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Basisgegevens 

Plangebied   Oudezijds Voorburgwal  
Adres  Oudezijds Voorburgwal 28 
Kadaster  ASD05 G 04326 G 0000 
RD-coördinaten  NW X: 121.758 Y: 487.620 

NO X: 121.769  Y: 487.615 
ZW X: 121.755 Y: 487.615 
ZO X: 121.767 Y: 487.608 

TOPO-code BMA  OZV8 
OM-nummer   24161 
Opdrachtgever  Stadsherstel Amsterdam NV 
Bevoegd gezag   Gemeente Amsterdam,  
  Stadsdeel Centrum 
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam,  
  Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie  Gemeente Amsterdam,  
      Bureau Monumenten & Archeologie 
 

 
 
1  Het plangebied Oudezijds Voorburgwal 28 binnen het stadsdeel Centrum 
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1  Inleiding 

Van 19 t/m 24 oktober 2007 heeft de afdeling Archeologie van Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) een archeologische opgraving uitgevoerd op de locatie Oudezijds 
Voorburgwal 28 te Amsterdam. De aanleiding hiervoor was de voorgenomen uitbreiding 
van de bestaande bebouwing aan de Suikerbakkerssteeg ten behoeve van de vestiging 
van Brouwerij de Prael. Dit bouwproject maakte deel uit van het project ARM van 
Stadsherstel Amsterdam NV, waarbij delen van het bouwblok tussen de Warmoesstraat, 
Oudezijds Armsteeg, Oudezijds Voorburgwal en Heintje Hoeksteeg worden 
herontwikkeld. De Suikerbakkerssteeg loopt van de gracht midden door dit bouwblok (afb. 
4).  
Voor deze locatie in de historische binnenstad geldt een hoge archeologische 
verwachting. Het bouwplan voorzag in een gedeeltelijke en ondiepe ontgraving van de 
bouwput tot 0,50 m + NAP. Deze bodemverstoring zou leiden tot aantasting van mogelijke 
archeologische resten. Het archeologisch onderzoek heeft zich beperkt tot het te 
ontgraven deel van de bouwput. Dieper gelegen sporen zijn in situ behouden.  
 

 
 
2  De vindplaats Oudezijds Voorburgwal 28 aan de Suikerbakkerssteeg binnen de topografische situatie  
van 2007 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

 
Het opgravingsterrein ligt in een deel van de stad dat in de 14de eeuw tot ontwikkeling is 
gekomen. Na de stadsrechtverlening in 1342 werd de Oudezijds Voorburgwal gegraven. 
Aan de binnenzijde van de gracht werd een aarden verdedigingswal opgeworpen. De 
bestaande kavels langs de Warmoesstraat, tot dan toe de kern van de nederzetting op de 
oostelijke oever van de Amstel, werden vervolgens verlengd tot aan deze stadswal. Door 
een toenemende druk op de beschikbare ruimte in de stad werden de percelen na verloop 
van tijd in de breedte gesplitst om bebouwing direct achter de wal mogelijk te maken. Zo 
ontstonden er achterterreinen die bereikbaar werden gemaakt door de oude 
perceelssloten te dempen en tot stegen om te vormen. De ten zuiden van de bouwlocatie 
gelegen Heintje Hoeksteeg dateert uit 1397 en ook de Oudezijds Armsteeg stamt 
waarschijnlijk uit diezelfde tijd.1 Ruim anderhalve eeuw later was het terrein tussen de 
Warmoesstraat, Oudezijds Armsteeg, Oudezijds Voorburgwal en Heintje Hoeksteeg 
grotendeels volgebouwd, zoals te zien is op de stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz 
uit 1544 (afb. 3). Ook de Suikerbakkerssteeg, waar de opgraving zou plaatsvinden, blijkt 
dan al te bestaan. Meer details over de historische bebouwing aan de steeg biedt de kaart 
van Pieter Bast uit 1597 (afb. 4). Op het moment waarop Balthasar Florisz van 
Berckenrode in 1625 zijn stadsplattegrond uitgaf had de laagbouw aan de steeg 
plaatsgemaakt voor twee hoge gebouwen (afb. 5).  
 

 
 
3  Uitsnede uit de stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz uit 1544. In het verlengde van de brug ligt de 
Oudezijds Armsteeg, daarboven tekent zich de Suikerbakkerssteeg af (Stadsarchief Amsterdam) 

                                                      
1 Speet, 2004, 86. 
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4  Het huizenblok tussen Oudezijds Armsteeg en Heintje Hoeksteeg met net onder het midden de parallel 
daaraan lopende Suikerbakkerssteeg (kaart van Pieter Bast, 1597) (Stadsarchief Amsterdam)  
 
 

 
 
5  Op de kaart van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1625 is te zien dat de bebouwing aan de 
Suikerbakkerssteeg is vervangen, waarbij deze tevens is ingekort. Deze situatie is tot eind 19de eeuw 
onveranderd gebleven. Ingekleurd is de steeg en het deels opgegraven gebouw (Stadsarchief Amsterdam) 
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6  Op een projectie van het kadastrale minuutplan van 1820 op de tegenwoordige topografie is goed te zien dat 
ter plaatse van het pand Oudezijds Voorburgwal 28 op dat moment drie gebouwen stonden (van noord naar zuid 
573, 588 en 594). De opgraving concentreerde zich rondom de twee zuidelijke gebouwen. Het kaartnoorden ligt 
boven (Stadsarchief Amsterdam) 
 

 
 
7  Uitsnede uit de kaart van J.C. Loman uit 1876. De Suikerbakkerssteeg ligt tussen de panden 22 en 30. De 
panden 24 en 26 maakten eind 19de eeuw plaats voor het latere nr 28. Het pand ten zuiden van 26 (in 1820 
perceel 594) is op dat moment reeds gesloopt. Het kaartnoorden ligt linksboven (Stadsarchief Amsterdam) 
 
De topografische situatie uit de 17de eeuw is in grote lijnen intact gebleven tot omstreeks 
1900. Wel voltrokken zich enige wijzigingen op het binnenterrein. Op de minuutkaart van 
1820 waren hier nog drie panden aanwezig (afb. 6: nrs 194, 188 en 173). Het zuidelijke 
pand (nr. 194) was op het moment van verschijnen van de buurtatlas van J.C. Loman jr in 
1876 al gesloopt (afb. 7). Bij een uitbreiding van een bakkerij aan de Oudezijds Armsteeg 
in de jaren 1893-1897 is het noordelijke (nr. 588) pand vervangen. Deze twee percelen 
markeren de opgravingslocatie.2  

                                                      
2 Bouwtekeningen uit 1893 en 1897 voor uitbreidingen van de broodfabriek van de firma wed. J. De Jonge, 
Stadsarchief Amsterdam. 
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Suikerbakkerssteeg 
De naam van de steeg die vanaf de Oudezijds Voorburgwal leidde naar het binnenterrein, 
de Suikerbakkerssteeg, verwijst naar de suikerindustrie, een bloeiende tak van nijverheid 
in Amsterdam in de 17de en 18de eeuw. De introductie van suikerraffinaderijen in 
Amsterdam valt samen met de vestiging van Antwerpse suikerbakkers in de stad eind 
16de eeuw. De eerste vermelding is uit 1597.3 Er kwamen talloze werkplaatsen waar ruwe 
rietsuiker, aangevoerd uit overzeese plantages, werd geraffineerd tot suiker. Deze 
suikerbakkers waren vaak gevestigd aan water vanwege de aanlevering van de 
grondstoffen per schuit. Het merendeel van de bedrijven was gelegen in de Jordaan, al 
maakten enkele suikerbakkers gebruik van panden aan de Herengracht en op het Rokin. 
Over de aanwezigheid van suikerbakkers aan de Oudezijds Voorburgwal zijn geen 
bronnen bekend.  
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

De bouwplaats had een hoge archeologische verwachting, zowel op historische gronden 
als vanwege andere archeologische vindplaatsen die in de directe omgeving bekend zijn. 
De vindplaats is verbonden met de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam vanaf de 14de 
tot de 20ste eeuw. Vanwege de beperkte bodemingreep en hiermee samenhangend 
kleinschalige karakter van het archeologische onderzoek richtte de opgraving zich op 
enkele specifieke vraagstellingen: 
 de aanwezigheid van archeologische sporen binnen het plangebied, de datering en de 

exacte omvang en ligging ervan; 
 de gebruiksgeschiedenis van de vindplaats, 
 de ligging van plattegronden van woon- of werkplaatsen en hun materiële neerslag.  

 
De opgraving (AO) bestreek een oppervlak van 14 x 6 m. Vanaf het huidige maaiveld, op 
gemiddeld 1,20 m + NAP, is één vlak aangelegd op circa 0,50 m + NAP. Dit is het 
hoogste niveau waarop zich sporen van bebouwing aftekenden en tevens het diepste 
niveau van de geplande civieltechnische ontgraving. Een tweede vlak is niet aangelegd 
vanwege behoud in situ van de archeologische resten waarin het bouwplan voorzag. 
 
De AO is uitgevoerd door het veldteam van de afdeling Archeologie van BMA volgens de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1. Sporen zijn gedocumenteerd 
door middel van digitale fotografie en tekeningen op schaal 1:20. De noodzaak tot 
documentatie van een profiel verviel doordat de zone tussen het maaiveld en het vlak 
geheel verstoord was door 19de- en 20ste-eeuws grondverzet.  
 

                                                      
3 Poelwijk 2003, 50. 
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8  Sporenkaart  
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

De opgraving heeft in totaal 21 sporen opgeleverd. Hierbinnen waren de structuren van 
twee afzonderlijke gebouwen te onderscheiden, aangeduid als gebouw 1 en gebouw 2 
(afb. 8 en 9). De sporen zijn in drie bouwfasen onder te verdelen. De oudste fase gaat niet 
verder terug dan de 17de eeuw. Dit hangt samen met de aanleg van slechts 1 vlak: in de 
dieper gelegen (in situ bewaarde) lagen zullen oudere bouwsporen aanwezig zijn. Na de 
aanlegfase kwam een verbouwingsfase in 1650-1850, waarin minimaal tot twee maal toe 
wijzigingen zijn doorgevoerd. In de tweede helft van de 19de eeuw ten slotte zijn beide 
gebouwen gesloopt. Vervolgens is het huidige gebouw Oudezijds Voorburgwal 28 tot 
stand gekomen, dat in het navolgende wordt aangeduid met de term bestaande 
bebouwing.  
 
3.1.1  Gebouw 1  

Gebouw 1 was een rechthoekige, oost-west georiënteerde structuur waarvan de 
noordelijke helft zich uitstrekte onder de bestaande bebouwing. Van de zuidelijke zijgevel 
resteerden een aantal losse, in het verlengde van elkaar liggende, muurfragmenten. Van 
oost naar west waren dit S 7, 8, 12 en 14 (afb. 8, 9). Aan het oostelijk uiteinde lag een 1 m 
lang en 0,6 m breed muurdeel (S 7). Het was tweeënhalfsteens dik en opgetrokken in 
oranjerode baksteen van 23,5 x 11,5 x 4,5/5 cm. Op het westelijk deel hiervan was in een 
later stadium muur S 8 gezet, een tweesteensmuur van oranjerode baksteen van 23,5 x 
11,5 x 4,5/5 cm. Het westelijk uiteinde hiervan had een afgewerkte kopse kant hetgeen 
impliceert dat hier een doorgang of een niet meer bestaand gewelf op een hoger niveau 
heeft gelegen. De tegenhanger hiervan, muur S 12, lag 1,80 m westelijker, maar hier was 
door latere sloop geen kopse afwerking meer aanwezig. Muur S 12 rustte aan de 
westzijde op de parallelle zijgevels van de gebouwen 1 en 2, de tweesteensmuren S 13 
(gebouw 2) en S 14 (gebouw 1). Muur S 14 was opgetrokken in oranjegele en bruine 
baksteen van 22,5/ 23 x 10,5/11 x 4/4,5 cm.  
 
Bij inpandige verbouwingen zijn drie waterkelders en één waterput aangelegd. In het 
meest oostelijke deel bevond zich waterkelder S 2, een rechthoekige bak van 1,40 x 1,40 
m met een gepleisterde binnenzijde. Ernaast resteerde een 1 m lang restant van een 
bakstenen goot (S 3). Deze is buitengebruik gesteld bij de aanleg van een waterput (S 6). 
De bakstenen putmantel was omgeven door kleimantel van 1,60 x 1,50 m die de goot S 3 
doorsneed. Uit de uitbraaksleuf S 4 is vondstmateriaal geborgen (OZV8-2) uit de 17de of 
18de eeuw. Waterput S 6 had een eensteens bakstenen mantel met een doorsnede van 
0,8 m en een binnendoorsnede van 0,4 m. De zuidoosthoek is, nadat de put buiten 
gebruik is gesteld tot in ieder geval op het niveau van het vlak (0,38 m + NAP) gesloopt. 
De vulling van de uitbraaksleuf (S 15) bestond uit puin en een enkele vondst uit de 17de 
of 18de eeuw (OZV8-4). Tegen de zijgevel (S 14) is waarschijnlijk in de 18de eeuw een 
waterkelder gebouwd van 2,75 x 2,50 m (S 17) met twee rechthoekige inlaten aan de 
(zuid)kant van de buitenmuur (afb. 9, 10). Na sloop van het gewelf is de waterbak 
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volgestort met puin.4 Ten zuiden van deze gesloopte waterkelder lag een geheel intact 
exemplaar (S 18) van minimaal 3,9 m x 1,60 m, die deels doorliep tot buiten de werkput. 
De rand van de circa 2 m diepe bak reikte tot gemiddeld 0,55 m + NAP. Hierop rustte een 
1,20 m breed en 2,40 m lang tongewelf (bovenzijde 0,87 m + NAP) met een 1,10 m brede 
rechthoekige inlaat aan de westzijde. De bodem lag op 1,80 m onder de inlaatrand, op 
1,59 m ÷ NAP. Bij een laatste verbouwingsfase is een kuil (S 9) gegraven van 1,60 m 
doorsnede en met een 0,1 m dikke kleimantel (afb. 11). De kleimantel grensde aan de 
kopse kant van muur S 8 en doorsneed in de noordoosthoek de insteek van waterput S 6. 
De kuil was gevuld met grijsbruin zand en de bodem van een suikerstrooppot (OZV8-3).  
 
De bebouwing is vermoedelijk in de 19de eeuw is gesloopt. Hierbij is midden op het 
perceel een puinconcentratie achtergebleven (S 16). Twee langs de bestaande 
bebouwing gelegen muren (S 19 en S 20) zijn niet aan een specifieke fase toe te 
schrijven. Muur S 19 was een anderhalfsteensmuur, opgetrokken in rode baksteen van 
18,5 x 9/9,5 x 3,5/4 cm. Muur S 20 was opgetrokken in gele baksteen. 
 
3.1.2  Gebouw 2 

Het westelijk uiteinde van de noordelijke zijgevel van gebouw 2 (S 13) lag tegen de 
zuidelijke gevel van gebouw 1 (S 14), bestaande uit een tweesteensmuur van 
appelbloesembaksteen (17,5/18 x 8,5 / 9 x 4/4,5 cm), een gangbaar soort in de eerste 
helft van de 17de eeuw. Van het binnenwerk van dit gebouw was een eensteensmuur 
over die, zoals uit het metselverband bleek, later koud tegen de zijgevel was gezet. De 
ruimte aan de westkant was bestemd tot binnenvertrek, wat blijkt uit de bepleistering van 
zowel de zijmuur als de buitengevel. Het deel ten oosten van de tussenmuur was niet 
afgesmeerd, wat erop kan wijzen dat dit de buitenzijde was of dat het vloerniveau en 
hiermee onderkant van het gepleisterde muurwerk hier hoger heeft gelegen.  
 
In de 17de of 18de eeuw heeft een grote verbouwing plaatsgevonden waarbij een deel 
van de buitengevel is vervangen door nieuw muurwerk dat hoorde bij een gemetselde bak 
(S 10) van 5 x minimaal 2 m tegen gebouw 1 aan, overdekt met een gewelf en aan de 
noordkant voorzien van twee rechthoekige, deels afgeronde, bakken. Van het overkluisde 
deel resteerde alleen nog de noordelijke aanzet. Beide bakken hadden aan de noordzijde 
een iets verdiept gelegen eensteensbrede trede. De constructie heeft waarschijnlijk 
gefunctioneerd als waterreservoir: de constructie lijkt sterk op die van de tegen 
overgelegen waterkelder S 17, maar met grotere en ronder afgewerkte inlaten.  
 
Nadat de bak in onbruik is geraakt is deze volgestort met zand en puin, waaronder grote 
brokken natuursteen. Het muurwerk is vervolgens gesloopt tot gemiddeld 0,7 m + NAP. 
Met het resterende metselwerk als fundering is een goot aangelegd, ditmaal in de 
lengterichting van het perceel (S 11, afb. 13). Van de 0,67 m brede goot waren twee 
minimaal 3 m lange en evenwijdig aan elkaar lopende muurdelen over. Dit metselwerk 
bestond uit eensteensmuren van roodbruine baksteen van 19 x 3,5/4 x 9,5 cm, met een 
tussenruimte die versmalde van 0,35 m aan het westelijk uiteinde tot 0,25 m aan de 
oostkant. Het westelijk uiteinde van de goot ging over in een bak die rustte op het 
muurwerk van het waterreservoir (S 10) tussen de twee inlaten. Deze bak had een 
bakstenen vloer met halfronde afsluiting van eensteensmuurwerk aan de westzijde.5 In 
een later stadium is op de halfronde bak een 10 cm smalle goot aangesloten (S 21).  
 
                                                      
4 Van het gewelf resteerde muurwerk tot 0,56 m + NAP. 
5 Vloerniveau op 0,69 m + NAP. 
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9  Overzicht van het opgravingsvlak gezien richting westen, rechts Oudezijds Voorburgwal 28 
 
De vloer rond de goot was niet meer aanwezig, maar het feit dat van de flankerende 
muren alleen nog de onderste baksteenlaag resteerde geeft aan dat het plaveisel op dit 
niveau (0,61 m + NAP aan de oostkant) moet hebben gelegen. Uit het aflopen van de 
goot in oostelijke richting (0,08 m af over een afstand van 4,60 m) kan worden afgeleid dat 
deze waarschijnlijk afwaterde op de Oudezijds Voorburgwal. 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Suikerbakkerssteeg 

AAR 48 

14 

 
 
10  Overzicht van de werkput richting noordoosten. Op de voorgrond de muren S 13 en S 14, links daarvan de 
waterkelders S 18 en S 17 en rechts de indelingsmuur van gebouw 2  
 

 
 
11  Waterkelder S 17 met deels gesloopt gewelf twee tapmondingen tegen de zijgevel (S 14), gezien richting 
westen 
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12  Kuil S 9 gezien richting zuiden. Links is de opening in de zijgevel van gebouw 1 (S 18) te zien waarop de 
kleimantel van de kuil aansluit. Op de achtergrond waterreservoir / goot S 10. In de vulling van de kuil is een 
fragment van een suikerstrooppot te zien (OZV8-3) 
 

 

13  Overzicht van goot S 11 
richting oosten. Deze is deels 
gebouwd op waterreservoir S 10 
waarvan op de achtergrond de 
aanzet van een gewelf te zien is. 
Links de opening in zijgevel S 18 
met daarvoor de in een latere 
fase gegraven kuil S 9.  



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Suikerbakkerssteeg 

AAR 48 

16 

4  Vondsten 

Het archeologisch onderzoek heeft een beperkte hoeveelheid vondsten opgeleverd. Dit 
bestond uit steengoed, faience en roodbakkend aardewerk. Naast de gangbare 
huishoudelijke keramiek bestond het merendeel van de vondsten uit voorwerpen die voor 
specifieke industriële doeleinden werden gebruikt, namelijk in de suikerraffinaderij (afb. 
15). Het gaat hierbij om roodbakkend vaatwerk, waaronder breekbare kegelvormige 
vulpotten. In deze kegels werd de in verschillende stadia gekookte suiker gegoten om uit 
te kristalliseren tot gebruiksklare suiker. Verder waren er strooppotten waarin de vloeibare 
stroop werd opgevangen, die uit de met verhitte suikermengsels gevulde kegels 
druppelde. De kegels braken vaak wanneer de suiker eruit werd gehaald. Zowel vulpotten 
als strooppotten en -kannen hadden een korte omlooptijd. In de regel hoopten zich in de 
grachten rond de suikerbakkerijen vaak grote hoeveelheden van dit aardewerk afval op. 
Deze vondsten zijn een goede archeologische graadmeter voor de aanwezigheid van een 
dergelijke werkplaats in de omgeving. Zo zijn in 1969 een groot aantal stroopkannen 
geborgen uit de bedding van de Prinsengracht6 en in 1978 uit de Lauriergracht (afb. 14). 
Een eveneens in de context van suikerbakkerijen teruggevonden aardewerktype bestond 
uit grote voorraadpotten op standlobben. Deze potten waren alleen inwendig geglazuurd 
en doorgaans circa 45 cm hoog. Zulke archeologische vondsten komen in de 
Amsterdamse binnenstad voor in de laag met stadsafval waarmee het eiland Vlooienburg 
in de jaren1592-1596 is opgehoogd, evenals in 17de-eeuwse contexten met een gebruik 
als aspot of in relatie tot de suikerindustrie.  
 

 
 
14  Voorbeelden van in de Amsterdamse suikerraffinaderij gebruikte aardewerk. Links een pot op lobvoeten uit 
een beerput in de Tuinstraat (TUI5-1), rechts een kegelvormige vulpot geplaatst op een strooppot afkomstig uit 
de Lauriergracht (LAU-4 en LAU-13)  

                                                      
6 Heidinga 1969. 
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15  Fragmenten van suikerbakkersaardewerk opgegraven aan de Suikerbakkerssteeg (OZV8-2), met in het 
midden een vergelijkbaar compleet exemplaar uit de Lauriergracht (LAU-9)  
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5  Conclusie 

De archeologische opgraving aan de Suikerbakkersteeg heeft de hoge archeologische 
verwachting voor de locatie bevestigd. De opgegraven structuren behoorden toe aan twee 
gebouwen die hier vanaf de 17de eeuw tot aan sloop in de 19de eeuw hebben gestaan. 
Oudere gebruiksfasen van het terrein konden niet worden vastgesteld aangezien de 
opgraving zich beperkte tot één vlak tot 0,50 m + NAP, waardoor oudere dieper gelegen 
sporen in situ werden behouden. De grote mate van gaafheid en conservering van de 
archeologische resten vormen een goede graadmeter voor de kwaliteit van het dieper 
gelegen bodemarchief ter plekke.  
 
De indeling van de twee opgegraven gebouwen met waterreservoirs, waterkelders en 
waterputten wijst erop dat dit waarschijnlijk geen woonhuizen maar werkplaatsen waren. 
Gezien de specifieke aardewerkvondsten lijkt het aannemelijk dat het hier gaat om een 
17de- of 18de-eeuwse suikerbakkerij. Dit vermoeden wordt bevestigd door de naam 
Suikerbakkerssteeg die toegang bood tot deze gebouwen op het binnenterrein vanaf de 
Oudezijds Voorburgwal. De aanwezigheid van meerdere waterreservoirs zou verklaard 
kunnen worden door het feit dat bij de verschillende stadia van de suikerraffinaderij grote 
hoeveelheden water nodig waren om de substantie, waaruit uiteindelijk suiker ontstond, te 
reinigen en te koken.  
 
Aangezien de desbetreffende archeologische (aardewerk) vondsten hoofdzakelijk 
afkomstig waren uit uitbraaksleuven, konden de gemetselde structuren niet direct met 
deze industrietak in verband worden gebracht. Desondanks kan worden aangenomen dat 
de feitelijke werkplaats hier niet ver vandaan had gelegen. Uit archeologisch onderzoek 
op andere locaties in de stad is gebleken dat aardewerk afval van suikerbakkers vaak 
voorkomt in de directe omgeving van de productieplaats zelf.  
 
Over de functie van de gebouwen in de eerste helft van de 19de eeuw worden we 
geïnformeerd door de legenda van het kadastrale minuutplan van 1832. Toen waren 
beide panden in gebruik als pakhuis.7  
 
 
 
 

                                                      
7 Oorspronkelijke aanwijzende tafel, kadasternummers 588 en 594, geraadpleegd via www.watwaswaar.nl 
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Bijlage 1 Sporen 

S NAP NAP 

onder 

beschrijving interpretatie ass. vondstnr datering 

1 1,17m + 0,49 m 

+ 

grijs/geel zand en veel puin vanaf 

maaiveld, dikte 40 -80 cm 

egaliserings 

pakket 

  1650-1850 

2 0,79 m 

+ 

0,44 m 

+ 

vierkante bak, halfsteens 

metselwerk, baksteen 17,5 x 8,5 x 

3,5/4 cm, binnenzijde met cement 

aangesmeerd 

waterkelder   1650-1850 

3 0,48 m 

+ 

 baksteen constructie van 1 niveau, 

105 cm lang 32 cm breed, 

verstoord, oranje / rode baksteen, 

19 x 9 x 3,5 cm 

goot? < 5  1650-1850 

4 0,48 m 

+ 

 in het vlak rond S 3, gevuld met 

donkere grond en grof puin, wordt 

doorsneden door S 5 

uitbraakspoo

r 

 OZV8-2 1650-1850 

5 0,46m +  zware grijs blauwe klei met bruine 

vegen en oxidatie vlekken rond 

waterput S 6 

kleimantel   1650-1850 

6 0,81m +  baksteen ring, 1-steensbreed, 

oranje rode baksteen 19 x 8,5/9 x 

3,5 cm, buitenmaat ø 80 cm, 

binnenmaat ø 40 cm, een zijde 

uitgebroken (S 15) 

waterput   1650-1850 

7 0,51m + 0,23 m  

+ 

2,5- steens metselwerk, oranje rood 

23,5 x 11,5 x 4,5/5 cm, weggezakt, 

lijkt onder S 8 ' te duiken' 

muurwerk   1650-1850 

8 0,84m +  2,5-steens metselwerk met 

vertanding, oranje rood, 23,5 x 11,5 

x 4,5/5 cm. Stevig metselwerk, 

westzijde afgewerkt als kopse kant, 

sluit aan op S 9, mogelijk vervolg S 

12 

muurwerk < 9  1650-1850 

9 0,49m +  cirkel van grijs/bruine zware klei, ø 

160 cm, band is 5-9 cm dik, vulling 

bestaat uit zand en puin. 

kuil > 8 OZV8-3 1650-1850 

10 0,84m + 0,15 m 

÷ 

metselwerk, oranjerood 23 x 11 x 

4,5 cm, loopt deels onder S 11 door 

water 

reservoir 

  1650-1850 

11 0,60m +  parallele muren, beide steensbreed, 

roodbruin 19 x 3,5/4 x 9,5 cm, 

breedte 67 cm, binnen maat 29 cm, 

vulling roestbruin/grijs zand, parallel 

aan S 7 en 8 

goot > 10  1650-1850 
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12 0,86 m+  metselwerk als S 8, in het verlengde 

van S 8 en 7, onderbroken door S 

9, sluit aan op S 13 en 14 

muurwerk   1650-1850 

13 0,88 m 

+ 

 2 steens metselwerk, tegen S 14, 

sluit aan op S 10 en in het 

verlengde van S 12.  Heeft 1½-

steens zijmuur. Baksteen 

appelbloesem, 17,5/18 x 8,5/9 x 

4/4,5 cm 

muurwerk   1650-1850 

14 0,88 m+  2 steens metselwerk, tegen S 13, 

oranje gele baksteen met inzet van 

groter formaat oranje bruin 22,5/23 

x 10,5/11 x 4/4,5 cm, in verlengde S 

12, tegen S 17 

muurwerk   1650-1850 

15 0,38m +  verstoring mantel waterput S 6 en 

omringde kleimantel S 5 

uitbraak > 5 OZV8-4 1650-1850 

16 0,57 m+  kuil tussen 6,5 - 8, 5 m met puin en 

metselwerk van gele ijsselsteentjes 

  OZV8-5 1650-1850 

17 0,86 m 

+ 

0,40 m 

+ 

kelder met ingestorte koepel en 

twee inlaten, bruine baksteen 18 x 8 

x 4 cm, vulling zand,puin, sintels en 

klei 

waterkelder > 14 OZV8-6 1650-1850 

18 0,90 m+ 0,52 m 

+ 

gemetselde bak met koepel gewelf, 

164 x 360 cm, bruine baksteen 17,5 

x 8 x 3,5 cm 

waterkelder   1650-1850 

19 1,06 m 

+ 

0,67 m 

+ 

1,5  steens metselwerk tegen 

fundering veilinghuisje aan, tussen 

9,70 en 13,00 m, oranje rode 

baksteen 18,5 x 9/9,5 x 3,5/4 cm 

muurwerk   1650-1850 

20 0,92 m 

+ 

0,82 m 

+ 

metselwerk uit gele baksteen in 

verlengde van S 19, tussen 4,10 m - 

6,80 m .  

muurwerk   1650-1850 

21 0,81 m 

+ 

 goot, uitmondend in goot S 11 goot   1650-1850 
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Bijlage 2  Vondsten 

vondst 
nr 

S N MAE object materiaal kenmerken datering 

1        

2 4 62 8 suikerstrooppot roodbakkend binnenzijde 

glazuur 

1600-1800 

2 4 1 1 plooischotel faience wit 1675-1700 

2 4 1 1 kan steengoed: 

Duitsland, 

Frechen 

  

3 9 4 1 suikerstrooppot roodbakkend  1600-1700 

4 15 1 1 suikerstrooppot roodbakkend  1600-1700 

5 16 2 1 kan steengoed: 

Duitsland, 

Frechen 

 1650-1700 

5 16 3 3 voorraadpot roodbakkend  1600-1800 

6 17 1 1 suikerstrooppot roodbakkend  1600-1800 
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