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Basisgegevens 

Plangebied  Marjoleinterrein 
Adres Marjoleinstraat / Dragonstraat / 

Kamperfoelieweg 
Kadaster ASD32 AM 008844 
RD-coördinaten NW X: 122.639 Y: 490.552 

         NO X: 122.681 Y: 490.528 
   ZO X: 122.679 Y: 490.440 

         ZW X: 122.618 Y: 490.438 
TOPO-code BMA MRJ 
OM-nummer  38273 
Opdrachtgever  Gemeente Amsterdam 
  Stadsdeel Amsterdam-Noord 

Projectmanagment De Banne 
Bevoegd gezag  Gemeente Amsterdam 
  Stadsdeel Amsterdam-Noord 
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam 
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 

 
 
1  De locatie van de vindplaats Marjoleinterrein in het stadsdeel Amsterdam-Noord 
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1  Inleiding 

Het plangebied Marjoleinterrein is gelegen in stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam 
(afb. 1), en maakt deel uit van het voormalige poldergebied van de Banne Buiksloot. In het 
kader van het voorgenomen woningbouwproject ‘de Banne’ wordt het maaiveld van het 
plangebied geëgaliseerd. Dit betekent dat delen van het terrein worden afgegraven en 
andere delen worden opgehoogd. De egalisering heeft daarom schade aan eventuele 
archeologische overblijfselen in de ondergrond tot gevolg. Er zijn sporen uit de vroegste 
ontginningsgeschiedenis van Waterland te verwachten, in het bijzonder delen van de 
Buiksloterdijk en terpen uit de 11de-13de eeuw met laat-middeleeuwse huisplaatsen.1 

Een archeologisch booronderzoek door Hollandia Archeologen uit Zaandijk in 
2008 had enkele aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische 
sporen opgeleverd. Dit was slechts een voorlopige conclusie, aangezien de meeste 
boringen niet diep genoeg tot in de archeologische ondergrond konden worden doorgezet 
vanwege een dikke bovenlaag van recent opgebracht zand. 

Een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) was noodzakelijk voor nadere 
informatie over de aard, omvang, kwaliteit en datering van eventuele archeologische 
resten. Dit IVO werd op 2 en 3 december 2009 uitgevoerd door de afdeling Archeologie 
van Bureau Monumenten & Archeologie. 
 

 
 
2  Het plangebied Marjoleinterrein met de werk- en sonderingsputten binnen de topografische situatie van 2009 

                                                      
1 Gawronski en De Leeuw 2009. 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Historische achtergronden 

2.1.1  Ontginningen 

Het plangebied Marjoleinterrein ligt in de voormalige Banne Buikslootpolder, onderdeel 
van de banne van Schellingwoude.2 De Buikslootpolder wordt begrensd door de 
Zuiderpolder in het noorden, de Nieuwe Gouw in het westen, het Noordhollands Kanaal in 
het oosten en de Waterlandse zeedijk (hier de Buiksloterdijk) in het zuiden.  

De ontginning van het veenlandschap ten noorden van het IJ startte vermoedelijk 
in de tweede helft van de 10de eeuw vanuit het kustgebied en West-Friesland. De eerste 
ontginners van Waterland vestigden zich op opgehoogde huisplaatsen(terpen) die 
verspreid lagen op veenweide percelen in het oosten bij Zuiderwoude en Holysloot en ter 
hoogte van het huidige IJsselmeer. De volgende groep boeren moest verder naar het 
westen om vrije grond te vinden. Zij kwamen ter hoogte van het huidige Broek in 
Waterland, Poppendam, Schellingwoude en Zunderdorp te wonen. Weer iets later breidde 
de ontginning zich uit naar locaties waar tegenwoordig Buiksloot, Landsmeer en Oostzaan 
zijn gelegen. Dit proces ging door totdat men in het westen stuitte op de grenzen van de 
ontginning vanuit Kennemerland. In de loop van de 12de eeuw werd deze grens bij het 
 

 
 
3  De locatie van de Banne Buikslootpolder (rood omlijnd) op een detail van de Publieke Werken kaart uit 1936. 
De landelijke situatie in deze polder zal tot in de jaren 1960 ongewijzigd blijven (bron: Stadsarchief Amsterdam) 

                                                      
2 Naast Ransdorp (met Bloemendaal, Durgerdam, Holysloot en Poppendam), Zunderdorp (met Nieuwendam), 
Landsmeer (met Watergang), Broek in Waterland en Zuiderwoude (met Uitdam) was Schellingwoude een van de 
zes hoofddorpen (bannen) in het oude baljuwschap Waterland (Heidinga 1977, 21).  
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huidige Twiske bereikt 3 De polder Buiksloot is vermoedelijk ontgonnen vanaf de Nieuwe 
Gouw, de westelijke grens van de polder. Ten oosten van dit water zijn bij een 
inventarisatie van middeleeuwse bewoningssporen in Waterland enkele vroege 
huisplaatsen gelokaliseerd.4  

De ontginningsactiviteiten waren gericht op de ontwatering van het land om het 
geschikt te maken voor akkerbouw. De kleine rivieren (Dieën), die door het gebied 
stroomden, werden als ontginningsas gebruikt. Haaks op deze riviertjes werden percelen 
uitgezet. Door steeds diepere sloten te graven kon de grondwaterspiegel op peil worden 
gehouden, zodat het land droog genoeg bleef voor landbouw en huizenbouw. De 
ontwateringsactiviteiten leidden tot inklinking en oxidatie van het veen. Aangezien het 
maaiveld hierdoor juist weer zakte en het waterpeil in de veenriviertjes relatief steeg ten 
opzichte van het dalende maaiveld, kwam het ontgonnen land er steeds kwetsbaarder bij 
te liggen. Als bescherming tegen mogelijke wateroverlast werden veendijkjes aangelegd. 
Deze werden in Waterland gouwdijken genoemd. 

Naast bodemdaling speelde ook de toegenomen invloed van de zee in het 
noordwesten van Holland de bewoners van Waterland parten. Na waterdoorbraken door 
de Allerheiligenvloed van 1170 kreeg de (Noord)zee meer vrij spel in het binnenwater 
Almere, dat kon uitgroeien tot de Zuiderzee. Met het IJ ontstond een belangrijke waterloop 
die in directe verbinding met de Zuiderzee stond en zich van een smal veenstroompje 
gaandeweg uitbreidde tot een brede waterweg langs de zuidkant van Waterland. De 
waterhuishouding in het ontgonnen gebied raakte dermate verstoord, dat een snoer van 
plassen en meertjes ontstond. Bij harde wind zorgde het opgezweepte water voor 
verdergaande veenafslag waardoor het oppervlak van de veenstromen en plassen steeds 
verder toenam.5 Waterland ging zijn naam eer aandoen. Om het tij te keren werden vanaf 
het einde van de 13de eeuw zware dijken aangelegd die door dammen onderling met 
elkaar werden verbonden. Aldus ontstond de Waterlandse Zeedijk, tussen Oostzaan en 
Monnikendam, die tevens een belangrijke verbindingsweg zou worden voor steden en 
dorpen langs de Zuiderzee. 

Toen in de 13de eeuw het land te nat werd voor landbouw, verplaatsten de over 
Waterland verspreidde huisplaatsen zich naar de doorgaande (water)wegen. Langs de 
Waterlandse Zeedijk en ontstonden compacte dorpskernen zoals Durgerdam, 
Nieuwendam, Schellingwoude en Buiksloot. 6 De bevolking ging, nu landbouw niet meer 
mogelijk was, zich langzamerhand toeleggen op zeevaart en visserij en op veeteelt en 
zuivelproductie.7  
 
2.1.2  Waterlandse Zeedijk 

Ieder dorp was verantwoordelijk voor het onderhoud van het aangrenzende deel van de 
dijk. Dit dijkstuk werd de hoefslag genoemd. Deze dijkplicht was een zware financiële last 
die de bannen niet altijd konden opbrengen. Zo was er regelmatig achterstand in het 
onderhoud van het dijklichaam. Als gevolg hiervan konden zware stormen meermaals tot 
doorbraken leiden, waarbij het kolkende water diepe gaten in het land achter de dijk 
veroorzaakte. Deze wielen of braken bleven lang als diepe plassen in het landschap 
herkenbaar. De ondergrond van een braak was meestal te diep en te slap om de dijk op 
z’n oude tracé te herstellen. Herstel vond dan plaats door een nieuw dijklichaam om de 

                                                      
3 Heidinga 1977, 26-27. 
4 In 1976 is een meerjarig inventarisatieproject gestart van het IPP en de AWN waarbij bijna 600 mogelijke 
vindplaatsen verspreid over Waterland zijn gelokaliseerd (Bos 1988, 10-12 en 177-184). 
5 Bos 1988, 128. 
6 Bos 1988, 104-105 en Battjes 2006, 15. 
7 Lutgert 1994, 37. 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
De Buiksloterbreek 

AAR 51 

8 

braak heen aan te leggen. Oude dijkdoorbraken zijn nog altijd te herkennen aan het 
kronkelige verloop van de zeedijk en de vaak nog aanwezige meren of ingepolderde 
meren direct achter de dijk, zoals de 15de-eeuwse Buiksloterbreek en de Kadoelerbreek 
(afb. 4).8 

Vermoedelijk is een groot deel van het oorspronkelijke middeleeuwse dijkdorp 
Buiksloot weggespoeld en is de nederzetting in het begin van de 16de eeuw naar de 
huidige locatie verplaatst. Bij de verplaatsing werd een nieuwe kapel gesticht, thans de 
Hervormde Kerk aan het Buiksloterkerkpad.  
 

 
 
4  Het kaartblad Buiksloot van de kadastrale minuutplan van 1832, met het plangebied Marjoleinterrein rood 
omlijnd. A = Kadoelerbreek, B = Buiksloterbreek, C = Hervormde kerk aan het Buiksloterpad, D = Noord 
Hollandskanaal en E = Waterlandse zeedijk met bebouwing achter de dijk.  
 
2.1.3  De twintigste eeuw 

De regio Waterland behield lange tijd haar landelijk karakter. Dit veranderde vanaf 1920 
toen het gebied grotendeels door Amsterdam werd geannexeerd. In eerste instantie werd 
in Amsterdam Noord een aantal tuindorpen aangelegd, zoals Tuindorp Nieuwendam 
(1924) en Tuindorp Buiksloot (1930). Vanaf 1959 maakte het plangebied onderdeel uit 
van de vier uitbreidingswijken voor het stedelijke gebied ten noorden van het IJ. De Banne 
Zuid, waaronder het Marjoleinterrein behoort, werd in de jaren ’60 bebouwd.  

Voorafgaande aan de aanleg van de woonwijken werd het veenweide gebied met 
een pakket zand opgespoten. Voor de ontsluiting van de nieuwe woongebieden werd in 
1964-1965 een stelsel van snelwegen gepland in Amsterdam Noord. Een belangrijk 
kruispunt zou aan de westzijde van het huidige Marjoleinterrein worden aangelegd. Ten 
behoeve van de toekomstige Kamperfoelieweg werd een verhoogd talud tot 3,40 m + 
NAP opgebracht. Verder werd een deel van de Buiksloterdijk ten westen van huisnummer 
452 afgegraven voor de geplande oost-west georiënteerde snelweg in het verlengde van 
de Purmerweg. Ter hoogte van het afgegraven deel van de dijk vanaf nr 452 tot voorbij de 
Buiksloterbreek werd een zandlaag gestort om het tracé van deze snelweg voor te 

                                                      
8 Lutgert 1994, 27. 
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belasten.9 Uiteindelijk ging de geplande snelweg niet door en werd het definitieve tracé 
voor de Kamperfoelieweg iets naar het westen verlegd. De nieuwe primaire waterkering 
was toen al naar het zuiden verlegd (afb. 5). 
 

 
 
5  Luchtfoto van de polder Buiksloot uit 11 september 1969 gezien in NO-richting. De polder Buiksloot werd 
omsloten door de Kerkersloot in het noorden (rood), het Noord Hollands kanaal in het oosten (blauw, 
achtergrond) en de Buiksloterdijk in het zuiden (groen). De westgrens werd gevormd door de Nieuwe Gouw 
(blauw voorgrond). Rechts op de voorgrond is nog een overblijfsel van de Buiksloterbreek zichtbaar. In 1964 is 
de Buiksloterdijk reeds voor een deel verlegd en zijn het Marjoleinterrein (geel) en een strook ten zuiden van de 
breek (oranje) met zand opgehoogd vanwege de geplande aanleg van een kruispunt van doorgaande wegen 
 

In 1979 werd het deel van de vernieuwde waterkering, tussen de 
Kamperfoelieweg en de Buiksloterdijk 452, in noordelijke richting (terug)verlegd voor de 
bouw van een MAVO-schollgebouw aan de Floraweg.10 Het jaar daarop werd het zuidelijk 
deel van het Marjoleinterrein ingericht voor de vestiging van het woonwagenkamp van 
zigeunerkoning Petalo. Hierbij is het zuid-oostelijk deel opgehoogd naar 1 m + NAP en het 
westelijk deel, dat in de jaren zestig in verband met het eerste tracé-keuze van de 
Kamperfoelieweg over een grote breedte was opgehoogd, weer gedeeltelijk afgegraven 
(afb. 6).11  

                                                      
9 Centraal Tekeningen Archief, Stadsarchief Amsterdam, dossier 42815. 
10 Centraal Tekeningen Archief, Stadsarchief Amsterdam, dossier 58039. 
11 Centraal Tekeningen Archief, Stadsarchief Amsterdam, dossier 58040. 
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6  In 1979 werd ten behoeve van de bouw van een MAVO schoolgebouw aan de Floraweg (roze) de in 1964 
aangelegde waterkering (paars) in noordelijke richting verlegd naar de huidige positie (blauw). De historische 
Buiksloterdijk (groen) was in 1964 ten behoeve van een geplande snelwegkruising gedeeltelijk afgegraven 
(Centraal Tekeningen Archief dossier 58039) 
 
2.2  Archeologisch booronderzoek 

Op de locatie Marjoleinterrein zijn bij een booronderzoek door Hollandia Archeologen in 
september 2008 zeven boringen uitgevoerd (afb. 7).12 Boringen B1 t/m B6 reikten 
gemiddeld tot 3,70 m onder het maaiveld en wezen uit dat de ondergrond uit slap zand 
bestond met een hoog grondwaterpeil. Boring B4 stuikte op 4 m op een hard voorwerp 
(mogelijk een baksteen) en bevatte naast zand tussen 1,30 m en 3,55 m een pakket 
donkergrijze zeer zandige klei waarin een ovenslak van glas werd gevonden. Boring B1 
kwam vanwege een hard obstakel niet dieper dan 3,25 m. In boring B7 werd onder het 
recent opgebrachte zand tussen 1,60 en 2,50 m grijze licht ziltige klei met brokken veen 
aangetroffen. De daaropvolgende laag bestond tot 3 m diepte uit grijze licht zandige klei. 
Doordat het opgeboorde materiaal uitliep kon hier niet verder worden geboord. De 
voorlopige conclusie was dat boringen B4 en B7 ophogingslagen bevatten die mogelijk 
onderdeel waren van het dijklichaam van de Buiksloterdijk of een terp.13 
Ook ter hoogte van de naastgelegen locatie Buiksloterbreek werden zeven boringen gezet 
(afb. 7), waarvan vier (B8-B11) in slap zand tot gemiddeld 2,70 m onder maaiveld. Boring 
B12 bevatte zand en zeer ziltige lichtgrijze klei en stuikte op 1,60 m op baksteenpuin met 
mortel. Boring B13 reikte ook niet dieper dan 1,60 m vanwege grind: op maaiveld niveau 
was hier een 10 cm diepe bouwvoor met daaronder tot 0,90 m een donkerbruingrijze zeer 
zandige, waarin twee fragmenten 19de-eeuws aardewerk werden gevonden. Tot 1,20 m 
volgde zand en tot 1,60 m bruingrijze klei met grijs zand en grind. Alle gedocumenteerde 
bodemlagen zijn geïnterpreteerd als recent opgebrachte ophogingspakketten.  

                                                      
12 Médard en Vaars 2008, 8. 
13 Médard en Vaars 2008, 11. 
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2.3  Vraagstellingen en methodiek 

In het kader van het inventariserend veldonderzoek (IVO) zou een proefsleuf worden 
aangelegd met als doel inzicht te krijgen in: 
 de aanwezigheid, ligging en datering van eventuele archeologische sporen,  
 de gaafheid van aanwezige archeologische resten, 
 de fasering van het gebruik van het terrein,  
 de materiële neerslag van wonen en werken.14 

 
Het plangebied Marjoleinterrein heeft een oppervlak van ca. 5.000 m2. Op basis van de 
resultaten van het booronderzoek van Hollandia Archeologen werd de locatie voor de 
IVO-proefsleuf bepaald ter hoogte van de boringen 4 en 7 aan de zuidzijde van het 
terrein. Er was een proefsleuf van 90 x 3 m (270 m2) gepland. Om een beeld te krijgen in 
hoeverre de aanleg ervan mogelijk gezien het instabiele karakter van de bovenste 
deklaag van ophoogzand, werden er in eerste instantie twee afzonderlijke werkputten 
gegraven (afb. 2: WP 1 en WP 2). Vanwege het ophoogzand waren ze relatief breed en 
tevens doelbewust getrapt opgebouwd aan de randen. Desondanks bleken de zijwanden 
niet stabiel genoeg om op de bodem van de put een zandvrij vlak te creëren voor 
adequate sporendocumentatie. Het zand van de deklaag vloeide hiervoor in te grote 
hoeveelheden en met te grote snelheid terug in de werkput. In de praktijk betekende dit 
dat slechts incidentele metingen mogelijk waren die direct dienden te worden uitgevoerd 
nadat een nieuw niveau in de werkput was vrijgelegd en voordat teruglopende zand 
verdere documentatie belemmerde.  

Aangezien onder deze omstandigheden één doorlopende onderzoekssleuf in het 
zuidelijk deel geen werkbare oplossing bood, is het IVO in het centrale en noordelijk deel 
van het terrein voortgezet met drie losse kleinere sonderingsputten. In totaal had het IVO 
een oppervlak van 60 m2 (WP 1) + 240 m2 (WP 2) + 3 x 12 m2 (S1, S2 en S 3) = 336 m2 
(7 %). 

Het IVO is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 
versie 3.1. De bodemopbouw is gedocumenteerd door middel van lokale metingen en 
digitale fotografie. 
 

 
 
7  Boorpunten van het booronderzoek van Hollandia Archeologen in september 2008, Marjoleinterrein rood 
omlijnd (Médard en Vaars 2008, bijlage 10)  

                                                      
14 Gawronski en De Leeuw 2009.  
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3  Sporen en vondsten 

Het IVO heeft geresulteerd in de documentatie van negen sporen die in twee tijdvakken 
konden worden ingedeeld: 
 het natuurlijk landschap tot in de jaren 1960, 
 de ophoging van het terrein als onderdeel van de inrichting als stedelijk gebied.  

Uit twee sporen zijn vondsten geborgen. 
 
3.1  Sporen werkputten 1 en 2 

De natuurlijke ondergrond, die in werkput 2 kon worden gedocumenteerd, bestond uit 
rood bosveen met takken (S 8) waarvan de bovenzijde tot 3,81 m ÷ NAP reikte. Daarop 
volgde een pakket oranjebruin zeggeveen (S 7), dat zeer fijn was doorworteld en lokaal 30 
cm dik was (tot circa 3,51 m ÷ NAP). Beide veenpakketten behoren tot het zogeheten 
Hollandveen. Op deze natuurlijke veengrond was tussen 3,37 m ÷ en 3,51 m ÷ NAP een 
laag van klei- en veenschollen (S 6) zichtbaar. Dit donkerbruine, lichtbruin gemêleerde 
pakket werd gevolgd door een (circa 20 cm) dun laagje bruin/grijze klei (S 5) tot 3,31 m ÷ 
NAP) met daarop weer een dikker (circa 44 cm) humeus, rul en venig pakket (S 4) tot 2,87 
m ÷ NAP. Dit was afgedekt met een dunne laag zwart geoxideerd gras of stro (S 3 tot 2,83 
m ÷ NAP). Vervolgens was het terrein in twee fasen opgehoogd. In de eerste fase was 
sprake van een massieve ophoging (circa 2,46 m) van grijze zandige klei (S 2) waarmee 
het maaiveld op 0,37 m ÷ NAP kwam. In een daaropvolgend stadium was het terrein 
(circa 1,07 m) opgehoogd met geel zand (S 1) tot gemiddeld 0,70 m + NAP.  
 

 
 
8  Onder de omvangrijke ophoogpakketten van zand en zandige klei (S1 en S 2) zijn in het noordelijke deel van 
werkput 2 zijn enkele van de onderliggende sporen als een donker stabiel pakket zichtbaar. Documentatie van 
deze sporen werd bemoeilijkt door het inzakken van de getrapt aangelegde proefsleuf 
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In werkput 1 is tot op de bovenzijde van het roodveen (S 8) een soortgelijke 
bodemopbouw als in werkput 2 waargenomen. Vanwege de instabiele bovenlaag konden 
hier geen NAP-hoogten worden gedocumenteerd. De algemene indruk was dat de 
verschillende lagen op de natuurlijke ondergrond in dit deel van het terrein naar het 
noorden opliepen. 
 
3.2  Sporen sonderingen 1 t/m 3 

Sondering 1 werd uitgevoerd aan de noordzijde van het terrein, in het verlengde van 
werkput 1 ter hoogte van de oorspronkelijk geplande proefsleuf. Het maaiveld lag hier op 
0,71 m + NAP. Het subrecent opgebrachte pakket geel zand (S 1) was bijna drie keer zo 
dik (circa 3,20 m) als in werkput 2. Vanaf 1,10 m ÷ NAP welde grondwater op. De top van 
de onderliggende grijze zandige klei (S 2) lag op 2,49 m ÷ NAP. Dit pakket liep door tot 
minimaal 3,29 m ÷ NAP. Op deze diepte werd de sondering beëindigd, toen bleek dat het 
met water verzadigde zand sneller inzakte dan met de kraan kon worden ontgraven. 
 

  
 

 
 
9  De aanleg van sonderingsput 1: op een diepte van bijna 2 m kleurt het zand donker door het aanwezige 
grondwater. Pas na 3,2 m subrecent opgebracht zand (S 1) komt de zandige klei van een oudere ophoging (S 2) 
in beeld. De ontgraving verloopt moeizaam in verband met het continu inzakken van de instabiele bovengrond 
 

De tweede sondering werd halverwege het terrein uitgevoerd in het verlengde van 
werkput 2. Ook hier lag het maaiveld op 0,71 m + NAP. De subrecent opgebrachte gele 
zandlaag (S 1) was 3,20 m dik en werd op 2,50 m ÷ NAP gevolgd door een venig pakket 
met takjes en riet en met een duidelijke gelaagdheid van dunne laagjes kleiig grijs zand. 
Dit pakket (S 9) kon niet dieper dan 2,60 m ÷ NAP worden gedocumenteerd aangezien de 
werkput inzakte. 
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De laatste sondering vond, net als sondering 1, plaats in het verlengde van 
werkput 1. Het maaiveld lag hier op 0,81 m + NAP. Het pakket geel zand was minder 
omvangrijk dan ter hoogte van de andere sonderingen en werkputten: na 1,3 m lag de top 
van het pakket grijze zandige klei (S 2) op 0,50 m ÷ NAP. Deze sondering kon, in verband 
met de instabiele bovengrond, tot maximaal 2,00 m ÷ NAP in dit pakket (S 2) worden 
doorgezet.  
 
3.3  Vondsten werkput 1 en 2 

Vondsten kwamen voor in een aantal bodemlagen in beide werkputten.  
Het humeuze pakket (S 4) bevatte concentraties aardewerk (MRJ-2) met zeer 

uiteenlopende dateringen tussen 1650 en 1950. De 17de eeuw was vertegenwoordigd 
met fragmenten roodbakkend aardewerk, faience, majolica en flessenglas. Typische 
vondsten uit de 18de eeuw waren fragmenten van met slib versierd roodbakkend 
aardewerk uit de Nederrijn-regio, witbakkend geel geglazuurd aardewerk met 
karakteristieke paarse vlekken en industrieel vervaardigde ceramiek uit Engeland. 
Vondsten uit de 19de eeuw bestonden naast roodbakkend vaatwerk uit steengoed 
(Keulse potten) en industriële ceramiek van de Regoutfabriek uit Maastricht. De jongste 
scherven in het afvalpakket, ondermeer fragmenten van industrieel porselein en kleurloos 
flessenglas, dateerden uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Onder het aardewerkafval 
uit deze periode was ook een minder gangbare archeologische vondst: een Dunlop 
autoband. Het ging om een diagonaalband, die was samengesteld uit een karkas van 
schuin over elkaar lopende vezels waarop het rubber was aangebracht. Tot de jaren 1950 
was dit het gangbare type autoband. Daarna werden deze banden vervangen door de in 
1946 door Michelin ontwikkelde sterkere radiaalband.15  

De oudste van de recent opgebrachte zandpakketten (S 2) bevatte verspreid over 
de oppervlakte enkele scherven industriële ceramiek (MRJ-1) uit de periode 1850-1950. 
Het bovenste ophoogpakket van geel zand (S 1) was vondstloos evenals de natuurlijke 
ondergrond (S 8, 9). 
 

             
 
10  Links een pluk van het zwarte gras of stro (S 3) waarmee het humeuse rulle pakket (S 4) met afval (MRJ-2, 
foto rechts) was afgedekt. Het materiaal op de foto is afkomstig uit werkput 1 

                                                      
15 www.dunlop-tires.com en www.michelintransport.com, geraadpleegd mei 2010 
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4  Conclusie 

Voor het plangebied Marjoleinterrein gold een archeologische verwachting, gebaseerd op 
de mogelijke aanwezigheid van sporen van de middeleeuwse Buiksloterdijk en van 
restanten van bewoning en ontginning vanaf de 12de eeuw tot de verstedelijking ervan 
vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw. Aanvullend bureauonderzoek heeft uitgewezen 
dat het tracé van de Buiksloterdijk ter hoogte van het Marjoleinterrein bij verschillende 
ingrepen in de 20ste eeuw is vergraven en verplaatst. Het is niet bekend in hoeverre het 
totale dijklichaam is afgegraven of dat slechts sprake was van een plaatselijke afgraving.  

Ter verificatie van de archeologische verwachting heeft Hollandia Archeologen in 
2008 een booronderzoek uitgevoerd. In twee boringen aan de zuidzijde van het terrein 
kwamen sporen voor van historische ophogingslagen die mogelijk deel uitmaakten van 
een terp of de middeleeuwse dijk. Deze voorlopige conclusies waren aanleiding voor het 
uitvoeren van een Inventariserend Veldonderzoek. 16  

Het IVO heeft nadere informatie opgeleverd over de bodemopbouw en de 
gebruiksgeschiedenis van deze locatie. Er was sprake van een aantal bodemlagen van 
achtereenvolgens donker- en lichtbruine klei- en veenschollen (S 6), bruin/grijze klei (S 5) 
en humeus en rul venig materiaal (S 4) op een natuurlijke ondergrond van veen (S 7 en 
8). De bovenste venige laag bevatte aardewerkafval (MRJ-2) uit de 17de tot de 20ste 
eeuw (1650-1950). De doorlooptijd van de vondsten kan duiden op een langdurige 
afvalstort op die locatie. In combinatie met de topografische situatie op de historische 
kadasterkaart van 1832 (afb. 4) kunnen deze archeologische sporen worden 
geassocieerd met de sloot of waterloop die vanwege het binnenwater van de 
Buiksloterbreek langs de zuidkant van het terrein liep. De onderste laag van schollen veen 
en klei kan mogelijk verband houden met de vorming van de waterbodem in dit 
binnenwater. De sloot is geleidelijk opgevuld geraakt met het venige materiaal vermengd 
met afvalstort. De waarneming in werkput 1 dat deze bodemlagen een opgaande lijn 
vertoonden richting noorden sloot aan bij het idee dat het hier een sloot- of 
waterloopvulling betreft.  

De vulling was afgedekt met een laagje stro of gras. Na het dempen van de sloot 
was het terrein in z’n geheel eerst met grijze zandige klei (S 2) en vervolgens met geel 
zand (S 1) opgehoogd. Deze archeologische sporen houden verband met de 
bouwvoorbereidingen rond 1960 in het kader van de stedelijke uitbreiding van Amsterdam 
Noord. Vervolgens werd in de jaren 1980 het terrein nogmaals opgehoogd. 

Het IVO heeft uitgewezen dat de bij het booronderzoek als mogelijke 
ophooglagen van terp of middeleeuwse dijk geïnterpreteerde pakketten kunnen worden 
toegeschreven aan de grijze zandige kleilaag waarmee het terrein in de jaren 1960 is 
opgehoogd (S 2) en aan de vulling (S 4-6) van een voormalige waterloop achter de 
originele dijk richting de Buiksloterbreek. 
 

                                                      
16 Médard & Vaars 2008, 8. 
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5  Waardering en aanbeveling 

Het IVO heeft geresulteerd in de onderstaande waardestelling voor de vindplaats, conform 
de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1). 
 
MRJ 
Waarden  Criteria  Scores  

Schoonheid  1 (laag) Beleving  
Herinneringswaarde  1 (laag) 
Gaafheid 1 (laag) Fysieke kwaliteit  
Conservering 1 (laag) 
Zeldzaamheid 1 (laagl) 
Informatiewaarde 1 (laagl) 
Ensemblewaarde 1 (laag) 

Inhoudelijke kwaliteit  

Representativiteit  1 (laag) 
 
De belevingswaarden schoonheid en herinnering hebben betrekking op sporen die als 
structuur of vorm zichtbaar zijn vanaf het maaiveld. Er is ter hoogte van het plangebied 
weliswaar een dijk aanwezig, maar het betreffende tracédeel van de Buiksloterdijk is een 
recent aangebrachte waterkering die niet op dezelfde locatie ligt als het historische 
dijklichaam. De belevingswaarden schoonheid en herinnering zijn op het plangebied 
Marjoleinterrein dan ook laag. 
De fysieke kwaliteit van de vindplaats wordt gewaardeerd op grond van de gaafheid van 
de sporen en de conserveringstoestand van de artefacten. Het onderzoek heeft 
uitgewezen dat er weinig sporen aanwezig zijn. Er was sprake van een beperkte gaafheid 
van een aantal sporen en van een lage conservering van aangetroffen vondsten 
(waarderingsscore 1). 
De inhoudelijke kwaliteit wordt beoordeeld op de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde, 
ensemblewaarde en representativiteit. Voor de aangetroffen sporen van de aangeplempte 
waterloop met vondstmateriaal uit 1650-1955 geldt dat de zeldzaamheidswaarde laag is 
(1). De vindplaats als geheel kan een lage zeldzaamheid worden toegeschreven (1). De 
informatiewaarde van de aangetroffen sporen is laag. Onder het ophoogzand zijn geen 
sporen aangetroffen die verwijzen naar gebruik van het terrein vanaf de middeleeuwen. 
Van een ensemblewaarde, evenals van representativiteit is geen sprake (1). Gelet op de 
lage kwaliteit van de aangetroffen sporen en de afwezigheid van structuren komt de totale 
waardering van het plangebied als archeologische vindplaats uit op laag (1).  
 
Het IVO van de bouwlocatie Marjoleinterrein heeft geen noodzaak tot een archeologisch 
vervolgonderzoek in dit deel van het plangebied uitgewezen.  
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Bijlage 1 Sporen 

S NAP NAP 

onder 

beschrijving interpretatie vondst

nr 

datering 

1 0,81 m + 0,35 m ÷ geel zand ophoging  1975-2000 

2 0,35 m ÷ 2,83 m ÷ grijze zandige klei, in wp 2 zandiger 

dan in wp 1, toplaag bruin verkleurd 

door ijzeruitspoeling 

ophoging MRJ-1 1960-1975 

3 2,83 m ÷ 2,87 m ÷ zwart geoxideerd (?) gras of stro afdeklaag  1960-1975 

4 2,87 m ÷ 3,31 m ÷ humeuze vulling van voormalig water aanplemping 

watergang 

MRJ-2 1960-1975 

5 3,31 m ÷ 3,37 m ÷ bruin/grijs kleilaagje baggerlaagje 

watergang 

 tot 1960 

6 3,37 m ÷ 3,51 m ÷ gemêleerde laag van veen en klei 

schollen, duidelijk verspoeld 

waterbodem 

watergang 

 tot 1960 

7 3,51 m ÷ 3,81 m ÷ oranje/bruin veen, zeer fijn 

doorworteld 

zeggeveen   

8 3,81 m ÷ 3,98 m ÷ rood veen met takken en takjes bosveen   

9 2,50 m 2,60 m ÷ veenlaag met takjes en riet, sterk 

gelaagd met dunne laagjes klei en 

grijs zand 

natuurlijk 

oppervlak, 

oorspronkelijk 

maaiveld 
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Bijlage 2 Vondsten 

nr objectnr (#) S N MAE object materiaal kenmerken dev sys 
1  # 01 1 1 1 bord industrieel: 

porselein 

  1

1  # 02 1 1 1 bord industrieel   1

1  # 03 1 1 1 pot steengoed Keulse pot  1

1  # 04 1 1 1 divers roodbakkend   1

2  # 01 2 10 1 pot steengoed Keulse pot  1

2  # 02 2 5 3 pot steengoed   1

2  # 03 2 3 2 bord roodbakkend: 

slib, Nederrijn 

 r-bor-7 1

2  # 04 2 3 1 bord roodbakkend: 

slib, Nederrijn 

 r-bor-10 1

2  # 05 2 2 1 bord majolica  m-bor 1

2  # 06 2 9 3 bord faience  f-bor-3 1

2  # 07 2 3 3 bord faience smalle standring, 

blauw decor 

 1

2  # 08 2 4 3 kom faience wit  1

2  # 09 2 3 3 divers witbakkend o.a met 

mangaanvlekken 

 1

2  # 10 2 3 3 kop roodbakkend   1

2  # 11 2 3 3 bakpan roodbakkend   1

2  # 12 2 1 1 bord roodbakkend   1

2  # 13 2 1 1 komfoor roodbakkend   1

2  # 14 2 13 5 grape roodbakkend   1

2  # 15 2 1 1 test roodbakkend   1

2  # 16 2 3 1 kom industrieel: 

Maastricht, 

Regout 

blindmerk 5,  'P. 

REGOUT 

MAASTRICHT' met 

een 4  in ovaal, 

Polling 1997 

iw- 1

2  # 17 2 1 1 kom industrieel: 

printware 

blauw decor, 

bloemen, blindmerk 

' F ' 

iw- 1

2  # 18 2 4 1 kom industrieel   1

2  # 19 2 2 2 theepot industrieel: 

porselein 

  1

2  # 20 2 8 3 bord industrieel   1

2  # 21 2 7 1 vaas glas: opaline gegolfde rand  1

2  # 22 2 1 1 divers industrieel: 

Engeland, 

redware 

  1

2  # 23 2 1 1 kop porselein: 

China 

  1
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2  # 24 2 1 1 divers industrieel: 

porselein 

decor  1900-1950 

2  # 25 2 2 1 fles glas: groen   1650-1750 

2  # 26 2 1 1 glas, 

kelkglas 

glas: loodglas   1700-1800 

2  # 27 2 2 1 fles glas: kleurloos   1900-1950 

2  # 28 2 1 1 band, 

autoband 

rubber diagonaalband, 

merk DUNLOP, ø 

60 cm, velgbreedte 

15 cm.  

opschrift: KZ-

system, 5.60-15, 

Made in Germany, 

KZ R P 220, 1319 

 1925-1950 

2 MRJ-2-1  2 1 1 pot steengoed roodbruine engobe, 

met reliëf sierrand, 

binnenzijde 

ingeslepen 

dekselrand 

 1850-1900 
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