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1  De locatie van het Marine Etablissement Amsterdam op Kattenburg binnen het Stadsdeel Centrum  
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1  Inleiding 

In opdracht van de dienst Vastgoed Defensie (DVD) van het Ministerie van Defensie heeft 
Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) in oktober 2012 een inventariserend 
veldonderzoek (IVO) uitgevoerd op het Marine Etablissement Amsterdam. Het plangebied 
is gelegen in stadsdeel Centrum en valt binnen een zone van hoge archeologische 
waarde, zoals aangewezen op de Cultuur Historische Waardenkaart van de provincie 
Noord-Holland. Voor dit plangebied is een nadere specificatie van archeologisch beleid 
nodig met oog op toekomstige herbestemming en ruimtelijke ontwikkelingen. De daarmee 
samenhangende bodemingrepen kunnen leiden tot verstoring en aantasting van 
eventuele archeologische waarden binnen het plangebied.  
 
In oktober 2012 vond tevens een milieutechnische bodemonderzoek plaats door Geofox-
Lexmond. Omwille van efficiëntie zijn de archeologische veldwerkzaamheden hiermee 
geïntegreerd. Er werden 14 sleuven en 5 mechanische boringen uitgevoerd, die in het 
kader van het IVO archeologisch zijn begeleid. Ten behoeve van het milieutechnisch 
onderzoek zijn ook 101 handmatige boringen uitgevoerd waarvan de resultaten, waar 
relevant, in de archeologische rapportage zijn verwerkt, evenals de gegevens van een in 
1991 uitgevoerd milieutechnisch booronderzoek.1 
 
Het IVO was bedoeld ter verificatie en aanvulling van het BMA bureauonderzoek uit 2010 
(BMA BO 10-130), dat een eerste inventarisatie betrof van (zones van) te verwachten 
archeologische waarden op basis van historische kaarten en de resultaten van reeds 
eerder uitgevoerde opgravingen op het terrein.  
 
Het IVO dient om, in combinatie met historische cartografische data en de additionele 
boorgegevens, de aanwezigheid van het archeologisch erfgoed in de ondergrond nader 
ruimtelijk te definiëren en te waarderen. In dit rapport is tevens een beleidsadvies 
opgenomen dat specificeert of en in welke mate archeologische maatregelen noodzakelijk 
zijn binnen (toekomstige) planontwikkeling.   
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Chemielinco, 1991. 
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2  Achtergronden en vraagstellingen 

2.1  Achtergronden 

2.1.1  Schepen aan de ‘Laag’ 

De prestedelijke nederzetting ontstond rond 1200 op de plek waar de Amstel in het IJ 
uitmondde. Deze waterlopen hadden zich gevormd onder invloed van de grote 
landschappelijke veranderingen die zich in de 11de en 12de eeuw hadden voltrokken in 
het uitgestrekte veenlandschap van het Amstelland. Deze veranderingen gingen gepaard 
met herhaalde stormvloeden en overstromingen die zich ook in de eeuwen daarna nog 
doorzetten. Het IJ raakte aanzienlijk verbreed en gaf toegang tot de Zuiderzee die weer in 
directe verbinding met de Noordzee was komen te staan. Daarom kon het IJ en daarmee 
ook de Amstel zich tot een belangrijke vaarroute ontwikkelen. Dankzij de gunstige ligging 
aan deze waterwegen werd Amsterdam een knooppunt van vaarwegen en kon de stad, 
vanaf de middeleeuwen, maar met name vanaf het einde van de 16de eeuw, uitgroeien 
tot een maritieme handelsmetropool.  

De groei van de stad ging gepaard met de uitbreiding van het havenareaal langs 
het IJ aan de voorzijde van de stad. Rond 1500 kwam er een dubbele palenrij, de ‘Laag’, 
van 600 m lengte voor de stad met ‘Walen’ aan de oost- en westzijde. ‘Walen’ waren met 
palen afgeschermde ligplaatsen voor schepen. De ‘Laag’ zelf had een dubbele functie. De 
palenrij diende als een barrière voor vijandelijke schepen en fungeerde ook als golfbreker, 
waarmee het havengebied van het open IJ werd gescheiden. Schepen konden hier 
aanmeren en goederen overladen op kleinere schuiten. De ‘Laag’ had zich met de 
stadsuitbreidingen aan het eind van de 16de eeuw verlengd tot circa 2 km en reikte tot 
aan het zuidelijk deel van het plangebied (afb. 2a). 
 
2.1.2  Van Nieuwe Eylandt tot Kattenburg 

De snelle toename van de scheepvaart voor handel en visserij, de groeiende behoefte 
aan aanlegplaatsen en de verzanding van de Oude Waal (aan de oostkant van de stad, 
tussen de Geldersekade en de Oude Schans) noodzaakten de stad in 1642 tot een 
uitbreiding van het oostelijke havenareaal. De ‘Laag’ aan de oostkant van de stad werd 
naar het noorden verlegd. De oostelijke stadswal langs de Nieuwe Herengracht 
(aangelegd bij de stadsontwikkeling van 1592, de Tweede Uitleg) werd vanaf het laatste 
bolwerk Rijssenhoofd tot in het IJ doorgetrokken (afb. 2b). Er werd voor dat doel een 
langgerekt eiland in het IJ aangelegd met een walstuk (courtine of gordijn) en twee 
bolwerken. Dit ‘Nieuwe Eylandt’ was met een ophaalbrug met het bolwerk verbonden en 
was zowel een verdedigingswerk als een golfbreker.2 De muur boog halverwege bij het 
eerste bolwerk in een hoek van 20° af naar binnen (het westen) en liep vervolgens recht 
door naar het tweede en laatste bolwerk, het ‘Nieuwe Hooft’.  
 
 

                                                      
2 Lemmers 2005, 26-27. 
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a      b 
2a/b  De eerste aanzet tot de ontwikkeling van het eiland Kattenburg (plangebied rood omlijnd). Op de uitsnede 
van de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1625 (a: links) zijn de eilanden Marken 
(linksboven), Uilenburg (rechtsboven) en Rapenburg (onder) te zien met links daarvan de stadswal met aan de 
IJ-oever bolwerk Rijssenhoofd. Op de kaart van Blaeu uit 1649 (b: rechts) is voorbij bolwerk Rijssenhoofd het 
‘Nieuwe Eylandt’ te zien als een gekromd stuk vestingwal in het IJ 
 

Tijdens de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) bleek de oorlogsvloot van de 
Republiek niet adequaat te functioneren. Voor verdere verbeteringen was een goede 
vlootbasis met bijbehorende faciliteiten nodig. De toenmalige Amsterdamse 
Admiraliteitswerf op Uilenburg en Rapenburg kon hierin niet voorzien. Daarom besloot het 
gemeentebestuur in 1654 tot de aanleg van een nieuwe Admiraliteitswerf, Kattenburg 
genaamd, op het kort daarvoor gerealiseerde ‘Nieuwe Eylandt’. De stadswal op dat eiland 
werd geslecht en met de vrijgekomen grond werd het eiland in oostelijke richting 
verbreed. Kattenburg werd een rechthoekig eiland, waarvan de westoever nog de hoek 
van 20° vertoonde van het voormalige ‘Nieuwe Eylandt’. Het eiland werd in de 
lengterichting in tweeën verdeeld door de twee parallelle hoofdstraten (afb. 3). Naast een 
scheepswerf complex voor de Admiraliteit aan de noord(west)elijke oever, verrezen er 
woonhuizen in de middenzone langs de Grote- en Kleine Kattenburgerstraat en kwamen 
er particuliere scheepswerven op de oostelijke oever.  
 
2.1.3  De Admiraliteit op het eiland Kattenburg 

In augustus 1655 startte de bouw van de werf. Het bedrijfsterrein beperkte zich toen nog 
tot de zuidwestelijke helft tot voorbij de knik in de Kattenburgerstraat (afb. 3, 4). Ook werd 
toen de eerste steen gelegd voor een groot pakhuis voor scheepsbenodigdheden naar 
een ontwerp van stadsarchitect Daniël Stalpaert.3 Dit Zeemagazijn (nu het 
Scheepvaartmuseum) was een vierkant gebouw met een binnenplaats dat gesitueerd was 
op een door sloten afgescheiden perceel in de zuidwesthoek van het eiland.  

                                                      
3 Bontemantel 1897, 499. 
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3  Detail van de stadsplattegrond van De Broen (1774-1782, noorden rechtsonder). Op de noordzijde van 
Kattenburg was de werf van de Admiraliteit. Het water langs deze werf, het ’s Lands Dok of Hok genoemd, was 
in het noorden en westen afgeschermd van het IJ door een paalbarrière en in het oosten door het uiteinde van 
de dubbele palenrij (Laag) die voorlangs de stad liep (Stadsarchief Amsterdam) 
 
Vanuit dit pakhuis werden de schepen van de Admiraliteitsvloot van uitrusting en 
voorraden voorzien. Het gebouw had met tongewelven overwelfde kelders die dienden als 
regenwaterreservoirs voor de drinkwatervoorziening aan boord. Op de binnenplaats werd 
geschut opgeslagen en lagen scheepsgoederen te drogen. Op de verdiepingen waren 
opslagruimten voor touwen, zeilen en spijkers.4  

De werf zelf was gesitueerd op het terrein ten oosten van het Zeemagazijn. Een 
muur langs de Kattenburgerstraat sloot het bedrijfsterrein af van de woonbuurt. In het 
midden zat een poortgebouw dat toegang bood tot de werf. Dit gebouw was circa 7 m 
diep en symmetrisch van opzet met een bedrijfsgebouw aan weerszijde van de doorgang: 
het schrijverskantoor en het spijkerhuis (afb. 4, 5). Verder waren er aan elke zijde van het 
poortgebouw drie woonhuizen tegen de muur gebouwd. Deze bebouwing wordt 
tegenwoordig als het Voorwerfgebouw aangeduid en geldt als het enige nog authentieke 
bouwelement van de historische werf, daterend uit 1657. Achter de poort lag een open 
plein dat de Beurs werd genoemd, omdat het werkvolk daar werd uitbetaald.  

                                                      
4 Lemmers 2005, 34-38. 

N
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4  Het Zeemagazijn met de voorwerf en het dok op Kattenburg in ca. 1788 (Stadsarchief Amsterdam) 
 
In 1660 werd de werf uitgebreid met de noordoostelijke strook van het eiland langs het 
water. Ter hoogte van de huidige toegangspoort verrees kort na 1660 de smederij 
(‘smitswinkel’) in de vorm van een vierkant, circa 20 m diep, gebouw (afb. 4, 5). Dit 
gebouw is in 1966 gesloopt voor de bouw van de nieuwe poort. Tussen het (oude) 
poortgebouw en de smederij bevond zich een rij werkplaatsen voor verschillende 
ambachten. In de loop van de 19de eeuw werden deze omgebouwd tot woonhuizen van 
werfbeambten. 
 

 
 
5  Detail van de kaart van 1877 (afb. 4) met het zuidwestelijk deel van de voorwerf waartoe het bedrijfsterrein 
zich beperkte tot de uitbreidingen in 1660, met links het Zeemagazijn, in het miden het poortgebouw en langs de 
oever enkele scheepshellingen  
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6  Detail van een aanzicht van voorwerf uit ca. 1720 met het nog complete ‘Groot Magazijn’ (Stadsarchief 
Amsterdam) 
 

De werf breidde zich gestaag in oostelijke richting uit en rond 1700 werd de strook 
langs de muur vanaf de smederij bebouwd met een imposant pakhuis van twee 
verdiepingen (afb. 6). Dit ‘Groot Magazijn’ had een kenmerkende bogen galerij op de 
begane grond en huisvestte verschillende werkplaatsen: de riemenmakerswinkel, 
loodgieterswinkel en kuiperswinkel (afb. 6, 7). Ook allerlei scheepsbenodigdheden werden 
er opgeslagen en eronder bevonden zich waterreservoirs met een capaciteit van ruim 
120.000 liter. De rooilijn van het pand lag gelijk met die van de smederij. In de 18de eeuw 
(rond 1780) werd het lange pand in tweeën gesplitst. Het westelijke deel werd gesloopt en 
hier kwamen verschillende losse werkplaatsen voor in de plaats. Volgens de kaart uit 
1788 lagen hier (gezien vanaf de smederij) een schuitenmakers-loods, een houtopslag 
(‘houttuynen’) met aan de werfzijde werkplaatsen van de huistimmerlieden, en 
werkplaatsen van de gereedschaps-, rampaarden-5 en blokmakers (afb. 7). Het oostelijke 
deel werd in de laatste kwart van de 18de eeuw opgedeeld in een pakhuis en het 
‘Agterste Magazyn’ Dit laatste gebouw bleef tot 1854 in gebruik en werd daarna verbouwd 
tot marinekazerne. Bij de bouw in 1919 van een nieuwe kazerne zijn de laatste restanten 
ervan gesloopt.6  
 

 
 
7  Het noordoost deel van de werf met de verschillende werkplaatsen, ‘het ‘Pakhuys’ en het ‘Agterste Magazyn’ 
(detail van de kaart uit ca. 1788, Stadsarchief Amsterdam, afb. 4) 
 
                                                      
5 Een rampaard of rolpaard is een houten onderstel van een scheepskanon 
6 Lemmers 2005, 44. 

groot magazijn 
smederij poortgebouw 
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De voorwerf was vanaf de buitenmuur tot aan de oever van het dok circa 70 m 
breed. In de oeverzone lagen verschillende scheepshellingen. Deze bestonden in principe 
uit houten plankieren die naar het water afliepen en mogelijk op palen waren gefundeerd. 
In het deel van de voorwerf het dichtst bij het Zeemagazijn waren in de 18de eeuw vier 
hellingen gesitueerd. Op de kaart uit 1788 zijn van west naar oost eerst twee kleine 
hellingen zichtbaar: ‘de Helling bij het Magazijn’ en ‘de Houthelling’. Meer naar het oosten 
liggen twee grotere hellingen: ‘de Grote Helling’ en ‘de Smitshelling’. Tussen de eerste en 
de tweede helling en ten oosten van de ‘Smitshelling’ bevond zich een insteekhaventje 
(‘sloot’). Hier konden schepen worden afgetimmerd na de te waterlating of reparaties 
worden uitgevoerd (afb. 6). Op het tweede oostelijke deel van de werf lagen ook twee 
grote hellingen: ‘de Schuytemakershelling’ en ‘de Mastemakershelling’ met hierlangs 
enkele gebouwen op de oever. Direct ten oosten van de ‘Smitshelling’ sloot lag ‘het 
koolkot’, waar waarschijnlijk steenkool was opgeslagen. Aan de andere kant van de 
schuitenmakershelling was ‘het Pikhuys’ voor de teer opslag. Hiernaast lag een grote 
timmerloods met ten noorden daarvan aan de waterkant ‘het Olyhuys’. Naast de 
‘Mastenmakershelling’ tegenover de werkplaats van de blokmakers lag ‘de 
Blokkemakerssloot’. Aan de oostzijde van deze sloot lag een grote loods met aan de ene 
zijde een houtwal en aan de andere ‘het kuypersstookhuys’ waar vaten en tonnen werden 
vervaardigd. Naast het stookhuis lag ‘de kuyperssloot’ met ten oosten hiervan het laatste 
perceel van de werf dat geheel omsloten was door water en met een brug met het 
‘Agterste Magazyn’ verbonden was. Op de hoek van dit perceel stond een kraaninstallatie 
(afb. 7). Vanaf het begin van de 19de eeuw was hier de mastenmakerij. 

Het water voor de Admiraliteitswerf was uit veiligheidsredenen aan de noord- en 
westzijde van het IJ afgesloten door een palenbarrière die aansloot op de ‘Laag’. Zo 
ontstond een bassin, ’s Lands Dok of het Hok, waarvan de contouren de vorm van het 
huidige marineterrein volgen. Aanvankelijk was het de bedoeling om er een van het 
buitenwater af te sluiten dok van te maken, maar de daarvoor benodigde sluizen zijn door 
geldgebrek nooit gerealiseerd. Door voortdurende bezinking van modder werd de 
waterdiepte in het bassin steeds problematischer. Het water voor de werf zou 4 m diep 
moeten zijn, maar vaak was dit niet het geval. Destijds was het eiland Kattenburg juist 
uitgekozen vanwege de ligging aan diep vaarwater met een goede doorstroming. In de 
18de eeuw viel bijna niet meer tegen de aanslibbing op te baggeren. Op voorstel van de 
equipagemeester William May werd in 1794 een dam rond het Hok gebouwd om verdere 
‘verslijking’ tegen te gaan (afb. 8, 9). Twee sluizen zouden dan toegang bieden.7  

De dam was samengesteld uit sedimenten die moddermolens opbaggerden uit de 
grachten en het IJ. De dienst ‘Stads Graaf- en Modderwerken’ was voortdurend op zoek 
naar afzetmogelijkheden voor de vele tonnen bagger die jaarlijks werden opgehaald en 
zag hier een goede dumplocatie. De palen van de ‘Laag’ en de palenbarrière die het dok 
omsloot zijn waarschijnlijk in de dam opgenomen. Al snel raakte de dijk in de 19de eeuw 
bebouwd met functies waarvoor op de voorwerf geen plaats meer was. Van de 
toenmalige bebouwing is alleen de voormalige TOKM kazerne (Technische Opleiding 
Koninklijke Marine) en het gebouwtje van het Zeekadettenkorps bewaard gebleven. 

Ter verbetering van de toegankelijkheid van de haven was in 1830 besloten tot de 
aanleg van het Oosterdok, een luwe binnenhaven afgesloten door een dijk. Schepen 
konden via de Oosterdoksluis in het Oosterdok en het ’s Lands dok komen. Ondanks 
deze maatregelen zette de verlanding van de haven zich voort. In 1869 werd daarom 
besloten om het havenfront af te sluiten. Tussen 1872 en 1877 zijn drie eilanden 
waaronder het Oosterdokseiland en een spoordijk ten behoeve van het nieuw te bouwen 
Centraal Station in het IJ aangelegd. Het IJ werd toen tot 5 m ÷ NAP uitgebaggerd.8  
                                                      
7 Lemmers 2005, 40-46. 
8 BMA 2008, BMA 2010. 
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8  Situatie van de Rijkswerf in 1878. Op de kaart is de dam uit 1794 te zien die het ’s Lands Dok of Hok omsloot. 
Verder is de inrichting van het terrein eind 19de eeuw weergegeven 
 

Na de Franse tijd, toen de Admiraliteit was opgeheven, kwam het complex in 1813 
onder de naam Rijkswerf in gebruik bij de Koninklijke Marine. In 1867 werd de werf 
ingericht voor de bouw van ijzeren schepen. De hoofdindeling van het terrein bleef 
grotendeels hetzelfde als in de voorgaande eeuwen, maar een aantal gebouwen kreeg 
andere functies en op de eind-18de-eeuwse dam kwam nieuwe bebouwing. Het bassin 
werd in tweeën gesplitst. Verder werden alle sloten en insteekhavens op het voorwerf 
terrein gedempt (afb. 8).  

Op het westelijk deel van de voorwerf, tot aan de smederij, bevonden zich langs 
de Kattenburgerstraat woningen, kantoren en de geneeskundige dienst. De drie hellingen 
ten noorden hiervan bleven in gebruik. Aan weerszijden van de hellingen werden 
bergplaatsen voor allerhande materiaal gebouwd (o.a. artilleriematerieel, 
inventarisgoederen, rijwielen en gereedschapskisten).  

Het oostelijk deel van de voorwerf langs de Kattenburgerstraat, van de smederij 
tot het ‘Agterste Magazyn’, werd nu ingericht ten behoeve van metaalbewerking. De 
‘oude’ smederij bleef op zijn plaats en ten oosten hiervan werden onder andere 
werkplaatsen ingericht voor bankwerken, koperslaan, galvaniseren en het maken van 
geweren. Ook bevond zich hier een ijzermagazijn en een elektrische centrale. Het 
‘Agterste Magazyn’ werd in 1854 ingericht als marinekazerne. Ten noorden van de 
bebouwing bevonden zich twee hellingen, die oostelijker lagen dan de 18de-eeuwse 
hellingen. De bebouwing ten westen hiervan betrof een werkplaats voor scheepsmakers. 
Ten oosten van de hellingen waren nog een bankwerkerij, een ketelmakerij en een 
ijzermagazijn. Het ronde gebouw in de noordoost hoek betrof de geschutgieterij (afb. 8).   

Alle voorzieningen voor houtbewerking werden verplaatst naar het westelijk deel 
van de dam, parallel aan de IJ-gracht. Dit deel van de werf kreeg de naam Hout-Haven en  



 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Marine Etablissement Kattenburgerstraat 
 

AAR 69 

13 

 
 
9  De huidige situatie geprojecteerd op het kadastrale minuutplan uit 1820. Blauw omlijnd is het huidige Marine 
Etablissement. Op de kaart is de dam uit 1794 te zien die het ’s Lands Dok omsloot. Links de IJ-tunnel die het 
oostelijke deel van het voormalige ’s Lands Dok doorsnijdt, in geel zijn de locaties van eerder archeologisch 
onderzoek op het terrein aangegeven (KAT, KAT2 en KAT3) 
 
werd door een houten dam van het Marine-dok gescheiden. Op de zuidwestelijk punt van 
dam, tegenover het Zeemagazijn, werd eind 19de eeuw het ‘marine-paleis’ gebouwd met 
daarin de directiewoningen (1882-1884). Op de noordwestarm van de dam, langs het 
Oosterdok, kwam in 1888 de torpedodienst met magazijnen, een werkplaats en een 
montagehal. In de oksel van de dam lagen sleephellingen voor de vervaardiging van 
torpedoboten. Aan de oostzijde, langs de ‘Pijp’, waren op de dam verschillende 
bergplaatsen voor hout, houtskool en steenkool aanwezig. Op de hoek stond een loods 
waar sloepen werden gebouwd en opgeslagen. De noordoostarm van de dam bood plaats 
aan werkplaatsen voor takelaars, schilders en blokmakers. In de dam langs het Oosterdok 
zat een doorgang naar het Marinedok die met een pontonbrug werd afgesloten.  

Ondanks de innovaties viel in 1915 definitief het doek voor de scheepsbouw op 
Kattenburg.9 Het zuidwestelijke deel van het Marinedok, en alle bebouwing aan de Hout-
Haven, moest in 1965 plaatsmaken voor de aanleg van de IJ-tunnel (afb. 9). Het dok werd 
gedempt en de nieuwe inrichting van het terrein werd in 1966 voltooid.10 Tot op heden is 
het complex in gebruik als facilitair centrum van de Koninklijke Marine. Het 
Scheepvaartmuseum en het Voorwerfgebouw zijn nu de enige zichtbare bovengrondse 
overblijfselen uit de tijd dat de Admiraliteit het terrein in gebruik had. 
 
2.2  Reeds uitgevoerd veldonderzoek 

In het plangebied heeft tot op heden drie keer archeologisch veldonderzoek 
plaatsgevonden (afb. 10). De vondsten en structuren die op deze vindplaatsen werden 
gedocumenteerd vormen een graadmeter voor het archeologisch potentieel van het 
plangebied. De desbetreffende vindplaatsen worden hieronder kort beschreven. 
                                                      
9 Bosscher 1965, 538. 
10 Lemmers 2005, 178. 
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10  Overzicht van de reeds eerder archeologisch opgegraven locaties binnen het plangebied 
 
2.2.1  DEMS-loods Marine-Etablissement (KAT en KAT2) 

In 1997 en 1998 heeft BMA archeologisch onderzoek verricht op de plek van de DEM-
loods langs de Kattenburgerstraat waar het depot van het Scheepvaartmuseum zou 
worden gebouwd.11 Op deze locatie bleken archeologische sporen aanwezig van hoge 
fysieke en inhoudelijke kwaliteit. Het ging om overblijfselen uit verschillende fasen van de 
Admiraliteitswerf. Er waren resten van huizen die uit de eerste gebruiksfase van het eiland 
rond het midden van de 17de eeuw dateerden. Verder waren er sporen van een 
gesloopte uitbreiding van het Voorwerfgebouw en zijn funderingsresten van het ‘Groot 
Magazijn’, het grote pakhuis uit het einde van de 17de eeuw, gelokaliseerd. Het 
archeologisch onderzoek richtte zich ook op sporen van de 19de-eeuwse industrialisering 
van de scheepsbouw op Kattenburg, zoals funderingsresten van de galvaniseerinrichting. 
Door aanpassing van het palenplan voor de bouw van het nieuwe Scheepvaartmuseum 
depot konden deze archeologische resten in situ worden bewaard.12 
 
2.2.2  Districtsgebouw Koninklijke Marechaussee, Kattenburgerstraat 7 (KAT3) 

In 2005 heeft BMA een archeologische opgraving (AO) uitgevoerd op de nieuwbouw-
locatie van het districtsgebouw van de Koninklijke Marechaussee aan de Dijksgracht. Het 
archeologisch onderzoek richtte zich op de bebouwings- en ontwikkelingsgeschiedenis 
van de werf en de landwinning rond 1800. De belangrijkste archeologische sporen hielden 
verband met de aanleg van de dam in 1790-1794 ter afsluiting van het bassin van de 
Admiraliteitswerf. De opgraving leverde informatie over de technische aspecten van deze 
waterkering. Het damlichaam rustte op een mat van rijshout die op de bodem van het IJ 
was afgezonken. De slibbodem van het IJ daalde vanaf de beschoeiing naar het noorden 
over een afstand van circa 20 m van 1,4 m tot 3,45 m ÷ NAP. Het zinkstuk van rijshout 

                                                      
11 Vindplaatsen KAT en KAT2, uitgevoerd door BMA. 
12 Veerkamp 2000. 
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was verzwaard met een stort van stadsafval dat uitgaande van aardewerk scherven en 
een munt overwegend dateerde uit de (tweede helft van de) 18de eeuw. Er waren ook 
oudere vondsten in dit vondstcomplex, waaronder een geheel gave baardmankruik uit 
1675-1700, die afkomstig waren van afvalstort uit de periode dat dit nog open water was 
aan de rand van de stad. De goede staat waarin de kruik verkeerde bevestigt het idee dat 
de (voormalige) waterbodem en de oevers in de historische stad een rijke archeologische 
vindplaats kunnen zijn. Verder waren op deze locatie de funderingen en muurresten van 
tenminste drie gebouwen uit de 19de eeuw aanwezig, waaronder een bergplaats voor 
verfwaren uit het begin van de 19de eeuw en de geschutgieterij uit het einde van de 19de 
eeuw.13  
 
2.3  Bodemopbouw 

Binnen het plangebied kan op basis van de bodemopbouw en de verschillende 
ontwikkelingsperiodes van het complex onderscheid worden gemaakt in drie hoofdzones: 
- het voorwerfterrein met het tracé van het aangeplempte eiland met de loopvlakken en 
structuren van de werf van de Admiraliteit uit 17de en 18de eeuw en de werf van de 
Koninklijke Marine in de 19de eeuw. Bij de opgravingen langs de Kattenburgerstraat (KAT 
en KAT2) is vastgesteld dat archeologische sporen in de westelijke strook van de werf 
voorkomen vanaf ca 1,6 m +NAP, of wel vanaf een diepte van ca. 0,5 m –Mv.14  
- de dam om het dok bassin uit het eind van de 18de eeuw. In deze zone bevinden 
eventuele archeologische sporen zich op ca. 1 m – Mv., zoals bleek uit het onderzoek aan 
de Kattenburgerstraat 7 (KAT3).15  
- het dok bassin met de (voormalige) IJ-bodem en daarop de 20ste-eeuwse aanplemping 
van het binnenterrein. Ter plaatse van het voormalige waterbassin kunnen eventuele 
archeologische sporen of vondsten op een diepte van ca. 6 m – Mv (de oorspronkelijke IJ-
bodem) verwacht worden. 
 
2.4  Verwachtingsmodel 

Op basis van bovenstaande inventarisatie zijn binnen het plangebied Marine 
Etablissement materiële overblijfselen te verwachten die samenhangen met de 
gebruiksgeschiedenis als bolwerk en scheepswerf na de landwinning in de 17de tot de 
19de eeuw en als Marine Etablissement in de 20ste eeuw (afb. 11). De archeologische 
sporen zijn mogelijk verstoord door nieuwbouw in de jaren ’60 van de 20ste eeuw.  
 
2.5  Vraagstellingen en methodiek 

Het IVO was ingepast in een milieutechnisch bodemonderzoek uitgevoerd door Geofox-
Lexmond, waarvoor 14 sleuven werden aangelegd en 5 mechanische boringen werden 
uitgevoerd. Deze bodemingrepen zijn archeologisch begeleid. Het doel was om gegevens 
te verzamelen die meer inzicht bieden in de bouwkundige ontwikkeling van het totale 
Marine Etablissement, in het bijzonder wat betreft de bodemopbouw, bebouwing en 
mogelijke scheepshellingen. De locaties van de milieukundige sonderingen waren mede 
geselecteerd vanwege hun relevantie voor de archeologische vraagstelling ten aanzien 
van de zonering en ondergrond van de historische werfstructuur (afb. 12). Daarnaast 
heeft Geofox-Lexmond nog 101 handmatige boringen uitgevoerd voor milieukundige 
doeleinden.  

                                                      
13 Gawronski en Veerkamp, 2009. 
14 Veerkamp 1998. 
15 Gawronski & Veerkamp 2009. 
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11  Archeologische verwachting Marine Etablissement Amsterdam 2010 (De Jong-Lempke, 2010) 
 
De resultaten van het IVO worden geïnterpreteerd in samenhang met eerder onderzoek in 
de nabije omgeving binnen de grotere context van de ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling 
van Amsterdam. Het IVO richt zich op:  
1 De aanwezigheid, samenstelling, omvang, datering en fysieke kwaliteit van eventuele 

archeologische structuren en vondsten; 
2 De ruimtelijke verspreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal. 
 
De sleuven (SL1-SL13, K61) waren ca. 2 x 0,5 m en maximaal 1,5 m –Mv diep. In de 
sleuven zijn aanvullend boringen gezet met een 7 cm Edelmanboor en een 3 cm 
gutsboor. De vijf boringen voor het in kaart brengen van de diepere bodemopbouw zijn tot 
7 m – Mv gezet met een aqualock machine (DPB1-DPB5).  

De gegevens van het IVO zijn gecombineerd met de profielbeschrijvingen van de 
101 handmatige boringen (code K). Voor het archeologisch onderzoek zijn door het 
Ministerie van Defensie ook milieukundige boorprofielen aangeleverd van een onderzoek 
uit 1991 en die voor zover relevant in de rapportage zijn verwerkt (code BR, G, H, AS).  

De profielen zijn beschreven conform NEN-5104. Genoteerd zijn onder meer de 
diepte, textuur, kleur, samenstelling van bodemverschijnselen en archeologische 
indicatoren (zoals aardewerk, al dan niet verbrand bot, houtskool en baksteen). De 
boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1.  
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3  Resultaten onderzoek 

3.1  Sleuven  

De locaties van de sleuven (codering SL/ K61) zijn bepaald aan de hand van de drie 
hoofdzones van de historisch topografische structuur van het Marine Etablissement (afb. 
12, 13, 14).  
 

 
 
12  Het onderzoeksgebied met de sleuven (rood), de gezette boringen (groen) en de in dit rapport behandelde 
profielen A en B (blauw)  
 
Voorwerfterrein 
De sleuven (SL) 1, 2, 5, 6, 7, 8 en K61 lagen ter hoogte van het 17de- tot 19de-eeuwse 
voorwerfterrein. In al deze sleuven, met uitzondering van sleuf 6, kwam een 18de-eeuwse 
ophogingslaag voor die bestond uit sterk humeuze klei met puin, hout en enkele 
fragmenten 18de-eeuwse keramiek. Dit archeologische spoor bevond zich op 1,0 –Mv 
(1,0 m +NAP) in sleuf 1 in de zuidwestelijke hoek van het plangebied bij het Zeemagazijn 
en verder op gemiddeld 1,5 m –Mv (ca. 0,5 m +NAP). Sleuf 7 bevatte op 1,5 m –Mv een 
brede houten plank, mogelijk een los bouwelement of onderdeel van een fundering 
(langshout). Sleuf 2 werd ontgraven tot ca. 1,2 m –Mv, en vervolgens werd vanaf de 

A

B 
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bodem van de sleuf een boring doorgezet waarbij op ca. 1,5 m –Mv, werd gestuit op 
(bak)steen, mogelijk een los stuk puin of deel van een fundering. In sleuf 6 werd het 
archeologisch niveau niet bereikt: hier kwam tot 1,7 m –Mv zand voor.  
Dam rond het dok bassin 
De sleuven 13 en 14 zijn gegraven in de eind-18de-eeuwse dam om het dok. De 
bodemopbouw in deze sleuven verschilt sterk van elkaar. Put 13 bevindt zich 
vermoedelijk op de flank of aan de onderkant van de voormalige dam. Hier kwam op een 
diepte van 1,7 m –Mv een minimaal 1,2 m dik pakket blauwgrijze sterk humeuze klei met 
puinspikkels en hout voor. Het zou hier ook om een restant van de sliblaag op de bodem 
van het dok kunnen gaan, aangezien zo dicht langs de dam mogelijk minder goed was 
gebaggerd. Sleuf 14 bevatte vanaf 0,9 m –Mv (ca. 0,75 m +NAP) een pakket bruingrijze 
sterk siltige humeuze klei met veen en zandbrokken, waarvan de onderkant niet is bereikt. 
Dit pakket is geïnterpreteerd als de zodenophoging waarmee de dam was aangelegd.  
Dok bassin 
In alle sleuven (SL 3, 4, 9, 10, 11) binnen de zone van het dok bassin is (ophoog)zand 
aangetroffen. De voormalige IJ-bodem is niet bereikt, want die ligt immers veel dieper 
(naar schatting ca. 6,00 m –Mv: 4,5 m ÷ NAP) dan de maximale diepte van de sleuven 
(1,5 m –Mv: 0,5 m +NAP).  
 
3.2  Boringen 

De boringen worden beschreven aan de hand van de coderingen die zijn gebruikt voor het 
milieukundig onderzoek van Geofox-Lexmond. Hierbij is een onderscheid gemaakt in de 
diepe boringen met de een aqualock machine (DPB1-DPB5) en de overige handmatig 
gezette boringen voor het plaatsen van peilbuizen (codering PB) en het nemen van 
grondmonsters (codering K, BR, H, G, AS ). De handmatige boringen werden verspreid 
over het terrein gezet. Vanaf maaiveld was in alle boringen zand of sterk zandige klei 
aanwezig. Dit pakket is opgebracht in de 20ste eeuw. Hieronder verschilt de 
bodemopbouw per zone. Alleen de boringen in de zone van de voorwerf en de dam waren 
archeologisch relevant: enkele worden hieronder besproken en zijn opgenomen in de 
profielen (afb. 13-16).  
Voorwerfterrein 
Boringen BR1, K77, BR2, BR3, PB13 en H3 zijn gezet op het zuidwestelijke deel van de 
voorwerf bij het Zeemagazijn. Hier is in de ondergrond op gemiddeld 1,4 m –Mv een laat 
18de- of 19de-eeuwse ophogingslaag aanwezig in de vorm van sterk humeuze siltige klei. 
In enkele boringen gaat deze laag rond 2,0 m –Mv over in kleiig veen of venige klei met 
puinspikkels: hier gaat het vermoedelijk om een oudere ophoging uit de 17de of 18de 
eeuw. Boring K77 is gestuit op ondoordringbaar puin, vermoedelijk een losse baksteen.  

De boringen H5 en PB10 bevonden zich op het middelste deel van de voorwerf 
ter hoogte van de voormalige (17de-18de-eeuwse) scheepshellingen. Hier werd op 
respectievelijk 1,2 en 1,5 m –Mv donkergrijze sterk siltige klei met fragmenten puin 
aangetroffen. Deze context komt overeen met de 18de- of 19de-eeuwse ophogingslaag 
die in het zuidwestelijke deel was aangeboord. In boring PB10 is op 2,2 m –Mv (0,7 m ÷ 
NAP) de oudere ophogingslaag aanwezig die ook in het zuidwestelijk deel van de 
voorwerf was waargenomen.   

Boring G4 bevindt zich op het oostelijk deel van de voorwerf, ter hoogte van de 
locatie van de meest oostelijke 18de-19de-eeuwse scheepshelling (afb 13, 14). Hier is op 
een diepte van 0,95 m –Mv gestuit op ondoordringbaar bouwpuin, dat hier vermoedelijk is 
gestort na de sloop van gebouwen in de nabijheid. 

Boring G5 en PB9 zijn gezet op de plaats van het 18de-eeuwse pakhuis op het 
oostelijk deel van de voorwerf. In boring G5 is op 1,0 m –Mv het eerder gelokaliseerde 
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archeologisch niveau aangetroffen bestaande uit sterk siltige bruingrijze klei met 
fragmenten puin. In boring PB9 was op 1,7 m –Mv een laag donkerbruin zandig veen 
aanwezig met fragmenten puin. Na 60 cm ging deze laag abrupt over in donkerbruin sterk 
humeus zand met fragmenten bouwpuin. Dit zandpakket was minimaal 1,2 m dik. De 
onderkant van deze laag werd niet waargenomen binnen 3,5 m –Mv (1,48 m ÷ NAP). 
Mogelijk bevond deze boring zich ter plaatse van één van de waterkelders waarvan 
bekend is dat deze onder het ‘Groot Magazijn’ lagen.  

Boring PB14 valt volgens de 19de-eeuwse kaarten in de gracht tussen de dam en 
de voorwerf (afb. 14). In de boring werd vanaf 1,1 m –Mv bruingrijze sterk siltige klei met 
fragmenten bouwpuin waargenomen. De boring stuitte op 2,5 m –Mv (0,7 m ÷ NAP) op 
hout, vermoedelijk een los bouwelement binnen de gedempte gracht. Een sliblaag of 
andersoortige afzetting, die een indicatie voor de waterbodem zou zijn, is niet 
aangetroffen en zit mogelijk dieper.   
 

 
 
13  Plangebied met de IVO sleuven (rood) en boringen (blauw) geplot op een kaart uit ca. 1788 
 
Dam rond het dok 
Boring PB1 aan het eind van raai A bevindt zich ter hoogte van de oostelijke dam (afb. 13, 
14) en bevatte vanaf 0,6 m –Mv bruingrijze sterk zandige klei met veenbrokken en 
fragmenten puin. Dit pakket is geïnterpreteerd als de zodenophoging van het dijklichaam.  

Boringen AS2 en PB5 zijn gezet in de noordoostelijke punt van de dam. In boring 
AS2 is op een diepte van 2,2 m –Mv bruingrijze sterk siltige klei met fragmenten puin 
waargenomen. Gezien de diepteligging van dit pakket ligt deze boring vermoedelijk in de 
flank van de dam. Boring PB5 bevindt zich vermoedelijk midden in het damlichaam. Hier 
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is op 0,5 m –Mv grijze zandige klei met fragmenten puin aanwezig en op 2,2 m –Mv een 
ondoordringbare puinlaag waar de boring op stopte.  
Dok bassin 
Binnen het voormalige bassinareaal zijn alleen diepe aqualock boringen archeologisch 
relevant. De ondergrond onder de teelaarde (bouwvoor) bestaat hier uit een dik pakket 
opgespoten zand. Het zand is bruingrijs zwak siltig en bevat fragmenten van schelpen. In 
de boringen DPB2, DPB3 en DPB5 is dit zand tot een diepte van 7 m –Mv waargenomen. 
In boring DPB1 en DPB4 bevindt zich op respectievelijk 6 en 4,8 m –Mv (4,53 en 3,72 m ÷ 
NAP) een laagje (circa 25 cm dik) donkergrijs zwarte sterk siltige humeuze klei met 
plantenresten en hout. Dit niveau is geïnterpreteerd als de IJ-bodem. Hieronder was in 
boring DPB1 bruin mineraalarm veen aanwezig; het Hollandveen. Vanaf een diepte van 
6,90 m –Mv (5,45 m ÷ NAP) is bruingrijze sterk siltige klei met zandlagen en riet 
waargenomen. Dit zijn de zogenaamde afzettingen van Wormer (een marien pakket dat 
zich rond 4.000 v. Chr. heeft gevormd). In boring DPB4 was onder de (IJ-bodem) sliblaag 
een 1,10 m dikke laag bruingrijs zand met schelpresten aanwezig, vermoedelijk ook 
onderdeel van de afzettingen van Wormer, die hier vanaf 6,20 –Mv (5,22 m ÷ NAP) 
overgaan in een pakket grijsbruin matig siltig zand met klei- en veenlaagjes.  
 

 
 
14  Plangebied met de IVO sleuven (rood), boringen (blauw) en de profielen (raaien) A en B geplot op de 
kadastrale minuut van 1820 
 
3.3  Profielen 

Op basis van de boringen en sleuven zijn twee dwarsdoorsneden van het plangebied 
samengesteld. Profiel A (Raai A) loopt west-oost over de lengte van het werfareaal, 
waarbij sleuf 1 tot boring PB10 zich volgens de historische kaarten ter plaatse van de 
17de-18de-eeuwse en later 19de-eeuwse scheepshellingen bevinden en sleuf 7 tot boring 
PB14 in de zone van de voormalige bebouwing langs de Kattenburgerstraat. Boring PB1 
werd in de dijk om het dok gezet (afb. 12, 14, 15). In de boringen is duidelijk de top 
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15  Profiel A-A': de bodemopbouw van het plangebied op basis van sleuven en boringen. De locatie van de raai 
staat weergegeven op afb. 12, 14  

 Ophoog Zand   klei   veen   puinlaag    
   IJ-bodem Dok  

 

 
16  Profiel B-B': de bodemopbouw van het plangebied op basis van sleuven en boringen. De locatie van de 
raaien staat weergegeven op afb. 12, 14 (legenda zie afb. 15) 
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van de laat-18de-eeuwse ophogingslaag te volgen. Resten van scheepshellingen 
kwamen in raai A tot 3,0 m –Mv (circa 1,3 m ÷ NAP) niet voor. Aangezien de boringen aan 
het kopse boveneinde van de scheepshellingen zijn gesitueerd en bij het plotten van 
gegeorefereerde historische kaarten met afwijkingen rekening gehouden moet worden, 
kan niet worden uitgesloten dat er mogelijk meer naar het noorden nog restanten 
aanwezig zijn. In sleuf 2 en boring K81, die net ten westen van profiel A liggen, werd op 
1,5 m –Mv gestuit op een ondoordringbare laag van puin en hout. Mogelijk zijn dit 
indicatoren van scheepshellingsrestanten (afb. 15).  

Profiel B loopt noord-zuid vanaf de dam door het dok bassin tot aan de zone van 
de werf (afb. 12, 14, 16). In sleuf 14 boring AS2 en PB5 helemaal in het noorden komen 
sporen van het dijklichaam voor, waarbij AS2 zich vermoedelijk op de flank van de dam 
bevindt. De mechanische boringen bevatten het zand waarmee het bassin was dicht 
geplempt. In twee boringen, die het dichtst bij de rand van het dok liggen, is de 
voormalige IJ-bodem bereikt (DPB1 en DPB4). Het centrale deel van het dok was het 
diepst. Boring G4 bevindt zich op de werf, daar waar de meest zuidelijke scheepshelling 
gelegen was: deze boring is op 1,0 m -Mv gestuit op puin. Sleuf 7 aan het eind van de 
raai B ligt ter hoogte van het 18de-eeuwse pakhuis en bevatte op 1,5 m –Mv een houten 
plank, mogelijk een deel van een fundering/langshout.  
 
3.4  Vondsten 

Het archeologisch onderzoek resulteerde in zeven vondsten. De top van de IJ-bodem op 
ca. 6 m –Mv in boring DPB1 bevatte de restanten van een 20ste-eeuwse speelgoedauto 
(KAT5-1#001, afb. 17). In het grijze zand onder de bouwvoor in sleuf 1  fragment van een 
19de-eeuwse Westerwald steengoed pot (KAT5-3#001). De ophogingslaag in dezelfde 
put bevatte twee fragmenten van een thee- of koffiekop van creamware (KAT5-2#001). Dit 
Engels industrieel aardewerk werd omstreeks 1760 in Nederland geïntroduceerd en werd 
in korte tijd erg populair. Uit dezelfde laag kwamen de ketel-fragmenten van twee pijpen 
(KAT2-2#002), van het midden-8de-eeuwse ovale type.  

  
 
17  De wielas van een 20ste-eeuws speelgoed autootje (KAT5-1#001), fragment creamware (KAT2-2#001) en 
de ketels van twee pijpen (KAT2-2#002) 
 
Eén van de ketels is een zogenaamde schelppijp, een model dat rond 1730 zijn intrede 
deed en tot ca. 1785 werd geproduceerd. Kenmerkend hieraan is de decoratie rondom de 
ketelbasis, een knorrenmotief met tussenliggende parelrijen die wordt bekroond met een 
floraal motief.16 Dit type was in zowel een grove als fijne variant verkrijgbaar. De pijp uit de 
ophogingslaag op Kattenburg behoorde tot de fijnere gepolijste (geglaasde) soort. De 
ophogingslaag van grijze klei in sleuf 8 bevatte een fragment van de bodem van een 
zalfpot van roodbakkend aardewerk (KAT5-4#001). Vanwege de geringe omvang van de 
scherf kan het voorwerp niet scherper worden gedateerd dan 17de- of 18de-eeuws.   

                                                      
16 Duco 1987, 100; Duco 2003: 206, 207. 
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4  Waardering 

Voor het plangebied Marine Etablissement Amsterdam gold een archeologische 
verwachting vanwege de aawezigheid van sporen van gebruik als scheepswerf en –dok 
vanaf de 17de tot en met de 19de eeuw. Het bodemonderzoek met sleuven en boringen 
heeft geleid tot een precisering van de bekende gegevens over de bodemopbouw en 
archeologische ondergrond van de drie verschillende zones binnen het historische 
werfterrein, te weten (afb. 19):  

- het 17de-19de-eeuwse voorwerfterrein langs de Kattenburgerstraat 
(verwachtingszone A-D); 

- de in 1794 aangelegde dam rondom het Dok (verwachtingszone E); 
- de voormalige waterbodem van het dok bassin (verwachtingszone F).  

 
4.1  De voorwerf 

De voorwerf betreft het aangeplempte eiland met de loopvlakken en structuren van de 
werf van de Admiraliteit uit 17de en 18de eeuw en de werf van de Koninklijke Marine in de 
19de en 20ste eeuw. Van oudsher is er sprake van een zone met kantoren, woonhuizen, 
werkplaatsen en opslagmagazijnen  langs de Kattenburgerstraat en een zone ten noorden 
hiervan met scheepshellingen, insteekhavens en enkele verspreide gebouwen. Deze 
hoofdindeling van twee werfzones blijft tussen de 17de en 19de eeuw min of meer 
ongewijzigd, terwijl de functies van de gebouwen en de locaties van de hellingen zich in 
de loop der tijd wel wijzigen.  

Bij de opgravingen direct langs de Kattenburgerstraat (KAT en KAT2) is 
vastgesteld dat archeologische sporen 19de-eeuwse bebouwing hier voorkomen vanaf ca 
1,60 m + NAP, of wel vanaf een diepte van ca. 0,50 m – Mv. Het huidige onderzoek heeft 
aangetoond dat meer naar het westen ter hoogte van de hellingszone zich op gemiddeld 
1,5 m –Mv (0,5 m + NAP) een ophogingslaag bevindt van sterk humeuze klei, met puin, 
hout en (spaarzaam) afval. Enkele keramiek scherven wijzen op een datering uit de 
tweede helft van de 18de eeuw. In de zuidwestelijke hoek van het terrein, het dichtst bij 
het Zeemagazijn, zit deze laag plaatselijk hoger, op 1 m –Mv (1,0 m + NAP). Mogelijk 
markeert deze laag het maaiveld ten tijde van de (her)inrichting en het gebruik van de 
werf aan het einde van de 18de en de 19de eeuw. Onder deze laag is in een aantal 
boringen op een diepte van circa 0 m NAP een tweede sterk humeuze kleilaag met 
veenbrokken aanwezig is. Het onderscheid tussen deze twee lagen is niet in alle boringen 
waargenomen. De top van de tweede laag betreft vermoedelijk het 17de- en 18de-
eeuwse loopvlak met bijbehorende structuren.  

In de zuidwesthoek van het terrein werden in een boring en sleuf aanwijzingen 
gevonden voor de aanwezigheid van resten van de scheepshellingen. Hier werd tussen 
1,5-2,0 m –Mv (0,4 m +NAP – 0 m NAP) een ondoordringbare laag en fragmenten hout 
aangetroffen (sleuf 2 en K81). In sleuf 7 langs de Kattenburgerstraat lag op 0,64 m +NAP 
op de bodem van de sleuf een plank die mogelijk wijst op de aanwezigheid van de 19de-
eeuwse fundering. Het langshout dat bij het onderzoek van de DEMS-loods (KAT/KAT2) 
onder de daar nog aanwezige funderingen werd aangetroffen bevond zich op een diepte 
van 0,27 m +NAP. De diepteligging van de in put 2 aangetroffen plank sluit dus niet aan 
op de diepte van de in situ funderingenplanken op dat deel van het terrein 
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Vermoedelijk gaat het hier om een los bouwelement. Nabij deze sleuf werd bij het 
zetten van boring PB9 vermoedelijk in één van de waterkelders geboord die onder het 
‘Groot Magazijn’ lagen, hier was onder een dunne veenlaag tot ca 3,0 m –Mv zand 
aanwezig.   
 
KAT5 
Waarden  Criteria  Scores  

Schoonheid  3 (hoog) Beleving  
Herinneringswaarde  3 (hoog) 
Gaafheid 2 (midden) Fysieke kwaliteit  
Conservering 3 (hoog) 
Zeldzaamheid 3 (hoog) 
Informatiewaarde 3 (hoog) 
Ensemblewaarde 3 (hoog) 

Inhoudelijke kwaliteit  

Representativiteit  3 (hoog) 
 

De voorwerf is nog de enige zone met een belevingswaarde, aangezien het 
poortgebouw met aangrenzende bebouwing uit de 17de eeuw hier nog aanwezig is. Op 
basis hiervan scoort de voorwerf hoog op zowel schoonheid en herinneringswaarde 
(waarderingsscore 3).  

Wat betreft de waardering van de relevante archeologische sporen van deze zone 
wordt bij de fysieke kwaliteit gekeken naar gaafheid en conservering. De (natuurlijke) 
sporen zijn van middelmatige gaafheid, aangezien een deel van de sporen vermoedelijk 
verdrukt is door het ophogingspakket uit de zestiger jaren. Ook zullen oudere sporen, 
door langdurig gebruik van de locatie, verstoord zijn door recentere bodemingrepen en 
bebouwing (waarderingsscore 2). Bovenstaande is uiteraard ook van invloed op de 
conservering. Toch toont reeds uitgevoerd onderzoek in het plangebied aan dat 
archeologische vondsten hier over het algemeen redelijk tot goed geconserveerd zijn. 
Ook de tijdens huidige onderzoek aangetroffen ophogingslagen kunnen gunstig zijn voor 
de conservering van onderliggende sporen en vondsten. Op basis hiervan scoort de 
conservering hoog (waarderingsscore 3). 

De inhoudelijke kwaliteit wordt beoordeeld op de criteria zeldzaamheid, 
informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. Voor al deze criteria geldt een 
hoge score voor de archeologische sporen in deze zone (waarderingsscore 3).  
 
4.2  De dam 

De dam is aan het einde van de 18de eeuw rondom het bassin van het dok aangelegd. In 
de loop van de 19de eeuw raakt de dam bebouwd met functies waarvoor op de voorwerf 
geen plaats meer was. Van de toenmalige bebouwing is alleen de voormalige TOKM 
kazerne (Technische Opleiding Koninklijke Marine) en het gebouwtje van het 
Zeekadettenkorps bewaard gebleven. Uit in 2009 uitgevoerd onderzoek aan de 
Kattenburgerstraat 7 bleek dat eventuele archeologische sporen zich hier op ca. 1,00 m –
Mv bevinden (KAT3). Tijdens onderhavig onderzoek zijn resten van de dam aangetroffen 
op ca. 0,6 tot 1,0 m –Mv. De damopbouw bestaat uit een zodenophoging van stevige klei 
met hierin zand- en veenbrokken.   
De fysieke kwaliteit wordt beïnvloed door het feit dat in de loop van de 19de eeuw in deze 
zone verschillende gebouwen zijn gerealiseerd. Als gevolg hiervan is het bovenste deel 
van de dam vermoedelijk verstoord, maar kunnen de dieper gelegen ophogingslagen nog 
intact aanwezig zijn. Binnen in het damlichaam bevinden zich vermoedelijk nog de houten 
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KAT5 
Waarden  Criteria  Scores  

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

Inhoudelijke kwaliteit  

Representativiteit  2 (midden) 
 
palen van de oorspronkelijke palenbegrensing van het bassin. Op basis hiervan is sprake 
van een middelmatige gaafheid (waarderings-score 2). De nog aanwezige resten zullen in 
het damlichaam vermoedelijk redelijk tot goed geconserveerd zijn (waarderingsscore 2). 
De inhoudelijke kwaliteit van de archeologische sporen in de zone wordt eveneens 
middelhoog beoordeeld (waarderingsscore 2).  
 
4.3  Het dok bassin 

Deze zone werd tot de jaren zestig van de vorige eeuw in beslag genomen door het 
binnenwater van het dok, dat eerst omsloten was door de palenrijen en vanaf het einde 
van de 18de eeuw door de dam. In de jaren zestig is het dok gedempt. De bodemopbouw 
van het dok bassin kenmerkt zich door een dik pakket schoon zand. Alleen in de mecha-
nische boringen werd op 4,8 en 6 m –Mv aan de onderkant van dit pakket de sliblaag van 
de voormalige IJ-bodem bereikt. Deze havenbodem bestond uit zwart/donkergrijze, sterk 
siltige humeuze klei met plantenresten en hout. Gezien de geringe dikte van de sliblaag 
kan worden geconcludeerd dat het dok voorafgaand aan de demping is uitgebaggerd. 
Onder de sliblaag begint de natuurlijke IJ-bodem met resten van Hollandveen op 
afzettingen van Wormer. In waterbodems zoals het  Oosterdok en het ’s Lands Dok zijn 
losse vondsten en afval te verwachten die samenhangen met de functie van het dok. 
Deze vondsten zullen in de (voormalige) bedding zijn weggezonken. Dergelijke 
overblijfselen hebben weinig tot geen samenhang en een wijde verspreiding. Het gedeelte 
waar nu nog sprake is van open water is vanwege baggerwerkzaamheden verstoord, 
zodat de verwachting hier wordt bijgesteld naar negatief. 
 
KAT5 
Waarden  Criteria  Scores  

Schoonheid  n.v.t. Beleving  
Herinneringswaarde  n.v.t. 
Gaafheid 1 (laag) Fysieke kwaliteit  
Conservering 3 (hoog) 
Zeldzaamheid 2 (midden) 
Informatiewaarde 1 (laag) 
Ensemblewaarde 2 (midden) 

Inhoudelijke kwaliteit  

Representativiteit  1 (laag) 
 

De bodem van het voormalige dok bassin bevindt zich op circa 6,0 m –Mv. 
Doordat het dok voordat het gedempt werd in de jaren zestig eerst is uitgebaggerd zullen 
de archeologische resten grotendeels verwijderd zijn. De gaafheid is daarom laag 
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(waarderingsscore 1). Indien nog resten aanwezig zijn zullen deze in de IJ-bodem 
vermoedelijk wel goed geconserveerd zijn (waarderingsscore 3). Voor de inhoudelijke 
kwaliteit geldt dat de zeldzaamheid en ensemblewaarde middelhoog scoren 
(waarderingsscore 2). Het ’s Lands dok is een bijzondere locatie en de ensemblewaarde 
moet in samenhang met de dam en het werfterrein worden gezien. De informatiewaarde 
en representativiteit scoren laag (waarderingsscore 1).   
 
4.4  Indicatie bodemvervuiling op basis van historische werf 

activiteiten 

Uitgaande van het historisch gebruik van de scheepswerf kunnen enkele locaties binnen 
het huidige Marine Etablissement worden aangewezen waar vermoedelijk sprake is van 
bodemvervuiling (afb. 20). Het betreft hier met name om de plekken waar in het verleden 
vervuilende materialen waren opgeslagen of werden gebruikt, zoals het 17de-18de-
eeuwse teerhok of 19de-eeuwse koolopslag, olieopslag, metaal bewerking of 
schilderswerkplaatsen.  
 

 

20  Globale indicatie van locaties met bodemvervuiling vanwege historische werffuncties  
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5  Archeologische beleidskaart 

De archeologische beleidskaart van het plangebied Marine Etablissement is bedoeld als 
een ruimtelijk schema van de maatregelen die nodig zijn voor de zorg voor het 
archeologische erfgoed binnen bepaalde zones of locaties in het plangebied. De 
clustering van de verwachtingszones resulteert in een beleidskaart met daarop een zone 
met bijbehorende specifieke beleidsmaatregelen (bijlage 3: beleidsvarianten)  
 
Archeologische Beleidszone op basis van de archeologische verwachtingszones en 
verstoringen 
 

Begrenzing plangebied 
 

 Beleidsvariant 2 (verwachtingszone A, B, C en delen van D) 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner 
dan 50 m2 of minder dan 0,5 m onder maaiveld. 

 
 Beleidsvariant 4 (verwachtingszones E) 

Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner 
dan 100 m2 of minder dan 0,8 m onder maaiveld. 
 

 Beleidsvariant 10 (verwachtingszone F) 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner 
dan 10.000 m2 of minder dan 5,00 m onder maaiveld. 
 

 Beleidsvariant 11 (delen van verwachtingszones F) 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt in alle gevallen.  
  
Voor het gehele plangebied geldt dat ook in geval geen archeologisch 

veldonderzoek vereist is en er toch archeologische overblijfselen ouder dan 50 jaar bij 
bouwwerkzaamheden aangetroffen worden, deze bij de gemeente aangemeld dienen te 
worden, zodat in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever maatregelen getroffen 
worden tot documentatie en berging van de vondsten. 
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6 Conclusie 

Het voorliggende inventariserend veldonderzoek naar archeologische waarden is 
uitgevoerd ten behoeve van toekomstige herbestemming van het Marine Etablissement. 
Aan de hand van de archeologische verwachtingen (p. 23-27) is een beleidskaart (p. 28-
29) opgesteld waarin vier beleidsvarianten worden onderscheiden.  
 

Voor de eerste beleidszone (voorwerf) geldt uitzondering van archeologisch 
veldonderzoek bij bodemingrepen kleiner dan 50 m2 of minder dan 0,5 m onder maaiveld 
(beleidsvariant 2). 

Voor de tweede beleidszone (dam) geldt uitzondering van archeologisch 
veldonderzoek bij bodemingrepen bij bodemingrepen kleiner dan 100 m2 of minder dan 
0,8 m onder maaiveld (beleidsvariant 4).  

Voor de derde beleidszone (dok bassin) geldt een uitzondering van archeologisch 
veldonderzoek bij bodemingrepen kleiner dan 10.000 m2 of minder dan 5,00 m onder 
maaiveld (beleidsvariant 10). 

Voor de vierde beleidszone (insteekhaven in bassin zone, marechausseegebouw 
Dijksgracht) geldt uitzondering van archeologisch veldonderzoek bij alle bodemingrepen 
(beleidsvariant 11). 

 
Voor het gehele plangebied geldt de wettelijke meldingsplicht. Dit houdt in dat ook 

in geval geen archeologisch vervolgonderzoek is vereist en toch bodemvondsten ouder 
dan vijftig jaar worden aangetroffen dit aan Bureau Monumenten en Archeologie wordt 
gemeld zodat in overleg met de opdrachtgever maatregelen getroffen worden tot 
documentatie en berging van de vondsten. 
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Bijlage 1 Profielbeschrijvingen  

Alle weergegeven hoogtes zijn in NAP.  
 
Diepe boringen  
 
DPB1 
+1,47 m tot ÷4,53 m:   grijsbruin, matig siltig zand  

÷4,53 m tot ÷4,78 m: donkergrijs zwart, siltige sterk humeuze klei met veel plantenresten + 

hout. Hieruit vondstnummer KAT5-1, de wielen en as van een kleine 

speelgoedauto. Bodemslib van IJ. 

÷4,78 m tot ÷5,45 m: bruin, zwak kleiig veen. Hollandveen.  

÷5,45 m tot ÷6,00  bruingrijs, matig siltige klei met zandlagen en riet. Laagpakket van 

Wormer.  

  

DPB2 
+1,59 m tot +1,29 m:   donkerbruin grijs, zwak siltig zand, zwak humeus  

+1,29 m tot ÷5,5 m: bruingrijs, zwak siltig zand 

 

DPB3 
+1,28 m tot +0,88 m:   donkerbruin grijs, zwak siltig zand met fragmenten puin 

+0,88 m tot ÷5,5 m: bruingrijs, zwak siltig zand 

 

DPB4 
+1,28 m tot +0,88 m:   donkerbruin grijs, zwak siltig zand, zwak humeus 

+0,88 m tot ÷3,72 m: bruingrijs, zwak siltig zand 

3,72÷ m tot 4,12 ÷ m donkerbruin zwart, sterk siltige sterk humeuze (IJbodem?) 

4,12÷ m tot 5,22 ÷ m grijsbruin, zwak siltig zand met schelpen (Wormer?) 

5,22÷ m tot 5,70 ÷ m grijsbruin, zwak siltig zand met humeuze kleilaagjes. Laagpakket van 

Wormer 

 

DPB5 
+1,31 m tot +0,93 m:   donkerbruin grijs, zwak siltig zand, zwak humeus, spikkels puin 

+0,93 m tot ÷5,69 m: bruingrijs, zwak siltig zand 
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Sleuven 
 
SL1 
+2,04 m tot +1,70 m:  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,70 m tot +1,00 m:  grijs, zwak siltig zand (KAT5-3) 

+1,00 m:    resten van oude bestrating 

+1,10 m tot 0,44 m:   bruingrijs, sterk siltige humeuze klei (KAT5-2/ keramiek) 

+0,44 m tot +0,30 m:  bruin, zwak kleiig veen met hout en spikkels puin 

+0,30 m tot einde boring ÷0,36 m: bruingrijs, sterk siltige sterk humeuze klei met fragmenten puin 

 
SL2 
+1,95 tot +1,65 m:   grijsgeel, zwak siltig zand, spikkels puin 

+1,65 m tot +0,45 m:  grijsgeel, zwak siltig zand 

+0,45 m:    ondoordringbaar puin, muurwerk 

 

SL3 
+1,35 m tot +1,00 m:  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,00 m tot ÷0,15 m:  grijsgeel, zwak siltig zand 

  

SL4 
+1,44 m tot +1,10 m:  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,10 m tot ÷0,76 m:  grijsgeel, zwak siltig zand 

 

SL5 
+1,95 tot +0,55 m:   donkerbruin grijs, sterk siltige klei met spikkels puin 

+0,55 m tot +0,35 m:  kolengruis 

+0,35 m tot ÷0,35 m:  donkergrijs sterk siltige klei met fragmenten puin 

÷ 0,35 m tot einde boring ÷ 0,85 m: kolengruis 

 

SL6 
+1,85 m tot +0,35 m:  grijsgeel, zwak siltig zand  

+0,35 m:    grijs, zwak siltig zand met spikkels puin  

 
SL7 
+2,14 m tot + 0,64 m:   grijsgeel, zwak siltig zand 

+0,64 m  bruingrijs, sterk siltige humeuze klei met fragmenten puin 

+0,70 m liggende plank (funderingshout?) 

  

SL8 
+0,66 m tot +0,45 m:  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+0,45 m tot +1,16 m:  bruingrijs, zwak siltig zand  

+1,16 m tot +1,06 m:  puinlaag 

+1,06 m tot +0,71 m:  kolengruis 

+0,71 m tot +0,51 m:  grijsgeel, zwak siltig zand 

+0,51 m tot +0,41 m:  kolengruis 

+0,41 m tot einde boring +0,30 m:          bruingrijs, sterk siltige humeuze klei met spikkels puin 

 
SL9 
+1,59 m tot +1,20 m:  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,20 m tot +1,10 m:  grindlaag 

+1,10 m tot einde boring +0,20 m: kolengruislaag 
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SL10 
+ 1,43 m tot +1,18 m:  donkerbruin grijs, zwak siltig zand  

+1,18 m tot onderkant sleuf +0,83 m: grijsgeel, zwak siltig zand 

 

SL11 
+1,50 m tot +1,10 m: donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,10 m tot einde boring +0,80 m: grijsgeel, zwak siltig zand 
 
SL13 
+1,59 m tot +1,30 m:  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,30 m tot ÷0,10 m:  grijsgeel, zwak siltig zand 

÷0,10 m tot einde boring ÷1,30 m: blauwgrijs, sterk siltige sterk humeuze klei met schelp, puinspikkels en 

hout 

 
SL14 
+1,65 m  tot +1,35 m: donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,35 m tot +0,75 m: grijsgeel, zwak siltig zand met spikkels puin 

+0,75 m tot einde boring ÷0,10 m: bruingrijs, sterk siltige sterk humeuze klei met zand- en veenbrokken en 

spikkels puin, zodenophoging dijklichaam 

 
K61  
+1,72 m tot + 0,12 m:  grijsgeel, zwak siltig zand 

+0,12 m tot einde boring op ÷1,08 m: bruingrijs, sterk siltige klei met fragmenten puin   
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Overige boringen  

 
AS2 
+1,,20 m tot +1,00 m  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,00 m tot ÷1,00 m   bruingrijs, zwak siltig zand met kleibrokken 

÷1,00 m tot ÷1,80 m  bruingrijs, sterk siltige klei met spikkels puin 

 
PB5 
+1,60 m tot +1,40 m  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,40 m tot +1,10 m  bruinrood, zwak zandig grind  

+1,10 m tot +0,70 m  grijs, matig zandige klei met fragmenten puin 

+0,70 m tot +0,20 m  grijs, sterk siltige klei met spikkels puin 

+0,20 m tot ÷0,50 m  grijs, sterk siltige klei met fragmenten puin 

÷0,50 m tot ÷0,55 m  puinlaag ondoordringbaar 
 
G4 
+2,14 m tot +1,64 m  donkerbruin grijs, sterk siltige klei met zandbrokken 

+1,64 m tot +1,19 m   bruingrijs, zwak siltig zand met fragmenten bouwpuin 

+1,19 m tot +1,14 m  puinlaag ondoordringbaar 
 
BR1 
+2,04 m tot +1,74 m  donkerbruin grijs, sterk siltige klei met zandbrokken 

+1,74 m tot +1,24 m  bruingrijs, zwak siltig zand 

+1,24 m tot +0,54 m  bruingrijs, zwak siltig zand met kleibrokken en spikkels puin 

+0,54 m tot +0,04 m  bruingrijs, sterk siltige klei met zandbrokken en spikkels puin 

+0,04 m tot ÷1,46 m  bruingrijs, sterk siltige klei met veenbrokken en spikkels puin 

 
K77 
+2,10 m tot +1,70 m  donkerbruin grijs, zwak siltig zand met kleibrokken 

+1,70 m tot +1,60 m  bruingrijs, zwak siltig zand met kleibrokken 

+1,60 m tot +1,50 m  puinlaag 

 
BR2 
+2,10 m tot +1,70 m  donkerbruin grijs, zwak siltig zand  

+1,70 m tot +1,10 m  bruingrijs, zwak siltig zand 

+1,10 m tot +0,70 m  bruingrijs, zwak siltig zand met kleibrokken en spikkels puin 

+0,70 m tot ÷0,15 m  bruingrijs, sterk siltige klei met zandbrokken en fragmenten puin 

 
BR3 
+2,10 m tot +1,80 m  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,80 m tot +1,20 m  bruingrijs, zwak siltig zand met kleibrokken  

+1,20 m tot +0,80 m  bruingrijs, zwak siltig zand met spikkels puin 

+0,80 m tot +0,20 m  bruingrijs, zwak siltig zand met kleibrokken en spikkels puin 

+0,20 m tot ÷1,40 m  donkerbruin, sterk kleiig veen met fragmenten puin 

 
PB13 
+1,90 m tot +1,75 m  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,75 m tot +1,20 m  bruingrijs, zwak siltig zand met grind  

+1,20 m tot +0,50 m  bruingrijs, zwak siltig zand met spikkels puin 

+0,50 m tot ÷1,20 m  donkerbruin, zwak kleiig veen met fragmenten puin 
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H3 
+1,90 m tot +1,70 m  donkerbruin grijs, sterk siltige klei met zandbrokken 

+1,70 m tot +0,90 m  bruingrijs, zwak siltig zand met kleibrokken en spikkels puin 

+0,90 m tot +0,45 m  bruingrijs, zwak siltig zand met fragmenten puin 

+0,45 m tot +0,40 m  puinlaag 

 
H5 
+1,88 m tot +1,38 m  donkerbruin grijs, sterk siltige klei met zandbrokken  

+1,38 m tot +0,68 m  bruingrijs, zwak siltig zand  

+0,68 m tot ÷ 1,12 m  bruingrijs, sterk siltige klei met zandbrokken en spikkels puin 

 
PB10 
+1,80 m tot +1,30 m  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,30 m tot +0,30 m  bruingrijs, zwak siltig zand met fragmenten puin 

+0,30 m tot ÷ 0,70 m  bruingrijs, zwak siltig zand met kleibrokken en spikkels puin 

÷ 0,70 m tot ÷ 1,20 m  donkergrijs, sterk siltige klei met veenbrokken 

 
G5 
+2,00 m tot +1,50 m  donkerbruin grijs, sterk siltige klei met zandbrokken 

+1,50 m tot +1,00 m  bruingrijs, zwak siltig zand met fragmenten puin 

+1,00 m tot ÷ 0,20 m  bruingrijs, sterk siltige klei met zandbrokken en spikkels puin 

÷ 0,20 m tot ÷ 1,00 m bruingrijs, sterk siltige klei met veenbrokken, plantenresten en spikkels 

puin  

PB9 
+2,02 m tot +1,42 m  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,42 m tot +1,22 m  donkerbruin, zwak zandig veen met spikkels puin 

+1,22 m tot +0,32 m  bruingrijs, zwak siltig zand met fragmenten puin 

+0,32 m tot ÷ 0,28 m  donkerbruin, sterk zandig veen met fragmenten puin 

÷ 0,28 m tot ÷ 1,48 m  donkerbruin, zwak siltig sterk humeus zand met fragmenten puin 

 
PB14 
+1,80 m tot +1,20 m  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+1,20 m tot +1,00 m  kolengruis 

+1,00 m tot +0,70 m  bruingrijs, zwak siltig zand met spikkels puin 

+0,70 m tot ÷ 0,70 m  bruingrijs, sterk siltige klei met hout en spikkels puin 

÷ 0,70 m tot ÷ 0,80 m  puinlaag met eronder hout 

 
PB1 
+1,43 m tot +0,83 m  donkerbruin grijs, zwak siltig zand 

+0,83 m tot ÷ 0,77   bruingrijs, sterk zandige klei met veenbrokken en spikkels puin 

÷ 0,77 m tot ÷ 1,57 m  bruingrijs, sterk siltige klei met hout en spikkels puin 
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Bijlage 2 Vondsten  

topo vnr (#) N MAE object archeo 

object 

materiaal kenmerken dev sys datering 

KAT5 1 001 1 1 speelgoedauto as met 

wielen 

kunststof   1950-

1970 

KAT5 2 001 2 1 kop rand industrieel: 

Engeland, 

creamware 

 iw-kop-1 1750-

1800 

KAT5 2 002 2 2 rookpijp ketel pijpaarde basistype 2, 

ovaal 

 1750-

1800 

KAT5 3 001 1 1 potlood wand steengoed: 

Duitsland, 

Westerwald 

  1800-

1900 

KAT5 4 001 1 1 zalfpot bodem roodbakkend   1600-

1800 
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Bijlage 3  beleidsvarianten, stroomschema 
 
 
 
Het archeologisch beleid wordt als maatwerk voor een bepaald plangebied in Amsterdam 
vastgesteld aan de hand van elf varianten, die een afweging bieden op basis van de aard 
van de verwachting in combinatie met de specifieke (oppervlakte/diepte) bodemingreep. 
 
- 1: Gebieden met bekende archeologische waarden. Aangezien hier met zekerheid 
archeologische overblijfselen aanwezig zijn, is bij elke bodemingreep ongeachte het 
oppervlak of de diepte archeologisch onderzoek noodzakelijk.  
- 2: Bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting binnen het historische 
centrum van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de Singelgracht). 
Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 50 m2 

of minder dan 0,5 m onder maaiveld. 
- 3: Gebieden met een hoge archeologische verwachting langs nog aanwezige historisch 
infrastructurele assen / in een historische woonkern buiten het historische centrum van 
Amsterdam. Deze gebieden zijn onbebouwd of de bebouwing dateert van vóór de 19de 
eeuw. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 
100 m2 of minder dan 0,5 m onder maaiveld. 
- 4: Bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting langs nog in het 
landschap zichtbare historisch infrastructurele assen / in historische woonkern buiten het 
historische centrum van Amsterdam. De bebouwing dateert uit het einde van de 19de 
eeuw. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 
100 m2 of ondieper dan de 19de- en 20ste-eeuwse ophogingen. 
- 5: Bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting langs voormalige 
(overbouwde of opgehoogde) historisch infrastructurele assen / in een historische 
woonkern buiten het historische centrum van Amsterdam. De bebouwing of ophoging 
dateert uit de 20ste eeuw. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij 
bodemingrepen kleiner dan 500 m2  of ondieper dan de 20ste-eeuwse ophogingen. 
- 6: Onbebouwde gebieden met een lage archeologische verwachting in de landelijke 
periferie van Amsterdam. Hier liggen archeologische vondsten dicht aan het oppervlak, 
zodat relevante archeologische lagen kunnen zijn opgenomen in de bouwvoor. De 
bouwvoor heeft gemiddeld een diepte van 0,3 – 0,5 m waaronder een eerste sporenvlak 
zichtbaar wordt. Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen 
kleiner dan 10.000 m2 of minder dan 0,5 m onder maaiveld. 
- 7: Bebouwde gebieden met een lage archeologische verwachting binnen het historische 
centrum van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de Singelgracht). De 
bebouwing dateert uit het einde van de 19de en de 20ste eeuw. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 10.000 m2 of ondieper 
dan de 19de en 20ste eeuwse ophogingen. 
- 8: Terreinen met een hoge archeologische verwachting die als vaarweg in gebruik zijn 
binnen het historische centrum van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de 
Singelgracht). Uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij ingrepen in de 
waterbodem kleiner dan 500 m2.  
- 9: Gebieden met een lage archeologische verwachting die als vaarweg in gebruik zijn of 
waren binnen en buiten het historische centrum van Amsterdam. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij ingrepen in de (voormalige) waterbodem binnen het 
historisch centrum kleiner dan 2.500 m2 en buiten het historisch centrum kleiner dan 
10.000 m2. 
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- 10: Gebieden met een lage archeologische verwachting die onder water liggen, of die 
onder water gelegen hebben en ingepolderd zijn of opgespoten zijn. Uitzondering van 
archeologisch veldonderzoek geldt bij ingrepen kleiner dan 10.000 m2 of in de 
oorspronkelijke waterbodem of in het oorspronkelijke maaiveld.   
- 11: Gebieden zonder archeologische overblijfselen omdat hier al archeologisch 
onderzoek of grootschalig grondverzet heeft plaatsgevonden voor bijv. zware funderingen, 
kelders, tunnels e.d. en gebieden in de voormalige landelijke periferie van Amsterdam 
buiten de Singelgracht met een lage archeologische verwachting die bovendien 
opgehoogd, onderheid en bebouwd zijn aan het einde van de 19de en in de 20ste eeuw. 
Hier geldt een vrijstelling van archeologisch onderzoek.  
 
Gebieden waar al archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden zijn wel indirect van 
belang voor archeologische planning omdat ze aanwijzingen geven voor de eventuele 
aanwezigheid van archeologische resten in omliggende gebieden. 
 
Voor de beleidsvarianten, 4, 5 en 7 tot en met 10 geldt dat het dieptecriterium op de 
uiteindelijke beleidskaart nader wordt gespecificeerd. 
 

 
 
Stroomschema archeologie BMA 
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