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Basisgegevens 

Plangebied   Rijksakademie van Beeldende Kunsten 
Adres  Sarphatistraat 470 
Kadaster  ASD11 O 01791 
RD-coördinaten  NW X: 123.038 Y: 486.159 

NO X: 123.047  Y: 486.160 
ZW X: 123.039 Y: 486.153 
ZO X: 123.049 Y: 486.155  

TOPO-code BMA  SAR 
OM-nummer   40106 
Opdrachtgever   Rijksgebouwendienst 
Bevoegd gezag   Gemeente Amsterdam, Stadsdeel 

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

 
 
1  Het plangebied Rijksakademie van Beeldende Kunsten binnen het stadsdeel Centrum 



 

 

AAR 53 Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Bolwerk Muiden 
 

5

1  Inleiding 

Op 23 maart 2010 kreeg het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) een telefonische 
melding van een archeologische toevalsvondst. Het ging om muurresten die bij de 
ontgraving van een kleinschalige funderingsput achter de Rijksakademie van Beeldende 
Kunsten, Sarphatistraat 470, tevoorschijn waren gekomen.  

De ligging van de bouwput en de historisch topografische achtergronden van de 
locatie deden veronderstellen dat de restanten tot het 17de-eeuwse bolwerk Muiden 
behoorden. De toevalsvondst was aanleiding tot een archeologisch noodonderzoek ter 
verificatie van deze hoge archeologische verwachting. 

Een archeologische verkenning of opgraving vooraf was niet ingepland aangezien 
het een beperkte bodemingreep betrof. In verband met de bouwvoortgang is het 
noodonderzoek in de vorm van een Archeologische Begeleiding (AB) aansluitend op de 
melding ingepast en direct op 24 maart 2010 uitgevoerd. 
 
 
 

 
 

2  De vondstlocatie binnen de topografie van 2010  
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

Vestingbouw in 16de- en 17de-eeuws Amsterdam 
De vondstlocatie bevindt zich in het tracé van de stadsmuur van de Vierde Uitleg (1663). 
Deze stadsuitbreiding was het sluitstuk van een proces van explosieve stedelijke groei dat 
zich in een kleine eeuw heeft voltrokken. De uitbreidingen van Amsterdam vanaf de 
tweede helft van de 16de eeuw gingen hand in hand met vestingbouwkundige 
vernieuwingen vanwege het gebastionneerde stelsel dat in het tweede kwart van de 16de 
eeuw vanuit Italië werd geïntroduceerd in de Nederlanden.  

Deze fortificatiewijze ging uit van rechte vestingwallen (courtines of gordijnen) met 
op regelmatige afstand puntig toelopende, vijfhoekige uitbouwen (bolwerken of bastions) 
vanwaar kanonnen de courtines optimaal konden bestrijken. Een bolwerk bestond uit 
twee muren (flanken) loodrecht op de courtine die met twee schuine muren (faces) in een 
punt (saillant) bij elkaar kwamen. Nederlandse militaire ingenieurs ontwikkelden hieruit het 
Oudnederlandse vestingstelsel dat optimaal was afgestemd op de plaatselijke 
omstandigheden. Een belangrijke aanpassing was het gebruik van aarde en in plaats van 
(bak)stenen voor de wallen. De aarden wallen kregen een borstwering aan de veldzijde 
en een walgang aan de stadskant. Ook werden voorwerken en inundaties toegepast om 
in het vlakke en waterrijke landschap een maximaal fortificatie effect te bereiken.  

Het Oudnederlandse vestingstelsel werd in Amsterdam voor het eerst toegepast 
bij de stadsuitbreiding van 1585 (Eerste Uitleg), gevolgd door de Tweede Uitleg (1592-
1596), toen als stadsmuur een aarden wal met bolwerken werd aangelegd.1 Bij de 
stadsuitbreiding van 1613 (Derde Uitleg) kreeg de westzijde van de stad een nieuwe 
aarden wal met elf bolwerken vanaf het IJ tot aan de huidige Leidsegracht (afb. 3). Hier 
sloot de nieuwe wal met een scherpe knik aan op de oudere aan de oostkant van de stad.  
 
Vestingwerken Vierde Uitleg 
Met de Vierde Uitleg van 1663 werd de stadswal verder naar het oosten doorgetrokken 
over de Amstel tot aan het IJ. Zo ontstond langs de Singelgracht het halfcirkelvormige 
verdedigingswerk met zesentwintig bolwerken. Het nieuwe stuk stadsmuur werd op een 
paar punten technisch verbeterd vanwege gebreken die bij de wal van de Derde Uitleg 
aan het licht waren gekomen. Er werd gekozen voor een bijzonder zware fundering. 
Verschillende contemporaine beschrijvingen maken melding van een negen meter brede 
houten vloer van 14 km lengte die rustte op meer dan 100.000 palen met kespen.2 De 
aarden wal werd nu aan de buitenzijde bekleed met een bakstenen schildmuur. Om te 
voorkomen dat het achterliggende aardlichaam de muur de gracht in zou schuiven 
werden dwars op de achterzijde tongewelven gemetseld. Achter de courtines kwamen 47 
bogen, de bolwerken kregen er 44. Hierop lag het grondlichaam met walgang, bestaande 
uit aarde en modder die was gewonnen bij het uitgraven van de gracht. Aangezien de 
funderingspalen direct naast de gracht stonden werd er een houten damwand voor 
geplaatst om te voorkomen dat de slappe grond zou wegspoelen en de muur zou 
verzakken.3 Bossen eiken takken dienden als buffer tussen de muur en de aarden wal.4  
                                                      
1 Archeologische sporen van een dergelijke aarden wal zijn gevonden in de Amstelstraat (AMS2): AAR 3, p. 34. 
2 Wieringen 1982, 38. 
3 Commelin 1694, 241-242. 
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3  Stadsplattegrond van Daniël Stalpaert uit 1662 met daarop ingekleurd de Derde en Vierde Uitleg. Bolwerk 
Muiden is in rood aangegeven 

 
Nadat de Vroedschap het ontwerp in 1662 had vastgesteld, werd de bouw 

gefaseerd, maar in korte tijd, uitgevoerd. Het stadsbestuur verordonneerde dat zolang de 
nieuwe omwalling nog niet gesloten was de oude wal (van de Tweede Uitleg) in stand 
gelaten moest worden. De aanleg van de vestingwerken begon met het opwerpen van 
bolwerken ter flankering van de toegangswegen, waaronder de Anthoniesdijk. Het graven 
van de grachten en opwerpen van de wallichamen werden aan verschillende aannemers 
uitbesteed. De werkzaamheden aan de oostzijde van de Amstel begonnen bij 
Oostenburg, waar de bolwerken Zeeburg en Jaap Hannes met tussenliggende courtine 
werden aangelegd. Met de bolwerken aan weerszijden van de Amstel, waaronder 
Oosterblokhuis, was al in 1660, voorafgaande aan het formele besluit tot de 
stadsuitbreiding, gestart maar aangezien de geleverde palen te kort bleken te zijn 
moesten de werkzaamheden hier na twee weken worden stilgelegd.5  

Het nieuwbouwproject van de vestingwerken werd grotendeels in 1663 uitgevoerd 
onder directievoering van stedelijk ingenieur Jan Heijmansz Coeck. In mei werden de 
bolwerken Diemen en Muiden aanbesteed en in juli volgde de gracht voor het gehele 
oostelijke deel.6 In juli was ook het bolwerk ten noorden van de Muiderpoort (Oetewaal) al 
gereed.7 Nadat in september 1663 bijna al het grondwerk afgerond was, verleende de 
Vroedschap in oktober toestemming voor het slechten van de oude wal aangezien de 
nieuwe na oplevering van het laatste walstuk spoedig voltooid zou zijn.8  

                                                                                                                                                  
4 Dapper 1663, 51. 
5 Abrahamse 2010, 142. 
6 Abrahamse 2010, 144 en 375 noot 259. 
7 Abrahamse 2010, 144. 
8 Abrahamse 2010, 144. 
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4  Bolwerk Muiden en de Muiderpoort op de stadsplattegrond van Gerred de Broen, 1774-1782 (kaartnoorden 
rechtsonder) (Stadsarchief Amsterdam) 
 
Hiermee was de stad weliswaar verdedigbaar, maar een deel van het feitelijke metselwerk 
aan de bolwerken moest nog worden uitgevoerd en ook de Utrechtse en Weesperpoort 
waren pas in 1665 voltooid.9 Bolwerk Weesp werd met vier andere bolwerken pas in 1668 
in steen opgetrokken.10 De in korte tijd gerealiseerde stadsomwalling heeft niet geleid tot 
een duurzame verdediging. Uit 18de-eeuwse rapporten van stedelijke ingenieursafdeling 
blijkt dat het metselwerk in veel gevallen slecht was uitgevoerd waardoor het de druk van 
het aarden wallichaam niet aankon. 11 Nog voordat de militaire status van de stadsmuur 
begin 19de eeuw werd opgeheven waren delen ingestort of vanwege bouwvalligheid 
verlaagd. 
 
Bolwerk Muiden 
Bolwerk Muiden lag aan de westzijde van de Muiderpoort en was bedoeld ter flankering 
van deze toegangspoort (afb. 4). Het grondwerk begon in mei 1663, maar de stenen 
opbouw van het bolwerk was waarschijnlijk pas in 1668 gereed. Op het bolwerk kwam 
molen ‘De Hond’ te staan. In 1756 stortte de courtine tussen de bolwerken Diemen en 
Muiden in en in 1769 gebeurde hetzelfde met de Muiderpoort (afb. 5). De poort werd 
herbouwd in 1771 maar het walstuk niet.12  De vesting verloor zijn officiële militaire status 
in 1798 en in de jaren erna zouden de afzonderlijke bolwerken en tussenliggende 
courtines worden verlaagd en ontdaan van de bouwvallige schildmuren. Vanwege de 
functie als waterkering werden de vestingwerken in eerste instantie gesloopt tot twee voet 
boven het stadspeil. In 1806 werd het gehele waltracé tussen de Muiderpoort en 
Weesperpoort, inclusief bolwerk Muiden, verlaagd.  
 

                                                      
9 Abrahamse 2010, 142 en Jansen 1967, 251-255.  
10 Jansen 1967, 251-255. 
11 Prins 1993, 91-116. 
12 Prins 1993, 92, 120. 
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5  Gezicht op Bolwerk Muiden en de Muiderpoort in 1766. Het walstuk tussen de bolwerken Muiden en Diemen 
was tien jaar eerder ingestort en niet herbouwd. Detail van een tekening van C. Philips Jz uit 1766 (Stadsarchief 
Amsterdam) 
 
Hierbij werd tevens een deel van de achter de schildmuur liggende gewelven gesloopt en 
opgevuld met bij afgraving van de wal vrijgekomen grond. De schildmuur werd afgedekt 
met een in tras gemetselde rollaag en er achter kwam een naar de stadzijde aflopend 
aarden talud te liggen. 

De sloop en herinrichtingswerkzaamheden aan het bolwerk Muiden waren in 1809 
voltooid. In hoeverre het gehele bolwerk was gesloopt is niet bekend. In 1817 werd de 
afgegraven wal tussen de Weesper- en Muiderpoort ingericht als park (afb. 7).13 Het 
grondplan van het bolwerk kreeg vanaf de jaren ’40 van de 19de eeuw een glooiend 
verloop door aanplempingen langs beide flanken. Kort na 1860 kreeg dit een vervolg ter 
hoogte van de schuine zijden waardoor een rechthoekig terrein ontstond.  

Hierop werd in 1864 een kazerne gebouwd voor de Cavalerie die in eerste 
instantie op een terrein achter de Utrechtsepoort (Frederiksplein) zou worden gebouwd, 
maar vanwege de bouw van Samuel Sarphati’s Paleis voor Volksvlijt moest uitwijken naar 
bolwerk Muiden. De nieuwe kazerne kwam met de voorzijde te liggen aan de Schans, een 
nieuwe brede straat die zich uitstrekte vanaf het Frederiksplein tot aan de Dageraadsbrug 
bij de Oostelijke Eilanden. In 1870 werd deze omgedoopt in Sarphatistraat. In 1874 kwam 
bij de bouw van de rijloods naast de Cavaleriekazerne een deel van de flank van het 
bolwerk tevoorschijn. Dit is vervolgens in vlak en profiel ingetekend (afb. 6). Hier was niet 
alleen de schildmuur aanwezig, maar tevens de achterliggende gewelven. De 
Cavaleriekazerne is in gebruik geweest tot na de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens heeft 
het tot 1989 gediend als Centraal Geneeskundige Dienst Depot. In 1992 is het complex 
verbouwd ten behoeve van de vestiging van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten.  
 

                                                      
13 Prins 1993, 109. 
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6  Opmetingstekening van de fundering van Bolwerk Muiden, 1874 (Stadsarchief Amsterdam) 
 

 
 
7  De afgegraven en tot plantsoen omgevormde vestingwal tussen de Muiderpoort en Weesperpoort. Op deze 
tekening uit 1825 van de Weesperpoort vanaf het bolwerk Weesp is goed te zien hoever het bolwerk verlaagd is, 
tegen de poort bevindt zich nog een restant van de schildmuur (Stadsarchief Amsterdam) 



 

 

AAR 53 Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Bolwerk Muiden 
 

11

 
 
 
 
 
 

 
 
8  De Muiderpoort met de flankerende bolwerken Muiden (links) en Oetewaal (rechts). Detail van het kadastrale 
minuutplan van 1820 (Stadsarchief Amsterdam) 
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Over de precieze ligging van de muren en bolwerken van de Derde en Vierde Uitleg is 
weinig bekend vanwege de afbraak van de stadsmuur in de 19de eeuw. Ook informatie 
over de bouwtechnische aspecten van het 17de-eeuwse verdedigingswerk is schaars en 
beperkt zich doorgaans tot enkele algemene historische beschrijvingen. In het geval van 
het bolwerk Muiden is wel een gedetailleerd bestek van de walmuur beschikbaar dat bij 
de sloop in 1874 is opgesteld en een beeld geeft van de fundering, maar niet van het 
exacte tracé (afb. 6).  

Archeologisch onderzoek door BMA bleek een belangrijke bron voor concrete 
gegevens over de ligging, constructie en fundering van de verschillende bolwerken en 
gordijnen (vestingwal) van de 1663 fortificatie. Als eerste werd in 2000 het bolwerk 
Zeeburg in het Funenpark opgegraven.14 Hier bleek de 19de-eeuwse sloop zich te 
hebben beperkt tot op het maaiveld waardoor het ondergrondse deel goed geconserveerd 
was. In 2005 werd een deel van de rechterface (schuine zijde) en saillant (punt) van 
Bolwerk Oosterblokhuis aan het Prof. Tulpplein gedocumenteerd en in 2008 een deel van 
een courtine in de Marnixstraat.15 Dit schiep goede verwachtingen voor de vindplaats 
Sarphatistraat 470.  

De verwachting dat de muurresten tot het bolwerk Muiden behoorden was 
gebaseerd op een gegeorefereerde projectie van het historische tracé van de 17de-
eeuwse stadsmuur op de actuele topografische situatie. Aanwijzingen hiertoe boden 
verschillende historische kaartbeelden van stadsplattegronden, zoals die van Daniel 
Stalpaert uit 1662, Commelin uit 1694 en het kadastrale minuutplan van 1820.  

De Archeologische Begeleiding (AB) had ten eerste tot doel om de 
nauwkeurigheid van deze projectie te verifiëren, aangezien historische kaartbeelden 
doorgaans afwijken van de huidige topografie. Ten tweede was nadere identificatie van de 
bouwonderdelen van het bolwerk nodig. De verwachting was dat op de bouwlocatie 
fragmenten lagen van de rechterface en mogelijk de saillant van het bolwerk Muiden en 
mogelijk een deel van het tracé van de aangrenzende verdedigingsgracht (vgl. afb. 14). 
Tot slot bood het onderzoek de mogelijkheid om bouwkundige details van de muur te 
documenteren.  

In het kader van de AB is het muurwerk verder vrijgelegd en aansluitend in vlak 
en profiel gedocumenteerd waarbij het vlak verdiept is tot het maximale 
ontgravingsniveau. De AB 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.  
 

 
 
9  Cavaleriekazerne uit 1864, thans Rijksakademie van Beeldende Kunsten, situatie 08-05-2008 
 
 

                                                      
14 FUN (2000). 
15 Gawronski, J., R. Jayasena & J. Veerkamp 2008  
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

De archeologische begeleiding heeft geresulteerd in zes sporen die betrekking hebben op 
de schildmuur en sloop- en ophogingsniveaus uit de 19de eeuw (afb. 13).  
 
Schildmuur  
De muur op de bouwlocatie bestond uit twee 1 en 3 m lange segmenten met daartussen 
een 4 m lange zone waar de muur tot onder het maximale ontgravingsniveau was 
gesloopt (S 1) (afb.10, 11). Deze muurresten lagen in een noordwest-zuidoost 
georiënteerd tracé en de top ervan lag op 0,26 m + NAP. De 1,65 m brede muur was 
opgetrokken in roodbruine baksteen van 24/24,5 x 11,5 x 4/4,5 cm, waarvan vier 
baksteenlagen in het zicht waren.16 Het vlak was ontgraven tot gemiddeld 0,10 m + NAP: 
dit was de maximale ontgravingsdiepte voor de te realiseren nieuwbouw. Het metselwerk 
was opgebouwd uit parallelle in de lengterichting gelegde stroken van strekken en 
koppen. Aan de achter(noord)zijde van de muur zijn geen gewelfstructuren 
waargenomen. Het is mogelijk dat deze verstevigingsbogen van de Vierde Uitleg-
constructie wel aanwezig zijn maar op een dieper niveau liggen.  
 

 
 
10  Schildmuur S 1 met daarop de eensteensmuur S 2, gezien richting zuidwesten 
 
 
 
 

                                                      
16 Vondstnummer SAR-1. 
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11  Schildmuur S 1, oostelijk deel, gezien richting noorden 
 

 
 
12  Eensteensmuur S 2, schuin op en ingekast in de schildmuur van het bolwerk (S 1), gezien richting 
noordwesten 
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13  Sporenkaart 
 
Sloop en ophoging  
In dwarsprofiel A-B was zichtbaar dat de muur na sloop was afgedekt met twee dunne 
lagen van achtereenvolgens bruingrijze klei en geelgrijs zand met wat puin tot op ca 0,4 m 
+ NAP (S 3 en S 4). Vanaf dit niveau tot aan het maaiveld (0,95 m + NAP) lag een 
homogeen pakket van bruingrijs zand met iets puin. Op de schildmuur, en deels erin 
gehakt, is in een later stadium schuin op het tracé van de schildmuur en parallel aan de 
huidige kade van de Singelgracht een eensteensmuur gemetseld (S 2) (afb. 10, 12). Dit 
muurtje was opgetrokken in roodbruine baksteen van 22,5 x 10,5 x 5,5 cm.  
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14  De vestingwal zoals 
afgebeeld op de 
stadsplattegrond van Gerred 
de Broen (1774) geprojecteerd 
op de huidige topografie met 
daarin het opgegraven 
muurdeel (rode lijn). Hieruit 
kan worden opgemaakt dat de 
geprojecteerde stadswal 
nagenoeg samenvalt met de 
opgegraven resten ervan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15  De schildmuur van bolwerk 
Muiden gezien naar de 
Rijksakademie (links) en 
richting Singelgracht en 
Mauritskade (rechts).  
In rood is het tracé van het 
bolwerk geprojecteerd.  
Goed zichtbaar is dat door de 
19de-eeuwse aanplempingen 
(rechts van de projectielijn) het 
tracé van de Singelgracht niet 
meer het verloop van het 
bolwerk weerspiegelt  
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4  Conclusie 

De Archeologische Begeleiding van een bouwproject in maart 2010 op het terrein van de 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten (Sarphatistraat 470) heeft bevestigd dat de 
muurresten, die als toevalsvondst waren aangetroffen, deel uitmaken van het 17de-
eeuwse bolwerk Muiden. Er was sprake van een geringe bodemingreep tot circa 0,10 m 
NAP waarbij de documentatie van de muur zich beperkte tot de maximale 
ontgravingsdiepte. Het hieronder liggende muurwerk is in situ behouden gebleven.   

De muurresten behoorden tot de schildmuur van de rechter face van het bolwerk. 
Het muurtracé was namelijk noordwest-zuidoost georiënteerd en liep parallel met de 
westelijke zijde van het bolwerk bij een gegeorefereerde projectie op de 18de-eeuwse 
stadsplattegrond van Gerred de Broen (afb. 13). De schildmuur was 1,65 m breed en 
gebouwd van roodbruine bakstenen van 24/24,5 x 11,5 x 4/4,5 cm. Deze maatvoering 
komt overeen met de archeologische gegevens van andere bolwerken van de Vierde 
Uitleg, waaronder Zeeburg en Oosterblokhuis.  

De AB heeft aangetroond dat ondanks sloop de westelijke zijkant van het bolwerk 
Muiden nog goed is geconserveerd. Onder het metselwerk is de fundering waarschijnlijk 
nog intact aanwezig. Archeologische gegevens hierover ontbreken, maar er zijn 
daarentegen gedetailleerde opmetingen van de walmuur bij het bolwerk voorhanden ten 
tijde van de sloop in 1874. Zowel deze historische documentatie als de archeologische 
gegevens bevestigen het idee dat de bouw van de stadsmuur van 1663 volgens een 
uniform plan is uitgevoerd.  

De archeologische informatie van de opgegraven muurresten draagt ten slotte bij 
aan ijking van het historisch kaartbeeld van de stadsmuur en het bolwerk en de actuele 
topografische situatie. Uit een meer precieze projectie van de historische kaart van De 
Broen is gebleken dat de saillant van het bolwerk zich waarschijnlijk binnen de oeverzone 
van de huidige Singelgracht bevindt. Bij het normaliseren van de gracht in de tweede helft 
van de 19de eeuw is het bolwerk niet afgegraven, maar ingekapseld in aanplempingen. 
Op basis van deze uitkomsten is het verloop van de stadsmuur van de Vierde Uitleg 
nauwkeuriger te plotten, zodat in de toekomst archeologische verwachtingen van 
mogelijke vindplaatsen met betrekking tot de 17de-eeuwse Amsterdamse vestingbouw 
beter kunnen worden onderbouwd.   
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Bijlage 1  Sporen 

S wp vlak p NAP NAP onder beschrijving interpretatie ass vondst nr datering 

1 1 1 1 0,26 m + 0,25 m ÷ muur; 1,65 m breed; 

roodbruine baksteen 

24/24,5 / 11,5 x 4/4,5 

cm 

schildmuur 

bolwerk Muiden 

< 2 SAR-1 1660-1665 

2 1 1 1 0,40 m + 0,10 m + eensteensmuur 

roodbruine baksteen 

22,5 x 10,5 x 5,5 cm, 

staat op muur S 1 

muur, mogelijk 

kade 19de eeuw 

> 1, 

< 3 

 1800-1875 

3 1 1 1 0,40 m + 0,10 m + bruingrijze klei, ligt op 

muur S 1 en tegen 

muur S 2 

ophoging > 1, 

< 3 

 1800-1875 

4 1 1 1 0,50 m + 0,40 m + grijs en geel zand met 

iets puin, oa klinker 

(met mortel) 

ophoging / 

slooplaag 

> 3, 

< 5 

 1800-1875 

5 1 1 1 1,00 m + 0,50 m + bruingrijs zand + iets 

puin 

ophoging > 4  1800-1875 

6 1 1  0,05 m +  donkerbruingrijs kleiig 

zand 

ophoging na 

sloop 

> 1  1800-1875 
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Bijlage 2  Vondsten 

vondst

nr 

(#) spoor N MAE object materiaal kenmerken datering 

1 # 01 1 1 1 baksteen bouwceramiek roodbruin, 24/24,5 x 11,5 x 

4/4,5 cm 

1660-1670 



 

 

AAR 53 Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Bolwerk Muiden 
 

21

AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 
 
Overzicht van verschenen titels 
ISSN: 1872-5139 

 In druk verkrijgbaar  

 Als PDF te downloaden op www.bma.amsterdam.nl 
 
AAR 1    Wonen aan een wagenplein. AO Haarlemmerplein (2005), Amsterdam 2006  

AAR 2    Tweede Kostverlorenkade. IVO (2006), Amsterdam 2006  

AAR 3     Verschansen achter vuilnis. IVO Amstelstraat (2006), Amsterdam 2007 

AAR 4     Scherven uit de Pottenbakkersgang. AO Westerstraat (2003), Amsterdam 2007 

AAR 5     In de schaduw van de VOC. AO Rapenburg (2005), Amsterdam 2007 

AAR 6      Beerputten en bedrijvigheid. AO Konijnenstraat (2003), Amsterdam 2007  

AAR 7      Zerken en graven in de Nieuwezijds Kapel. IVO Rokin (2005), Amsterdam 2007 

AAR 8     Opgraving van een mikwe in de Nieuwe Synagoge. Jonas Daniël Meijerplein (2006), 

Amsterdam 2007 

AAR 9     De Hallen. IVO Bilderdijkkade (2006), Amsterdam 2006 

AAR 10  Een fontein in de Buitensingel. AB Leidseplein (2006), Amsterdam 2006 

AAR 11  Diemen Tolbrug. IVO Muiderstraatweg (2006), Amsterdam 2008 

AAR 12   Boezemgemaal Halfweg. IVO Wethouder van Essenweg (2006), Amsterdam 2007 

AAR 13   Frans Ottenstadion. IVO Amstelveenseweg (2004), Amsterdam 2007   

AAR 14   Archeologisch opgraving Vijzelstraat (2004), Amsterdam 2007 

AAR 15  Aanplempingen in het IJ. AO Martelaarsgracht (2003), Amsterdam 2007  

AAR 16  Schuilkerk de Papagaai. AO Kalverstraat (2004), Amsterdam 2008 

AAR 17   De saillant van Het Blaauwhoofd. IVO Van Diemenstraat (2006), Amsterdam 2007 

AAR 18   De noordwestelijke oever van Oostenburg. AO Oostenburgermiddenstraat (2006), 

Amsterdam 2006  

AAR 19   Het Shell-terrein. IVO Grasweg (2004), Amsterdam 2007 

AAR 20   Het RIVA-terrein. IVO Baarsjesweg (2005), Amsterdam 2008 

AAR 21  De Ceintuurbaanpanden. AB Tweede Sweelinckstraat / Sint Willibrordusstraat (2006), 

Amsterdam 2008 

AAR 22   Het Purperhoedenveem. AO Oudezijds Voorburgwal (2004), Amsterdam 2008 

AAR 23 Noord/Zuidlijn, locatie Rokin. AB / AO 2003-2006, Amsterdam 2007 

AAR 24   Sportpark Ronald McDonald, IVO Zunderdorpergouw (2007), Amsterdam 2008 

AAR 25  N 44, De Keyzer. IVO Czaar Peterstraat (2008), Amsterdam 2008 

AAR 26  Het Luycksterrein. IVO Overamstelstraat (2004), Amsterdam 2008 

AAR 27  Oranjerie in Frankendael. AO Middenweg (2003), Amsterdam 2008 

AAR 28  Serviesgoed uit een 18de-eeuwse beerput. AO Derde Weteringdwarsstraat (2003), 

Amsterdam 2008  

AAR 29  Profiel van de 17de-eeuwse stadswal. AB Marnixplein (2004), Amsterdam 2008  

AAR 30  Bolwerk Oosterblokhuis. AO Prof. Tulpplein (2005), Amsterdam 2008  

AAR 31   Van Amstelbocht tot Binnengasthuis. AO Oude Turfmarkt (2005), Amsterdam 2009  

AAR 32  N 43 / Funenpark. AB Cruquiuskade (2008), Amsterdam 2009 

AAR 33  Het gemeentearchief terrein. IVO Amsteldijk 67 (2009), Amsterdam 2009 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Bolwerk Muiden 

AAR 53 

22 

AAR 34  Spaarndammerdijk 320. IVO (2007), Amsterdam 2009  

AAR 35  Wonen aan twee stegen. AO Paardenstraat (2004), Amsterdam 2008 

AAR 36  Een 17de-eeuwse beerput in de grachtengordel. AO Keizersgracht 355 (2005), Amsterdam 2009 

AAR 37  Noordoosthoek van een 13de-eeuws verdedigingswerk. AO Nieuwezijds Kolk (2006), 

Amsterdam 2009 

AAR 38   Een dam rond ’s Lands Dok. AO Marineterrein Kattenburgerstraat (2005), Amsterdam 2009 

AAR 39   Rust en Werk. AB Amsteldijk 67 (2009), Amsterdam 2009 

AAR 40   Pingelenburg en Weltevrede. AB Amstelpark-Oost (2009), Amsterdam 2009 

AAR 41   Boerderij Zeldenrust. IVO Houtbosch, Diemen (2005), Amsterdam 2009 

AAR 42   Zeis onder het maaiveld. AB Kolenkit Zuidelijk Veld Fase 1 (2009), Amsterdam 2009 

AAR 43   Het Nieuwe Rijksmuseum. AB Stadhouderskade (2009), Amsterdam 2010 

AAR 44  Kelderwoningen en een beerput in de Lastage. AO Nieuwe Jonkerstraat (2007), 

Amsterdam 2010 

AAR 45  De Sint Anthoniespoort en de stadsmuur. AB Nieuwmarkt (2007), Amsterdam 2010 

AAR 46  Boren voor de Bijenkorf, AB Noord/Zuidlijn Dam (2007), Amsterdam 2010 

AAR 47  Spuistraat AO Spuistraat 256-258 (2008), Amsterdam 2010 

AAR 48  Sporen in de Suikerbakkerssteeg, AO OZ Voorburgwal (2008), Amsterdam 2010 

AAR 49  Bewoning tussen Nes en stadswal, AO OZ Voorburgwal/Pieter 

Jacobszstraat (2005), Amsterdam 2010 

AAR 50  Glasafval op het achtererf, AO Rozenstraat (2006), Amsterdam 2010 
AAR 51  De Buiksloterbreek. IVO Marjoleinterrein, Amsterdam (2009), Amsterdam 2010 

AAR 52  Plavuizen in de Kalverstraat. AB Kalverstraat 151, Amsterdam (2008), Amsterdam 2010 

AAR 53  Bolwerk Muiden. AB Sarphatistraat 470, Amsterdam (2010), Amsterdam 2010 
 

 

 

 
Colofon 
 
AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 53 
Amsterdam 2010 
ISSN: 1872-5139  
 
Tekst:   Jerzy Gawronski, Ranjith Jayasena 

Redactie:   Jerzy Gawronski 

Veldwerk:    Ranjith Jayasena, Ron Tousain  

Tekeningen:  Ranjith Jayasena, Ron Tousain 

Foto’s:   Ranjith Jayasena 

Vondstverwerking:  Ranjith Jayasena 

Vondstdeterminatie: Ranjith Jayasena  

Vormgeving:  BMA 

Druk:   BMA 
 
© Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie 2010 

 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op enigerlei andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMA. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


