingen een 60 cm brede voet.5 Deze voet 
was op 1,81–1,86 m ÷ NAP gefundeerd op enkele 3,5 cm dikke eikenhouten planken. 
Rond deze zogenaamde staalfundering bestond de ondergrond uit lichtbruin, opvallend rul 
veen (S 3) met steengruis. Het gruis is waarschijnlijk afkomstig van de 
metselwerkzaamheden destijds. Een dendromonster (SP3-7) van het funderingshout gaf 
een datering van 1519 + / - 10 jr.6  
 

 
 
9  Het vlak met sporen en de locatie van het zuidprofiel 
 
Ten oosten van S 1 was een tweede fragment muurwerk aanwezig (S 10). Deze muur lag 
8 m uit de straat en liep eveneens evenwijdig aan de rooilijn. Het metselwerk was 
anderhalfsteens breed (27 cm) en opgetrokken uit machinaal gevormde stenen en 
aangesmeerd met cement. Het gehele vlak tussen beide muurfragmenten bestond uit een 
pakket sintels (S 8), dat minimaal 50 cm dik was. 

                                                      
5 Oranjerood, 17,5 / 18 x 9 x 4 cm, monster SP3-2. 
6 Lab nr. C 49345, datering Dr. Karl-Uwe Heußner, Deutsches Archäologisches Institut, Berlijn. 
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Ten westen en zuiden van beide muurrestanten bevonden zich in het vlak nog enkele 
bouwsporen, waaronder restanten van twee waterkelders (S 2 op 256 en S 5 op 258) en 
een beerput (S 6 op 256). De waterkelders waren gemetseld met bruinpaarse klinkers en 
trascement.7 De gewelven waren afgesloopt en de beide waterbakken waren volgestort 
met bruin grijs zand en puin. De bovenrand van de bakken lag tussen 1,27 m en 1,47 m ÷ 
NAP. Het metselwerk bestond uit een halfsteens muur met aan de binnenzijde van de 
bakken een klamplaag van dezelfde baksteen. Een dergelijke opbouw is kenmerkend 
voor de constructie van 18de-eeuwse waterkelders.8 Van de beerput (S 6) achter op 
perceel 258 resteerde slechts de noordwest hoek van het metselwerk. In de sporadisch 
nog aanwezig beervulling werd, naast enkel scherven industriële ceramiek uit de 19de 
eeuw, een houten hak van een laat-17de-eeuwse schoen aangetroffen.  
 
Naast de waterkelder op perceel 256 bevond zich in de bodem van het achtererf een 
omvangrijke boomwortel (S 4). Determinatie van een houtmonster (SP-6) wees uit dat het 
om de restanten van een Spaanse Aak (Acer campestre) ging. 
 

 
 
10  Op de voorgrond het muurfragment op een staalfundering (S 1). Parallel hieraan ligt meer  
richting Spuistraat een subrecente muur (S 10). De ruimte tussen beide muren was geheel  
gevuld met sintels (S 8).  

                                                      
7 Bruinpaars met gele aders, 19 x 9 x 4 cm. 
8 Gawronksi en Veerkamp 2007, 61. 
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4  Conclusie 

De percelen Spuistraat 256 en 258 maken deel uit van de stadsuitbreiding van 1425, toen 
ter vervanging van de Nieuwezijds Achterburgwal (die in 1867 gedempt zou worden voor 
de huidige Spuistraat) de Singel werd aangelegd. De eerste ophoging van de natuurlijke 
veenweide ondergrond gebeurde met grond die mogelijk afkomstig was van de nieuw 
gegraven verdedigingsgracht. Daarna heeft het terrein voor langere tijd braak gelegen.  
 
In het zuidprofiel dat voor het archeologisch onderzoek aan de zuidkant van de bouwput 
is aangelegd zijn op de ophoging concentraties mest waargenomen. Ook bevatte deze 
ophogingen 15de-eeuws vondstmateriaal. Deze archeologische sporen en vondsten 
onderschrijven het historische beeld dat de strook grond tussen Nieuwezijds 
Achterburgwal en Singel in de 15de eeuw nog onbebouwd was. Dit open terrein met 
kuilen en greppels binnen de stad werd gebruikt om mest en afval te dumpen en om 
(klein) vee te weiden.  
 
In het begin van de 16de eeuw werden beide percelen bebouwd. Vanwege de 
(sub)recente verstoringen was het niet mogelijk om op basis van de nog aanwezige 
sporen een samenhangende plattegrond te reconstrueren van de bebouwing. Uit 
fragmenten van staalfunderingen in het zuidprofiel kan worden opgemaakt dat op perceel 
Spuistraat 258 een 6 m diep pand werd opgetrokken. Schaarse vondsten in de insteek 
wijzen op een aanleg aan het eind van het eerste kwart of het begin van het tweede kwart 
van de 16de eeuw.  
 
Van het pand op het buurperceel Spuistraat 256 waren geen resten van de voorgevel 
over, maar wel een muurrestant op een staalfundering op 14 m uit de rooilijn. Ervan 
uitgaande dat dit spoor de achtergevel markeert, was dit pand dieper dan het naburige. 
De dendrochronologische datering van het funderingshout van 1519 + / - 10 jr wijst op een 
aanleg in min of meer dezelfde periode. Op basis van de archeologische gegevens zou 
de eerste bebouwing net iets eerder zijn dan het kaartbeeld van Anthonisz van 1538-1544 
doet vermoeden. Ten aanzien van de bouwontwikkeling op de kaart van Bast uit 1597 
blijft de vraag open hoe deze archeologische funderingen zich verhouden tot het 
dubbelhuis dat hier in de lengterichting langs de kade heeft gestaan. Aangezien de 
typische 17de-eeuwse paalfunderingen ontbreken kan er vanuit worden gegaan dat bij de 
volgende bouwfase, waarbij de huizen met hun voorgevel naar de kade waren gericht, 
zoals zichtbaar op de kaart van Berckenrode uit 1625, voort gebouwd is op de bestaande 
16de-eeuwse funderingen.  
 
De 16de-eeuwse bebouwingsplattegrond was zwaar verstoord door een subrecente 
mogelijk 19de-eeuw muur en een dik sintelpakket. Op andere plaatsen in de bouwputten 
waren nog restanten van waterkelders aanwezig die duiden op bouwaanpassingen na in 
de 17de en de 18de eeuw. Een grote boomwortel in de ondergrond leverde informatie 
over de begroeiing op het achtererf van Spuistraat 256: in de 19de eeuw en mogelijk al 
eerder stond daar een Spaanse aak.  
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Spuistraat 

AAR 47 

16 

5  Literatuur 

Bureau Monumenten en Archeologie, Archeologisch Programma van Eisen 34, 2006 
 
Gawronski, J., J. Veerkamp, ‘Water uit de kelder. De verdwenen waterkelders van 
Amsterdam’, in: Rossem, V. van, G. Tussenbroek, J. Veerkamp (red.), Amsterdam. 
Monumenten en Archeologie 6. Amsterdam 2007, 59-69 
 
Speet, B., ‘.Verstening, verdichting en vergroting’, in: M. Carasso-Kok (red), Geschiedenis 
van Amsterdam. Een stad uit het niets, tot 1578. Amsterdam 2004, 75-108  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Spuistraat 

AAR 47 

17

Bijlage 1 Sporen 

Nr NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie vondstn
r 

datering 

1 1,23 m ÷ 1,86 m ÷ 2 steens metselwerk, oranjerode baksteen, 17,5 / 18 x 9 x 4 cm, brede voet door 5 

versnijdingen, op staal. Dendro van hout uit staalfundering SP3-7 

huismuur op staalfundering SP3-2    

SP3-7 

1500-1550 

2 1,27 m ÷ 1,70 m ÷ gemetselde bak, half- steens muurwerk van bruinpaarse klinkers met gele aders (19 x 9 x 3,5 

cm), binnenzijde een klamplaag van zelfde baksteen, opp 135 x 195 cm, vloer van plavuizen 

waterkelder 1  1700-1800 

3 1,70 m ÷  verrommeld vlak, rul, venig materiaal,  tegen S 1 aan vermengd met baksteen gruis, ook 

zichtbaar in S 11 van het profiel 

ophoging of tuingrond? SP3-1  

SP3-3 

1500-1550 

4 1,25 m ÷  boomwortels die samenkomen in één stronk (Spaanse aak of Veldesdoorn: Acer Campestre) boom in tuin SP3-6  

5 1,32 m ÷ 1,47 m ÷ gemetselde bak, half-steens muurwerk van bruinpaarse klinkers met gele aders (18,5 x 9 x 4 

cm), binnenzijde klamplaag van zelfde baksteen, lengte 225 cm, doorsneden door damwand 

waterkelder 2  1700-1800 

6 1,53 m ÷ 2,16 m ÷ gemetselde bak van een 1-steensmuur, alleen nw hoek resteert, rest verstoord beerput 1 SP3-4, -5 1600-1900 

7 1,75 m ÷  ten O van S 1, vlak van klei/veen met zandlensjes, overdekt met S 8 ophoging  1500-1800 

8 1,25 m ÷ 1,75 m ÷ 50 cm dikke sintellaag tussen S 1 en S 10, tegen S 9 aan, op S 7 sintelstort  1800-1900 

9 1,25 m ÷ 1,75 m ÷ dunne laag bruin veen tussen opgaande muur S 1 en sintellaag S 8 originele insteekvulling  1500-1600 

10 0,90 m ÷ 1,63 m ÷ anderhalf-steens metselwerk, 27 cm breed met 2 versnijdingen, afgesmeerd met cement. muur  1800-1900 

11 1,80 m ÷ 2,50 m ÷ zandige donkergrijze puinlaag, met grote rulle veenbrokken ophoging  1500-1550 

12 2,34 m ÷ 2,55 m ÷ grijze dunne zandlaag bouwvloer  1500-1550 

13 2,40 m ÷ 3,00 m ÷ rul venig pakket ophoging SP3-8 1500-1550 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Spuistraat 

AAR 47 

18 

14 2,64 m ÷ 3,46 m ÷ compact bruin grijs kleipakket, bevat puintjes ophoging SP3-16 1425-1500 

15 2,96 m ÷ 3,56 m ÷ groene vettige mest mestkuil SP3-11 1425-1500 

16 2,88 m ÷ 3,58 m ÷ kleiig veenpakket ophoging  1425-1500 

17 3,40 m ÷ 3,50 m ÷ stromat, 5-7 cm dik, samengeperst afdeklaag  1425-1500 

18 3,52 m ÷ 3,62 m ÷ compacte venig kleipakket ophoging  1425-1500 

19 2,80 m ÷ 3,80 m ÷ bruingrijze, humeuze klei, onderin slibachtig, gaat over in duidelijke kleizoden. ophoging SP3-15 1425-1500 

20 3,16 m ÷ 4,56 m ÷ roodbruin veenpakket, bovenin doorworteld met lichtgele wortels, ondering dikkere wortels / 

takken. 

natuurlijk veen SP3-13,  

-14, -15  

 

21 3,16 m ÷ 3,38 m ÷ zandige vulling vulling kuiltje  1425-1500 

22 3,24 m ÷ 3,66 m ÷ gruizige laag, askleurig, met baksteen frgm en mortel, bovenzijde afgedekt met wortels en 

takkenlaagje 

afdeklaag kuil  1425-1500 

23 3,34 m ÷ 4,10 m ÷ zandige klei met gelaagde structuur, bevat puintjes kuilvulling SP3-10 1425-1500 

24 3,84 m ÷ 4,20 m ÷ kleiig veen, met veenbrokjes, mogelijk onderdeel S19, meegedrukt met heipaal greppelvulling?  1425-1500 

25 2,10 m ÷ 2,34 m ÷ metselwerk (rood, 20,5/21 x 10 x 5/5,5 cm) op een staalfundering voorgevel SP3-17 1500-1550 

26 2,02 m ÷ 2,14 m ÷ metselwerk (rood, 20,5 x 10 x 5,5 cm) op staalfundering van eikenhout, ingebed in grijs zand achtergevel SP3-18 1500-1550 

27 2,08 m ÷ 2,40 m ÷ grijs zand met puintjes en brokken turfmolm (S 3), rond S 26 insteekvullling SP3-19 1500-1550 

28 2,08 m ÷ 2,58 m ÷ grijs/geel zandpakket werkvloer?  1500-1550 

29 2,14 m ÷ 3,10 m ÷ humeus kleipakket met puintjes en donker bruine kleibrokken, gevlekte structuur ophoging  1425-1500 

30 1,70 m ÷ 2,10 m ÷ recent geel zandpakket, verstoord toplaag na sloop kelder  2007-2008 

31 2,98 m ÷ 3,18 m ÷ groene vette mest mestkuil of -grepppel  1425-1500 

32 2,98 m ÷ 3,16 m ÷ groene vette mest mestkuil - of greppel  1425-1500 

33 4,20 m ÷  bruin/geel pakket met veel platgedrukte rhizomen rietveen SP3-13  

34 4,60 m ÷  grijze wadafzetting, kleiig Formatie van Naaldwijk   
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Bijlage 2 Vondsten 

 
vondst

nr 
objectnr spoor N MAE object materiaal kenmerken datering 

1  3 1  kan steengoed  1500-1550 

1  3 1  vuurklok roodbakkend: slib  1500-1550 

1  3 1  kan steengoed  1500-1550 

1 SP3-1-1 3 1 1 schrijfstift delfstof: grafiet  1500-1600 

2  1 1  baksteen bouwceramiek roodbruin, 18 x 8,5 x 4 cm 1500-1550 

3  3 1  grape witbakkend: groen groen glazuur 1550-1600 

3  3 1  kan steengoed kerfsnee 1550-1600 

3  3 1  bord witbakkend: geel geel glazuur 1550-1600 

4  6 1  schoen hout  1650-1700 

5  6 1  kop porselein: Europa  1850-1900 

5  6 1  bord industrieel  1850-1900 

6  4   boomwortel hout: Acer campestre (Spaanse aak)   

7  1   staalfundering eco: dendro 1529 + / - 10 jr 1519-1539 

8  13 1  plavuis bouwceramiek - x - x 2,4 cm 1500-1550 

8  13 1  doofpot roodbakkend  1500-1550 

8  13 1  kan steengoed  1500-1550 

8  13 1  plavuis bouwceramiek 19,4 x 19,4 x 3,6 cm 1400-1450 
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slibglazuur 

10  23   stillegang leer kurken zool 1475-1500 

11  15 1  voorraadpot roodbakkend  1450-1500 

11  15 1  grape roodbakkend  1450-1500 

11  15  1 nagel metaal: ijzer vierkant 1450-1500 

11 SP3-11-1 15  2 kan steengoed: Duitsland, Aken  1450-1500 

12  29   bakpan roodbakkend  1450-1500 

12  29 1  kan steengoed: Duitsland, Siegburg  1450-1500 

13  33   natuurlijk veen eco: pollenmonster pollenbak 59  

14  20   natuurlijk veen eco: pollenmonster pollenbak 60  

15  20   natuurlijk veen eco: pollenmonster pollenbak 61  

16  14 4  kan steengoed: Duitsland, Siegburg  1375-1450 

16  14 1  kan steengoed  1375-1450 

16  14 1  grape roodbakkend: slib  1375-1450 

16  14 5  grape roodbakkend  1375-1450 

16  14 1  kom roodbakkend  1375-1450 

17  25  1  bouwceramiek 20,5/21 x 10 x 5/5,5 cm 1500-1550 

18  26  1  bouwceramiek 20,5/21 x 10 x 5/5,5 cm 1500-1550 

19  27 1  bakje witbakkend  1475-1525 
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