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Basisgegevens 

Plangebied  De Nieuwe Ooster 
Adres Rozenburglaan 
Kadaster WTG02 A 04569  
RD-coördinaten NW    X 124.260  Y 483.852  
 NO X 124.260 Y 483.861  

              ZO    X 124.309 Y 483.792  
              ZW    X 124.320 Y 483.803  

TOPO-code BMA            DNO 
OM-nummer  44550 
Opdrachtgever De Nieuwe Oosterbegraafplaats 
 Amsterdam 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam 
  Stadsdeel Oost 
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam 
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 

 
 
1  De locatie van de vindplaats De Nieuwe Ooster (DNO) in het stadsdeel Oost 
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1  Inleiding 

Op 4 en 5 januari 2011 heeft de afdeling Archeologie van het Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) in opdracht van De Nieuwe Oosterbegraafplaats een Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO) uitgevoerd in het plangebied ‘De Nieuwe Ooster’ langs de 
Rozenburglaan. Aanleiding hiervoor was de voorgenomen nieuwbouw van een 
kantoorgebouw annex rouwcentrum met kelder in dit deel van de begraafplaats en de 
daaruit voortvloeiende bodemverstoring.  

Voor het plangebied, dat gelegen is in de Watergraafsmeer, gold een 
archeologische verwachting vanwege de mogelijke aanwezigheid van sporen van 
agrarisch en recreatief gebruik van dit poldergebied. De aandacht ging in het bijzonder uit 
naar sporen van tuincomplexen van 17de- en 18de-eeuwse buitenplaatsen waarvan er 
enkele rond het plangebied waren gelegen, waaronder Meerzorg, Groenlust, Zomerlust 
en Roozenburg. Het IVO was bedoeld ter verificatie van deze archeologische 
verwachting. Hiervoor zijn twee werkputten aangelegd.  
 

 
 
2  Het plangebied De Nieuwe Ooster met twee werkputten (wp1 en wp2) aan de zuidwestrand van  
De Nieuwe Oosterbegraafplaats (rood omlijnd) binnen de topografische situatie van 2011 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Historische achtergronden 

De droogmakerij  
Het plangebied is gelegen in de Watergraafsmeer, een 17de-eeuwse droogmakerij, die in 
1629 is aangelegd met het leegpompen van het Diemermeer.1 Dit meer was ontstaan aan 
het einde van de 12de eeuw nadat de Diemerzeedijk tijdens een stormvloed was 
doorgebroken. Daarbij drong het water van de Zuiderzee door tot aan de Amstel. De term 
graft (gracht) in de naam ‘Watergraftsmeer’, voor het eerst genoemd in een 
pachtovereenkomst uit 1342, verwijst naar deze open verbinding tussen de Amstel en de 
Zuiderzee.  

Grote wateroppervlakten als de Diemermeer zorgden bij harde wind voor erosie 
van het omringende veenlandschap doordat met de sterke golfslag de oevers afkalfden. 
Om de wateroverlast in te dammen en tegelijkertijd landbouwgrond te winnen werden 
dergelijke plassen en meren in Holland vanaf de 16de eeuw op grote schaal 
drooggemalen. Ook het droogpompen van diepere wateren was succesvol, dankzij de 
uitvinding van de vijzelpomp, beter bekend als de schroef van Archimedes, en de 
introductie van de molengang, waarbij meerdere, getrapt achter elkaar geplaatste molens 
werden ingezet.2  

In 1624 kreeg Amsterdam toestemming van de Staten van Holland en West-
Friesland om het Diemermeer te omdijken en droog te malen. Het benodigde kapitaal 
kwam van de stedelijk elite die investeerde in de toekomstige landbouwgrond. Het werk 
werd in 1627 gestart en nam dertien maanden in beslag. Voor de bemaling werden zeven 
windmolens opgesteld aan een rechthoek van tochtsloten die afwaterden op de ringvaart 
rond de droogmakerij. In het drooggelegde meer, dat nu de Watergraafsmeer werd  
 

 
                                                      
1 Een droogmakerij is een bemalen gebied ontstaan na het leegpompen van een plas, meer of drassig gebied. 
Hendriksen 1998, 13-18. 
2 Haartsen 2003, 34-37. De molengang van de Watergraafsmeer kende twee trappen: Stol 1993, 94. 

3  Detail uit de kaart van Jan 
Mol (1770) met de 
drooggemalen 
Watergraafsmeer (blauw) 
ten zuid oosten van 
Amsterdam. In rood de 
huidige locatie van de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats  
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genoemd, werden twee haaks op elkaar staande hoofdwegen aangelegd: de Middel 
Wech en de Kruis Wech.3 De 557 ha. van de Watergraafsmeer werden met kleinere 
slootjes opgedeeld in 60 kavels van ca. 9 hectare elk. Deze kavels kregen vooral een 
agrarische functie en werden verpacht aan melkveeboeren en tuinders (afb. 3). 
 
Buitenplaatsen 
Vanaf het einde van de 17de eeuw kreeg de droogmakerij ook een recreatief gebruik. 
Veel tuinderijen moesten plaatsmaken voor uitgestrekte complexen rond statige 
buitenhuizen van rijke Amsterdammers. Naast een imposant woonhuis bestond zo’n 
buitenplaats uit een omvangrijke tuin met stallen, kassen met exotische planten, 
theekoepels, fonteinen, beelden en bijzondere vogels in volières. In de 18de eeuw telde 
de Watergraafsmeer 50 grote buitenplaatsen of hofsteden, 32 kleinere buitenplaatsen, 53 
pleziertuinen en 4 herbergen.4  
 Ter hoogte van de huidige Nieuwe Oosterbegraafplaats werden in de 17de eeuw 
zes buitenplaatsen gesticht: ‘Pauw en Haage’, ‘Starrenbosch’, ‘Maanenburg’, ‘Groenlust’, 
‘Zoomerlust’ en ‘Het Vischkaantje’. Deze laatste werd in 1642 gebouwd en is de oudste 
van de zes. Na 1681 werd de naam veranderd in Meerlust en in 1697 uiteindelijk 
omgedoopt in Roozenburg. In 1802 kreeg het particuliere huis een publieke functie als 
theehuis. Het plangebied bevindt zich achter op het open tuinterrein van buitenplaats 
Roozenburg (afb. 4). 
 Toen eind 18de eeuw de welvaart in Holland sterk terugliep werden veel 
buitenplaatsen afgebroken en kwamen op deze kavels weer boerderijen en tuinderijen. 
Het verval van de stedelijke buitenhuizen werd in de 19de eeuw versterkt door de komst 
van het spoor. Doordat de heuvelachtige zandgronden in het midden en oosten van het 
land beter bereikbaar werden, raakten deze meer in trek bij de stedelijke elite. Het buiten 
bij de stad werd verruild voor een villa langs de bosrand. Door de stadsuitbreiding in de 
tweede helft van de 19de eeuw vielen de overgebleven buitenplaatsen bij de stad 
uiteindelijk onder de sloophamer.5 Het complex Frankendael aan de Middenweg is de 
enige overgebleven buitenplaats in de Watergraafsmeer (paragraaf 2.2).  
 

 
 
4  Ter hoogte van de huidige Nieuwe Oosterbegraafplaats (rood omlijnd) lagen in 1770 zes buitenplaatsen. Het 
plangebied De Nieuwe Ooster is in blauw aangegeven (kaart Mol 1770) 
 
                                                      
3 De huidige Middenweg en Kruislaan. 
4 Thurkow 1987, 60-61. 
5 Schmal 1987, 105. 
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Begraafplaats de Nieuwe Ooster 6 
In 1888 kocht de gemeente Amsterdam 16 hectare weiland ten zuiden van de kruising 
Middenweg / Kruislaan, waar voorheen enkele van de grootste buitenplaatsen van de 
Watergraafsmeer hadden gelegen. Hier zou een nieuwe begraafplaats worden aangelegd 
ter vervanging van de Oosterbegraafplaats uit 1866. Deze moest in 1894 het veld ruimen 
voor het geplande Oosterpark. De Nieuwe Oosterbegraafplaats werd ontworpen door 
landschapsarchitect L. Springer en is op 1 mei 1894 in gebruik genomen. Voor de aanleg 
ervan werd het maaiveld van de oorspronkelijke polder opgehoogd met zand. In 1917 
moest de begraafplaats worden uitgebreid en werden omliggende percelen, onder meer 
van de buitenplaats en theetuin Roozenburg, aangekocht en bijgevoegd (afb. 5).  
 

 
 
5  Links de situatie in 1900 met de oorspronkelijke begraafplaats uit 1894 naast buitenplaats Rozenburgh 
(plattegrond van Scheltema) en rechts na de eerste uitbreiding uit 1917 (kaart Publieke Werken 1929). De 
huidige omvang is rood omlijnd, het plangebied ligt ter hoogte van de blauwe ovaal (het noorden boven)  
 
In 1942 en 1969 volgden nog twee uitbreidingen richting de Zaaiersweg in het zuidoosten. 
Het complex van de Nieuwe Oosterbegraafplaats neemt nu het gebied tussen de 
Middenweg, de Kruislaan, de Rozenburglaan en de Zaaiersweg in en is met een 
oppervlakte van 33 hectare de grootste begraafplaats van Nederland.  
 
2.2  Archeologische onderzoek Frankendael 

In 2003 is archeologisch onderzoek uitgevoerd in de tuin van de buitenplaats Frankendael 
aan de Middenweg. Dit onderzoek biedt een goed voorbeeld van de eventuele materiële 
overblijfselen die verwacht kunnen worden in de tuincomplexen van dit soort 
buitenplaatsen waarbinnen het plangebied is gesitueerd. Bij de herinrichting van de 
oorspronkelijk 18de-eeuwse tuin kwam onverwacht metselwerk aan het daglicht. 
Aangezien er geen historische aanwijzingen waren voor de aanwezigheid van een of 
ander bouwsel in de tuin, werden ter identificatie van het bouwwerk de bouwresten door 
de Afdeling Archeologie BMA vrijgelegd en gedocumenteerd.  
 De bouwresten bevonden zich vlak onder het maaiveld op circa 4,5 m ÷ NAP en 
bestonden uit bakstenen muren en plavuizenvloeren. Het symmetrische grondplan van  

                                                      
6 De Roever en Bierenbroodspot 2004, 131-139. 
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6  Het volledige grondplan van de Oranjerie van Frankendael opgegraven door BMA in oktober 2003, gezien 
vanaf het dak van het woonhuis Frankendael 
 
circa 15 x 7 m met een gebogen en een rechte lange zijde was samengesteld uit twee 
vierkanten die een kwartslag waren gedraaid ten opzichte van de hoofdas, zodat er een 
ruitvormig patroon aan beide uiteinden ontstond, met een kleinere vierkante ruimte 
ertussen (afb. 6). Ten zuidwesten ervan lag een waterkelder. Scherven uit de afdeklaag 
gaven aan dat het bouwwerk tussen circa 1800 en 1825 was gesloopt.7 De stenen 
onderbouw diende gezien de opvallende lichte fundering waarschijnlijk als plint voor een 
houten opbouw, eventueel voorzien van glas. Dit alles wijst er op, zeker gezien de ligging 
in de tuin, dat het gaat om een houten oranjerie of winterkas uit de eerste helft van de 
18de eeuw dat onderdeel heeft uitgemaakt van het buitenplaatscomplex Frankendael.  
 
2.3  De ondergrond in de Watergraafsmeer 

Het bodemprofiel van de Watergraafsmeer dat op basis van geologische sonderingen 
voorhanden is, bestaat uit verschillende lagen klei en veen. Verschillende processen 
speelden een rol bij de vorming of neerslag van de oorspronkelijke (geologische) 
materialen. Verder veroorzaakte het daaropvolgende proces van bodemvorming 
veranderingen in het geologisch materiaal van de eerste meters van het bodemprofiel.  

De diepe kleilagen dateren uit een periode waarin de kustlijn veel verder 
landinwaarts lag dan tegenwoordig. Het land werd vanuit het westen regelmatig door de 
zee overspoeld. Deze transgressies, die geologisch worden aangeduid als Atlantische en 
Subboreale transgressiefasen, vonden regelmatig plaats tussen 6.000 en 1.000 v. Chr. 
De kleiafzettingen in de Watergraafsmeer dateren uit het laat-Atlanticum en het vroeg-
Subboreaal van 3000 – 1500 v. Chr.8 Ze worden ook wel aangeduid als het ‘laagpakket 

                                                      
7 Gawronski en Veerkamp 2008. 
8 Pons en Van Oosten 1974, 22. Meer specifiek bestaat de ondergrond ter hoogte van de Watergraafsmeer uit 
mariene afzettingen van de Calais II, mededeling P. Cleveringa WMC te Duivendrecht. 
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van Wormer’ uit de Formatie van Naaldwijk.9 In de periode daarna schoof de kustlijn 
westwaarts, zodat de zeeoverstromingen stopten en er op de zandige kleiafzetting een dik 
pakket veen kon ontstaan. De veengroei startte als rietveen/zeggeveen en ontwikkelde 
zich tot bosveen en veenmosveen in de bovenste lagen. Het aldus ontstane veenpakket 
staat bekend als het ‘laagpakket Hollandveen’.  

Vanaf de 11de eeuw na Chr. startte de ontginning van het veen in de regio rond 
Diemen waar de Watergraafsmeer deel van uitmaakte. Vanwege de voortdurende 
ontwatering die voor de ontginning van de ‘woeste gronden’ nodig was, trad klink en 
oxidatie van het veen op met maaivelddaling als gevolg. Het ontgonnen land werd 
daardoor kwetsbaarder voor hoog water uit o.a. het nabij gelegen Almere, het huidige 
IJsselmeer. Na de doorbraak van de Diemerzeedijk in de 12de eeuw kwam het ontgonnen 
gebied onder water te staan en ontstond het Diemermeer. Door de kracht van het 
instromende water werden grote delen van het resterende veendek losgeslagen. Na 
verloop van tijd werd in rustiger water dit losgeslagen veen als meermolm op de bodem 
van het Diemermeer afgezet. Vanwege de geringe diepte van het meer zorgde wind voor 
een constante golfwerking en stroming waardoor er een laag ontstond waarin de 
meermolm werd vermengd met de kleiige ondergrond.10 

Nadat het Diemermeer in 1629 was drooggemalen kwam bodemvorming op gang 
doordat de natte bodem aan de lucht werd blootgesteld. De van oorsprong natte, slappe 
en blauwgekleurde grond van de meerbodem veranderde geleidelijk in de veel steviger 
bruingrijze humeuze kleigrond van de huidige Watergraafsmeer. Bij dit proces speelden 
twee factoren een rol: fysische rijping, waarbij het oppervlak door verdamping indroogde 
en het kleidek scheuren ging vertonen, en chemische rijping, waarbij de zuurstof in de 
lucht ervoor zorgde dat chemische verbindingen in de bodem veranderden.11 De 
oorspronkelijke zeeklei was egaal blauw/grijze van kleur vanwege de gereduceerde 
(zuurstofloze) ijzerverbindingen. Door oxidatie van de ijzerverbindingen bij blootstelling 
aan de lucht kleurde de klei donker.12 Eerst gebeurde dit alleen aan het oppervlak, maar 
vanwege scheuren na verdere indroging kon de lucht dieper de kleilaag binnendringen en 
diepere verkleuring van de klei veroorzaken. Ook de wortelkanaaltjes van eventuele 
begroeiing zorgden voor diepere luchttoevoer in de klei waarbij de oxidatie en dus de 
donkerkleuring zich concentreerden langs de wortelkanaaltjes. De blauwe klei vertoonde 
op die diepte zwarte spikkels. Zwavelverbindingen die in zeeklei voorkwamen, werden bij 
voldoende blootsteling aan lucht omgezet (oxideren) in zwavelzuur. Tijdens deze 
chemische rijping werd het zuur door kalkverbindingen in de bodem omgezet in gips, 
hetgeen tot verbetering van de bodemstructuur leidde. In geval er te weinig 
kalkverbindingen in de bodem zaten, werd dit zuur niet geneutraliseerd en ontstond een 
zure klei, de zogenaamde katteklei. Deze klei is herkenbaar aan de gelig groene kleur.  

Na drooglegging van het Diemermeer kwam een laag restveen vrij aan het 
oppervlak, dat hoofdzakelijk bestond uit achtergebleven rietveen op slappe klei, vermengd 
met de meermolm en bagger (gevormd op de bodem van het meer). Door doorworteling, 
bodemleven en activiteiten van de mens (veenontginning) raakte dit veenslikpakket verder 
vermengd met de onderliggende klei en ontstond gaandeweg een humusrijke egaal bruin 
of bruingrijze bovengrond van veraard veen.13  

 

                                                      
9 Voorheen stonden deze afzettingen bekend als Oude Zeeklei en maakten als Calais afzettingen onderdeel uit 
van de Westlandformatie: Weerts e.a., 2006.  
10 Mededeling P. Cleveringa, WMC te Duivendrecht. 
11 Kuiper 1980, 25, 29 en 197-203. Pons en Van Oosten 1974, 33-43.  
12 Vergelijk aardewerk dat gereduceerd (zonder zuurstof) is gebakken zoals bv grijze kogelpotten. Wordt 
diezelfde klei met zuurstof gebakken dan kleuren de aardewerkobjecten oranje/rood. 
13 Kuiper 1980, 203. Pons en Van Oosten 1974, 77, 155.  
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2.4  Vraagstellingen en methodiek 

De archeologische verwachting van dit plangebied in de Watergraafsmeer is in 2010 
nader in kaart gebracht met een archeologisch bureauonderzoek van BMA. Projecties van 
historische kaarten op de huidige topografische situatie wezen uit dat in het plangebied 
sporen van landgebruik (agrarisch en recreatief) te verwachten zijn.14 

Vanwege de geplande bodemverstorende bouwwerkzaamheden was behoud van 
eventuele archeologisch resten in situ niet mogelijk. Een Inventariserend Veldonderzoek 
(IVO) was noodzakelijk om eventuele overblijfselen ter plekke te documenteren en 
bergen.15 Het IVO beoogde inzicht te geven in: 
 de aanwezigheid, aard, omvang en datering van aanwezige archeologische sporen 

gerelateerd aan het gebruik van de Watergraafsmeer als agrarisch en recreatief 
gebied, in het bijzonder sporen van de uitgestrekte buitenplaatscomplexen uit de 17de 
en 18de eeuw 

 de bodemopbouw van de Watergraafsmeer. 
 

Ten tijde van het IVO was het terrein onbebouwd en braakliggend. De 
bovengrond bestond uit een pakket van 3,5 m ophoogzand dat voorafgaande aan het IVO 
grotendeels was verwijderd. Er zijn voor het IVO twee proefsleuven van noordwest naar 
zuidoost aangelegd om de bodemopbouw in kaart te brengen en de aanwezigheid van 
archeologische sporen te verifiëren. Werkput 1 was 22 x 2 m en werkput 2 40 x 2 m, zodat 
in totaal 124 m2 is onderzocht. Het totale plangebied had een oppervlakte van ca. 1.050 
m2, waarmee een dekkingspercentage van 12 % is behaald. 

De werkputten zijn integraal verdiept tot in de toplaag van het oorspronkelijke 
maaiveld (tot gemiddeld 6,10 m ÷ NAP). Op vijf locaties binnen beide werkputten zijn 
diepere sonderingsputten tot maximaal 6,92 m ÷ NAP aangelegd om de bodemopbouw 
van de Watergraafsmeer te kunnen documenteren (afb. 11). 

Het IVO is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 
versie 3.2. De profielstaten zijn gedocumenteerd op schaal 1:20 en met digitale foto’s.  
 

 
 
7  Aanleg van werkput 1, na verwijdering van de laatste halve meter ophoogzand komt het oorspronkelijke 
maaiveld van droogmakerij de Watergraafsmeer in beeld. Links het talud naar het huidige maaiveld, gezien naar 
het zuidoosten 

                                                      
14 BO 10-002 De Nieuwe Oosterbegraafplaats, BMA, 2010.  
15 BMA Programma van Eisen 107, 2010. 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

Uit het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) is gebleken dat ter hoogte van het 
plangebied De Nieuwe Ooster geen sporen van bebouwing voorkwamen. De 
bodemopbouw is vastgelegd met profielen in vijf sonderingsputten (I t/m V, bijlage 3) 
verdeeld over de twee werkputten (werkput 1 1-22 m, werkput 2 1-40 m: afb. 11). In totaal 
zijn zeven sporen gedocumenteerd die aan drie ontwikkelingsfasen kunnen worden 
gerelateerd: 
1: natuurlijk landschap 
2: droogmakerij en buitenplaatsen Watergraafsmeer  
3: de Nieuwe Oosterbegraafplaats. 
 

 
 
8  Zuidwestprofiel in sonderingsput I tussen 3 en 7 m. Het hier getoonde bodemprofiel werd in alle vijf 
sonderingsputten aangetroffen. De onderzijde van het profiel wordt gevormd door zavelige blauwgrijze zeeklei (S 
6) uit de transgressiefasen, de bovenzijde door het gele ophoogzand (S 1) van begraafplaats De Nieuwe Ooster  
 
3.1.1  Natuurlijk landschap 

De diepste bodemlaag in de vijf sonderingen, die tot maximaal 6,92 m ÷ NAP zijn 
uitgevoerd, bestond vanaf 6,40 m ÷ NAP uit blauwgrijze, zavelige klei (S 6) met een zwart 
gespikkelde toplaag. Het oppervlak had een rulle structuur vanwege het vele zand in de 
klei. Op de zeeklei van S 6 was slappe grijsgroene klei (S 5) afgezet. De omvang van dit 
pakket varieerde tussen 16 en 48 cm (min. 6,20 m en max. 6,70 m ÷ NAP). De top van 
deze kleilaag was sterk dooraderd met wortelstokken van rietstengels (rhizomen). In de 
directe omgeving van deze wortelstokken was de klei geel gekleurd en was de bovenkant 
van deze kleilaag zwart gespikkeld (afb. 9A).  
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9  A: het snijvlak van S 5 was dooraderd met wortelstokken van rietbegroeiing en vertoonde gele vlekken en 
donkere spikkels, 9B-9D: bij het afgraven rolde de laag slappe klei zich met een zuigend geluid op 
 
Op deze slappe keilaag kon een dunne laag grijze klei met zwarte oxidatievlekjes (S 4, 2-
10 cm dik, min. 6,10 m ÷ NAP en max. 6,28 m ÷ NAP) worden onderscheiden. Deze 
gespikkelde laag vormde de grens van klei naar humeus veraard veen (S 2, 3: afb. 10). 
 
3.1.2  Droogmakerij en buitenplaatsen Watergraafsmeer 

Kleilaag (S 4) had een scherpe overgang naar donkerbruine gespikkelde, zeer harde 
compacte klei (S 3, tussen min. 6,02 m en max. 6,20 m ÷ NAP). Dit pakket ging geleidelijk 
over in een humeuze bruin/groene laag van veraard kleiig veen (S 2, tussen min. 5,70 m 
en max. 6,20 m ÷ NAP) waarvan de vezelrijke toplaag een grassige structuur vertoonde 
(afb. 12). Deze toplaag vormde een loopvlak waarin zich een reeks vondsten bevond in 
de vorm van keramiek scherven die daar als afval waren gestort (DNO-1)(afb. 13). 
 

 
 
10  Het grensvlak tussen S4 (grijze slappe klei) en S 3 (bruine harde klei) was scherp. Opvallend was dat beide 
lagen gespikkeld waren 
 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
De Nieuwe Ooster 

AAR 57 

14 

 
 
11  Zuidoostprofiel met sondering I – V in werkputten 1 en 2 
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3.1.3  De Nieuwe Oosterbegraafplaats 

Op twee locaties op de overgang van werkput 1-2 (tussen 21,5 - 22,5 m) en aan het eind 
van werkput 2 (39,5 - 40,5 m) werden de bovenste klei- en veraarde veenlagen (S 2 en S 
3) doorsneden door een circa 1 m brede en 30-40 cm diepe NO / ZW georiënteerde sleuf 
die gevuld was met bruin gekleurde sintels en grind (S 7). Het sintelpakket was sterk 
watervoerend. Op de eerste locatie bevatte het sintel/grindpakket enkele fragmenten 
keramiek (DNO-2). 

Het profiel werd aan de bovenkant afgesloten door een laag geel zand (S 1, min 
5,16 m ÷ en max. 5,84 m ÷ NAP) dat de onderzijde vormde van het zandpakket waarmee 
het oorspronkelijke maaiveld in 1917 is opgehoogd voordat de begraafplaats werd 
ingericht. Meer dan 3 m van dit pakket was al voorafgaande aan het veldwerk verwijderd. 
 
3.2  Vondsten 

Er is uit twee verschillende contexten een relatief kleine hoeveelheid vondstmateriaal 
verzameld (afb. 13): uit de top van S 2 (DNO-1) (afb. 12) en uit de sintelvulling S 7 (DNO-
2).  
 

 
 
12  Direct onder het ophoogzand S 1 bevonden zich de vondsten DNO-1. De scherven waren ingetrapt in de 
grasachtige toplaag van S 2  
 

De vondsten in het loopvlak van de buitenplaats periode (S 2: DNO-1) waren 
hoofdzakelijk 18de-eeuws: een klein deel dateerde uit de 17de en 19de eeuw. De 
omlooptijd (circa 1650-1900) van de vondsten duidt op een langdurige periode waarin het 
terrein open en onbebouwd lag en waar afval werd gedumpt.  

De 17de-eeuwse vondsten bestonden uit enkele fragmenten roodbakkend 
aardewerk, waaronder een grape uit Bergen op Zoom (DNO-1 #13), een steengoed 
waterkruik uit het Duitse Westerwald (P-kruik, DNO-1 # 04) en enkele fragmenten faience 
(DNO-1 # 08, # 09 en #10). Een opvallend voorwerp was een faience wijwaterbakje dat 
waarschijnlijk in Delft was gefabriceerd. Hiervan zijn twee fragmenten gevonden (DNO-1 
#09).  

Vondsten die typerend zijn voor de 18de-eeuwse materiële cultuur in Amsterdam 
waren de fragmenten van een steengoed pot (DNO-1 # 03) uit het Duitse Frechen, van 
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een kachelpan van witbakkende klei (Frankfurther waar) eveneens uit Duitsland (DNO-1 # 
06), van een kelkglas van loodglas (DNO-1 # 12) en een pijpenkop. De pijpenkop had een 
trechtermodel met op de hiel een zwaan als merk. Dit hielmerk werd tussen 1719 en 1749 
gebruikt door de Goudse pijpenmaker Jan Thijse de Jong.16 Goudse pijpen waren in die 
tijd een begrip: ze stonden bekend om hun hoge kwaliteit. Om deze kwaliteit te 
beschermen en de echte Goudse producten van de vele imitaties op de markt te kunnen 
onderscheiden, werden vanaf 1739 de Goudse pijpmakers verplicht om aan de zijkant van 
de hiel van de pijp het wapenschild van de stad Gouda als merkje aan te brengen.17 
Aangezien dit bijmerk op de pijpenkop uit de top van S 2 ontbrak, is deze pijp tussen 1719 
en 1739 vervaardigd.  

De 19de eeuw werd o.a. vertegenwoordigd door een fragment van een industrieel 
vervaardigd rond medicijnflesje (DNO-1 # 11) en de bovenrand van een grote steengoed 
inmaakpot (DNO-1 # 03) uit Langerwehe in Duitsland.18  

De vondsten uit de geul met sintels (DNO-2) dateren uit de tweede helft van de 
19de en het begin van de 20ste eeuw. Ze bestonden uit een scherf van een Keulse pot 
(DNO2-# 01), vier scherven van industrieel vervaardigd vaatwerk (kopje, schoteltje, 
bordje: DNO2-# 02 en DNO2-# 04) en een fragment van een porseleinen wastafel 
(DNO2-#03). Het betreft afval dat in de bodem is geraakt bij de inrichting van de 
begraafplaats 
 

 
 
13  Het IVO leverde letterlijk drie handenvol scherven op, links DNO-1 en rechts DNO-2 
 
 
 

                                                      
16 Duco 2003, merk 130, p 133. 
17 Duco 2003, p 32. 
18 Type s2-pot-22, zie Gawronski en Veerkamp 2010.  
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4  Conclusie 

Het IVO op De Nieuwe Ooster heeft sporen uit drie verschillende fasen 
opgeleverd. Het meest recent waren de ophogingen voor de aanleg van de begraafplaats 
in 1917. Voordat het toenmalige maaiveld aan het begin van de 20ste eeuw van een 
ophogingslaag van zand werd voorzien, zijn bestaande slootjes of nieuw gegraven 
drainage geulen volgestort met sintels en wat laat 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse 
scherven (DNO-2). Dit poreuze materiaal was nodig om het water af te voeren op de 
Molenwatering, de sloot rond de begraafplaats. 

Het maaiveld was tot stand gekomen na de drooglegging van het Diemermeer en 
de inrichting van de droogmakerij de Watergraafsmeer. Rond het plangebied lagen in de 
17de en 18de eeuw verschillende buitenplaatsen en bijbehorende tuincomplexen, die in 
de tweede helft van de 19de eeuw zijn gesloopt. Het plangebied was gelegen op het 
achterterrein van buitenplaats Roozenburg. Er zijn geen sporen aangetroffen van 
eventuele bebouwing in dit deel van de tuin. Wel bevatte het maaiveld afval in de vorm 
van scherven uit 1650-1900 (DNO-1), die in het veraarde loopvlak werd ingetrapt. Dit wijst 
op een open terrein dat gezien de omlooptijd van de vondsten van anderhalve eeuw lange 
tijd braak lag en onbebouwd was. Het afval is mogelijk afkomstig van Roozenburg of een 
van de andere buitenplaatsen in de buurt. Deze waren in gebruik na de droogmaling in 
1629 tot aan de ophoging in 1917 voor de begraafplaats.  

Met het IVO kwam met name concrete informatie beschikbaar over de natuurlijke 
ondergrond en de bodemopbouw in de Watergraafsmeer, het meest laag gelegen deel 
van Amsterdam. De diepere ondergrond bestond uit de kleiige wadafzettingen van de 
Formatie van Naaldwijk (S 4,5 en 6), die ook elders in de stad op deze diepte voorkomen. 
Opvallend was dat de in Amsterdam gangbare veenlaag van het Hollandveen, die in de 
regel bestaat uit een rietveenafzetting met wat zegge onderin en bosveen en 
veenmosveen bovenin. hier ontbrak. In plaats hiervan kwam in de Watergraafsmeer een 
kleiig humeus veraard veenpakket (S 2) voor. De vezelige, grasachtige bovenzijde 
markeert het oorspronkelijke maaiveldniveau van de droogmakerij. 

Deze afwijkende bodemopbouw hangt samen met de landschappelijke 
ontwikkeling van de locatie en de veenontginning van dit gebied. Door de doorbraak van 
de Diemerzeedijk en het ontstaan van het Diemermeer eind 12de eeuw werd het nog 
aanwezige veen eerst weggeslagen. In een later stadium kon het in rustig water als 
meermolm bezinken. Door stroming en golfwerking mengde deze meermolm zich met de 
kleiige ondergrond. Na het droogmalen van het meer en blootstelling aan lucht 
veranderde de slappe, met meermolm vermengde, kleiige bodem in een compacte harde 
laag. Toenemende indroging leidde tot fysische en chemische rijping van de bodem met 
verschillende bodemkenmerken tot gevolg die in profiel zijn waargenomen, zoals de gele 
kleuring van klei rond de wortelstokken van het riet (S 4) en de zwarte spikkels in de 
toplaag van de meeste sporen.19  
 
 
 

                                                      
19 Daarnaast tonen de zwarte oxidatievlekjes in de top van de bodemlagen aan dat de verschillende afzettingen 
in fossiele situaties drooggevallen en begroeid zijn geweest: mededeling P. Cleveringa, WMC te Duivendrecht. 
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5  Waardering 

Voor het plangebied Rozenburglaan gold een archeologische verwachting gebaseerd op 
de mogelijke aanwezigheid van sporen van bewoning en gebruik als agrarisch en 
recreatie gebied.  
Het IVO heeft uitgewezen dat er geen samenhangende sporen van grondgebruik 
aanwezig waren. Hieruit volgt de onderstaande waardestelling voor de vindplaats, 
conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2). 
 
DNO 
Waarden  Criteria  Scores  

Schoonheid  n.v.t. Beleving  
Herinneringswaarde  n.v.t. 
Gaafheid 2 (midden) Fysieke kwaliteit  
Conservering 1 (laag) 
Zeldzaamheid 1 (laag) 
Informatiewaarde 1 (laag) 
Ensemblewaarde 1 (laag) 

Inhoudelijke kwaliteit  

Representativiteit  1 (laag) 
 
De fysieke kwaliteit van de vindplaats valt uiteen in de aspecten gaafheid en 
conservering. De aangetroffen (natuurlijke) sporen kunnen een middelmatige gaafheid 
toegeschreven worden (waarderingsscore 2). Van een goede conservering van sporen en 
vondsten is geen sprake (1). 
 
De inhoudelijke kwaliteit wordt beoordeeld op de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde, 
ensemblewaarde en representativiteit. Voor al deze criteria geldt dat deze als laag (1) 
geclassificeerd kunnen worden. Op basis van het IVO vervalt de noodzaak tot een 
Archeologische Opgraving van het plangebied.  
 
 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
De Nieuwe Ooster 

AAR 57 

20 

6  Literatuur 

Duco, D.H., Merken en merkenrecht van de pijpenmakers in Gouda. Amsterdam 2003 
 
Gawronski, J. en J. Veerkamp, Oranjerie in Frankendael. Archeologische opgraving 
Middenweg (2003). (BMA AAR 27) Amsterdam 2008 
 
Gawronski , J. en J. Veerkamp, Rozenstraat 194, Archeologische opgraving, Amsterdam 
(2009). (BMA AAR 55) Amsterdam 2010 
 
Haartsen A. en D. Bekius, Water van niveau. Hilversum 2003 
 
Hendriksen, A., Watergraafsmeer. Binnenzee, polder, lustoord, stadsdeel. Amsterdam 
1998 
 
Kuipers, S.F., Bodemkunde. Culemborg 1980 
 
Pons, L.J. en M.F. van Oosten, De bodem van Noordholland. Toelichting bij blad 5 van de 
bodemkaart van Nederland. Stiboka Wageningen 1974 
 
Roever, M. de en J. Bierenbroodspot, De begraafplaatsen van Amsterdam. Amsterdam 
2004 
 
Schmal, H. ‘Het Amsterdamse buitenleven. Zomerverblijven in het Gooi en Kennemerland’, 
in: Heinemeijer, H. (e.a) Amsterdam in kaarten: verandering van de stad in vier eeuwen 
cartografie. Ede/Antwerpen 1987, 104-107 
 
Stol, T., Wassend water, dalend land. Geschiedenis van Nederland en het water. 
Utrecht/Antwerpen 1993 
 
Thurkow, A.J.,’Watergraafs- of Diemermeer. Een hoogtepunt onder de 17e-eeuwse 
droogmakerijen’, in: Heinemeijer, H. (e.a) Amsterdam in kaarten: verandering van de stad 
in vier eeuwen cartografie. Ede/Antwerpen 1987, 60-64 
 
Weerts, H. , P. Cleveringa, W. Westerhoff en P. Vos, ‘Nooit meer: Afzettingen van 
Duinkerke en Calais’. ARCHEObrief 2 (2006), 28-34. 
 



 

 

AAR 57 Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
De Nieuwe Ooster 
 

21

Bijlage 1 Sporen 

S NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie vondst 
nr 

dat 
van 

dat tot 

1 5,22 m ÷ 5,76 m ÷ geel zand, over S 2 en 

S 7 

opgebracht zand 

begraafplaats 

 1917 2011 

2 5,76 m ÷ 6,08 m ÷ groenbruine rulle 

vezelige klei 

maaiveld 

droogmakerij 

DNO-1 1629 1917 

3 6,08 m ÷ 6,16 m ÷ bruine, zeer compacte 

klei, ligt als schollen 

op S 4, wordt naar het 

Z toe lichter van kleur, 

donker gespikkeld 

bodem 

droogmakerij 

   

4 6,16 m ÷ 6,24 m ÷ zachte blauwgrijze klei 

met zwarte 

oxidatievlekjes 

Laagpakket 

Wormer, bodem 

Diemermeer 

   

5 6,24 m ÷ 6,44 m ÷ grijsgroene, smeuiige 

klei met gele vlekken 

en bruine sporen van 

rietwortelstokken 

Laagpakket 

Wormer, bodem 

Diemermeer 

   

6 6,44 m ÷ 6,92 m ÷ zavelige, blauwgrijze 

klei,toplaag met 

zwarte oxidatievlekjes, 

wortelsporen 

Laagpakket 

Wormer, 

wadafzetting 

   

7 5,75 m ÷ 6,15 m ÷ geul in S 2 gevuld met 

kiezels en 

roestkleurige sintels, 

afgedekt door S 1 

drainage sloot DNO-2 1917 2011 
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Bijlage 2 Vondsten 

vondst  

nr 

(#) S N MAE object materiaal kenmerken dev sys datering 

1 #01 2 8 1 rookpijp pijpaarde steelfragmenten  1700-1900 

1 #02 2 2 2 rookpijp pijpaarde trechtermodel  met 

hielmerk zwaan (merk 130, 

DUCO 2003) Jan Thijse de 

Jong 1719-1749, geen 

bijmerk Wapen Gouda 

 1719-1739 

1 #03 2 1 1 pot, 

voorraadpot 

steengoed bovenzijde afgeplatte 

verdikte rand, bruin 

zoutglazuur 

s2-pot-22 1850-1900 

1 #04 2 1 1 fles, P-kruik steengoed: 

Duitsland, 

Westerwald 

 s2-fle 1675-1750 

1 #05 2 2 1 pot steengoed: 

Duitsland, 

Frechen? 

grijs geglazuurd met 

groengrijs accent 

s2-pot 1700-1800 

1 #06 2 1 1 kachelpan witbakkend: 

Duitsland 

mangaanpaarse bies w-kap-1 1825-1875 

1 #07 2 1 1 bot eco: bot doorgezaagd   

1 #08 2 1 1 kom faience: Delft blauw bloemmotief  1675-1700 

1 #09 2 2 1 wijwater bak faience: Delft paarsblauw decor f-wyw-2 1675-1700 

1 #10 2 5 5 divers 

vaatwerk 

faience wit  1675-1800 

1 #11 2 1 1 fles glas: kleurloos ø bodem 5 cm, machinaal 

vervaardigd 

 1850-1917 

1 #12 2 1 1 glas, 

kelkglas 

glas: loodglas   1700-1725 

1 #13 2 8 3 divers 

vaatwerk 

roodbakkend o.a Bergen op Zoom   1650-1750 

1 #14 2 5 4 divers 

vaatwerk 

roodbakkend: 

slib 

  1700-1800 

2 #01 7 1 1 pot steengoed: 

Duitsland, 

Westerwald 

Keulse pot  1850-1917 

2 #02 7 2 2 divers 

vaatwerk 

industrieel: 

printware 

printdecoratie  1850-1917 

2 #03 7 1 1 wastafel industrieel: 

porselein 

sanitair porselein  1850-1917 

2 #04 7 2 2 divers 

vaatwerk 

industrieel   1850-1917 
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Bijlage 3 Sonderingen 

Sondering I (werkput 1 gemeten op 5 m) 
S1 5,22 – 5,76 m ÷ NAP 
S2 5,76 – 6,08 m ÷ NAP 
S3 6,08 – 6,16 m ÷ NAP 
S4 6,16 – 6,24 m ÷ NAP 
S5 6,24 – 6,44 m ÷ NAP 
S6 6,44 – 6,92 m ÷ NAP (einde waarneming).  
 
Sondering II (werkput 1 gemeten op 18 m) 
S1 5,39 – 5,70 m ÷ NAP 
S2 5,70 – 6,08 m ÷ NAP 
S3 6,08 – 6,20 m ÷ NAP 
S4 6,20 – 6,28 m ÷ NAP 
S5 6,28 – 6,44 m ÷ NAP 
S6 6,44 – 6,66 m ÷ NAP (einde waarneming).  
 
Sondering III (werkput 2 gemeten op 9 m) 
S1 5,30 – 5,79 m ÷ NAP 
S2 5,79 – 6,02 m ÷ NAP 
S3 6,02 – 6,10 m ÷ NAP 
S4 6,10 – 6,20 m ÷ NAP 
S5 6,20 – 6,60 m ÷ NAP 
S6 6,60 – 6,84 m ÷ NAP (einde waarneming).  
 
Sondering IV (werkput 2 gemeten op 21 m) 
S1 5,16 – 5,70 m ÷ NAP 
S2 5,70 – 6,12 m ÷ NAP 
S3 6,12 – 6,20 m ÷ NAP 
S4 6,20 – 6,22 m ÷ NAP 
S5 6,22 – 6,70 m ÷ NAP 
S6 6,70 – 6,88 m ÷ NAP (einde waarneming).  
 
Sondering V (werkput 2 gemeten op 35 m) 
S1 5,20 – 5,84m ÷ NAP 
S2 5,84 – 6,20 m ÷ NAP 
S3 6,20 – 6,22 m ÷ NAP 
S4 6,22 – 6,24 m ÷ NAP 
S5 6,24 – 6,40 m ÷ NAP 
S6 6,40 – 6,66 m ÷ NAP (einde waarneming). 
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