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Samenvatting 
Op 5 april heeft Archol bv een archeologische begeleiding uitgevoerd ter hoogte van de 
Huntumdreef in Amsterdam. Hier wordt door IXAS gewerkt aan de verbreding van de A9 en 
wordt een vijfbaans tunnelbak aangelegd. Van te voren is een archeologisch bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan is vastgesteld dat binnen het plangebied resten van 
historische bebouwing aanwezig kunnen zijn. De aanleg van de huidige A9 heeft deze resten 
waarschijnlijk verstoord waardoor in het rapport geconcludeerd is dat de archeologische waarde 
van het plangebied laag is. Toch blijven toevalsvondsten mogelijk en heeft de civieltechnisch 
uitvoerder een meldingsplicht bij het aantreffen van archeologische resten. Bij het uitgraven van 
het nieuw aan te leggen wegtracé werd een bakstenen fundering gevonden wat gemeld is door 
IXAS. In overleg met het bevoegd gezag (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) is besloten om 
een archeologische begeleiding uit te voeren. Hierbij zijn aanwezige resten gedocumenteerd om 
een waardering en een vervolgadvies vast te stellen. Een opgraving van de huidige locatie is niet 
noodzakelijk aangezien de aanwezige archeologische resten zijn gedocumenteerd en vastgelegd. 
De toegankelijkheid van de locatie is zeer beperkt vanwege buizen in de ondergrond, een 
afgegraven talud en het zandlichaam van de huidige A9. Vervolgonderzoek over een groter 
oppervlak is daardoor niet meer mogelijk. 
 
 
 



1 Inleiding 
Ixas is in opdracht van Rijkswaterstaat bezig met de verbreding en gedeeltelijke ondertunneling 
van de A9. Van te voren is voor het plangebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in 
de vorm van een bureau- en een booronderzoek.1 Tijdens dit vooronderzoek is geconcludeerd 
dat binnen het plangebied historische bebouwing uit de late middeleeuwen aanwezig kan zijn. 
Tegelijkertijd is geconcludeerd dat deze bebouwing mogelijk al verstoord is bij de aanleg van de 
Bijlmer en de A9. Aanvullend zijn in 2015 de resultaten van het bureau- en een booronderzoek 
voor de locatie Hoelndrecht-Gaasp tegen het licht gehouden.2

 

 Daarbij werd nogmaals 
geconstateerd dat de kans klein werd geacht dat archeologische waarden nog aanwezig of 
geconserveerd zullen zijn. Er zijn dus geen archeologische restricties met betrekking tot de 
uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden. De civieltechnisch uitvoerder is volgens de 
vergunning wel verplicht om toevalsvondsten te melden. Tijdens werkzaamheden bij locatie De 
Gaasp ter hoogte van de Huntumdreef in Amsterdam Zuidoost werden vermoedelijke 
archeologische resten aangetroffen. Deze zijn door de civieltechnisch uitvoerder gemeld. Op 
advies van Rijkswaterstaat en het bevoegd gezag (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) zijn 
deze resten tijdens een archeologische inspectie nader bekeken. Deze inspectie is uitgevoerd 
door twee archeologen van Archol die ter plekke de archeologische resten bekeken en 
gedocumenteerd. 

Soort onderzoek: Archeologische begeleiding 
Projectnaam: AB Amsterdam A9 Gaasp 
Archolprojectcode: 1605 
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv 
Periode van uitvoering veldwerk: 5 april 2016  
Periode van uitvoering uitwerking: April 2016 
Provincie: Noord-Holland 
Gemeente: Amsterdam 
Plaats: Amsterdam 
Toponiem: Gaasp Huntumdreef 

 
Coördinaten gebied: 125923 / 479735 
  
Opdrachtgever: drs T. Peppink, Heijmans 
Bevoegd gezag: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
  
 
Tabel 1 Administratieve gegevens 
 

                                                           
1 Arcadis 2009; Koeman 2010. 
2 Notitie Grontmij, Bex 2015. 



 
Figuur 1 Locatie vindplaats Amsterdam A9 Gaasp 



2 Doelstelling en methodiek 
Tijdens de archeologische inspectie zijn de aanwezige muurwerken en archeologische sporen 
gedocumenteerd en ingemeten. Bovendien zijn zoveel mogelijk vondsten verzameld. Dit had als 
doel om: 

• Archeologische resten ex-situ te bewaren in de vorm van deze rapportage 
• Het waarderen van de vindplaats 
• Het opstellen van een advies hoe met deze vindplaats moet worden omgegaan 
• Inzichtelijk maken of in de toekomst nog andere vindplaatsen aanwezig zijn naast of 

onder de huidige A9. 
• Het geven van een advies hoe bij de komende civieltechnische werkzaamheden binnen 

het tracé om te gaan met onverwachte archeologische resten. 
 
Door IXAS is een melding gedaan van het aantreffen van archeologische resten op het tracé van 
de A9, Gaasperdammerweg. Op advies van het RCE zijn door IXAS archeologen ingeschakeld om 
de resten te documenteren. Bij aankomst bleek dat de archeologische resten volledig binnen het 
uit te graven tracé liggen. Naast de vindplaats (noordzijde) was een uitgegraven talud aanwezig. 
Aan de oost- en westzijde waren al buizen in de ondergrond aanwezig. De noordzijde werd 
begrensd door het talud van de huidige A9. De werkruimte was daardoor beperkt (figuur 2). Van 
te voren was aangegeven dat het om muurwerken zou gaan. Bij aankomst is met een 
graafmachine het muurwerk van een kelder vrijgelegd. Aan de oostzijde was nog ruimte om een 
vlak aan te leggen. Bij de vlakaanleg bleek een venige laag aanwezig met vondstmateriaal. De 
vondsten zijn verzameld. Het muurwerk is schoongemaakt en gedocumenteerd. Aanwezige 
sporen in de veenlaag zijn ingemeten met een GPS. Naast de kelder is de ondergrond verdiept 
zodat deze verder vrijgelegd kon worden. Daarnaast kon een profiel gezet worden om de 
veenlaag met de vondsten verder te documenteren. De onderkant van de kelder is niet bereikt 
omdat dit door opkomend grondwater verhinderd werd. Bovendien was de kelder dermate diep 
ingegraven dat het vanwege instortingsgevaar niet verantwoord was de kelder verder vrij te 
leggen. Het profiel is gedocumenteerd waarna het uitgegraven gat weer is dichtgegooid. 
Uiteindelijk is na documentatie de kelder bij de verdere civieltechnische werkzaamheden 
verwijderd.  
Om te bekijken of meer van dit soort vindplaatsen te verwachten zijn langs het tracé is met de 
heer Peppink het tracé verder afgelopen. Hierbij zijn foto’s gemaakt en met de GPS metingen 
verricht voor hoogte bepalingen.  
 



 
Figuur 2 Omstandigheden van de vindplaats 
 
 



3 Resultaten archeologische begeleiding 
Vanwege de spoedmelding was geen Programma van Eisen aanwezig. Archol heeft tijdens de 
begeleiding alles gedocumenteerd volgens de kwaliteitsnormen van de Nederlandse Archeologie 
(KNA 3.3). 
 
Historische gegevens 
Op historisch kaartmateriaal is de ringsloot rondom de huidige Bijlmer goed zichtbaar. Op dit 
moment is de ringsloot binnen het plangebied niet meer te zien maar in de ondergrond nog wel 
aanwezig. De Bijlmermeer werd in 1626 in opdracht van een groep Amsterdamse kooplieden 
met molens drooggemalen waarbij de ringsloot werd aangelegd (figuur 3).3

 

 Na de drooglegging 
is de polder nog twee keer overstroomd. In 1672 is de polder om strategische redenen onder 
water gezet. In 1702 stroomde de polder weer vol als gevolg van een dijkdoorbraak tijdens een 
storm. In 1825 werd de Bijlmermeer vanuit de Nieuwe Ringsloot definitief ingepolderd. 

 
 Figuur 3 Kaart van Visscher rond 1700, de rode ster geeft de vindplaats aan 
 
Na de drooglegging was bewoning mogelijk, deze ontstond vooral langs de ringsloot. Op een 
historische kaart van Visscher, gemaakt rond 1700 is dit goed te zien (figuur 3). Op de locatie van 
                                                           
3 Terhorst 2014. 



de archeologische begeleiding staat op dat moment een mogelijke herberg o.i.d. aangegeven, 
genaamd “het dorstig hert”. Op de Topografisch militaire kaart van 1850 is te zien dat ter hoogte 
van de vindplaats de batterij Welgelegen ligt die tot de Stelling van Amsterdam behoort (figuur 
4). Ten zuiden van de batterij is een brug zichtbaar. De batterij is ontstaan tussen 1805 en 1810 
toen luitenant-kolonel Kraijenhoff van het Bataafsche leger het bevel kreeg tot de bouw van een 
reeks fortificaties rondom Amsterdam. Het complex is meerdere malen verbouwd en in 1926 
opgeheven. In 1939-1940 kreeg het complex tijdelijk de functie van magazijn wat tot 1968 
duurde.4

 
 

 
Figuur 4 Topografisch militaire kaart van 1850. De rode ster geeft de vindplaats aan en de 
batterij Welgelegen 
 
Bodemopbouw 
Tijdens de begeleiding is een profiel gezet naast de waterkelder (figuur 6). Het profiel was 
uiteindelijk ca. 2 meter hoog. De bovenkant bevond uit een ca. 20 cm dikke veenlaag met daarin 
vondstmateriaal dat dateert uit de 18e of 19e eeuw (s5010, figuur 5). De veenlaag ligt onder het 
bouwzand van de huidige A9. De top van het veen bevind zich op een hoogte van 2,60m –NAP. 
Onder de veenlaag is zijn meerdere antropogene ophogingslagen zichtbaar die bestaan uit veen- 
en kleibrokken. Deze lagen zijn behoren waarschijnlijk tot de dijk van de ringvaart rondom de 
Bijlmermeer. In totaal zijn 3 fases van ophoging geconstateerd (figuur 5). Naast het profiel is een 
boring gezet om de bodemopbouw verder in kaart te brengen. Het onderste ophogingslaag 
loopt door tot 5,0m –NAP. Hieronder bevind zich natuurlijk veen met kleilaagjes. Op ca. 7,5m –
NAP bevind zich een slappe KS1 klei met veenlaagjes. Het veen verdwijnt op ca. 8,0m –NAP. Tot 
deze diepte is geboord. Op basis van het profiel is niet duidelijk geworden of het veen in de 
ophogingslagen van deze locatie afkomstig is maar dit lijkt zeer goed mogelijk.   

                                                           
4 Stelling-Amsterdam.nl 



 
 

 Figuur 5 Bodemopbouw van de vindplaats met een ca. 20 cm dikke laag veen met puin en 
daaronder verschillende ophogingspakketten van veen- en kleibrokken 
 
Archeologische resten 
Tijdens de archeologische begeleiding is een werkput aangelegd van ca. 10x8 meter (figuur 6). In 
de oostelijke helft manifesteerde zich onder het bouwzand van de A9 een veenlaag met daarin 
vondstmateriaal. Ook werd zijn deze veenlaag meerdere houten palen gevonden (figuur 7). De 
palen hebben een diameter van ca. 30 cm. en zijn minstens 1,5 meter diep in de grond geslagen.  
De palen zijn zichtbaar op verschillende niveaus, een verklaring hiervoor is lastig te geven. 
Mogelijk heeft het te maken met verschillende ophogingen van de locatie (zie bodemopbouw). 
Het is niet duidelijk geworden of deze houten palen gelijktijdig geslagen zijn en tot dezelfde 
structuur behoren. Wel lijken er twee parallelle rijen palen aanwezig te zijn. Voor de houten 
palen zijn twee structuren mogelijk: 

• Voor de batterij Welgelegen ligt een brug over de ringsloot. De palen kunnen tot deze 
brug behoort hebben. 

• De palen staan in de dijk langs de ringsloot met verschillende ophogingslagen en 
behoren tot de constructie van de dijk, mogelijk een soort versteviging. 

• Het zijn de resten van bebouwing zoals een historische boerderij, bijvoorbeeld 
funderingspalen. 

Het oppervlak van de archeologische begeleiding was te beperkt en te verstoord om hier 
uitspraken over te doen. 



 

 
Figuur 6 Sporenkaart met locatie van het profiel 
 
 



 
Figuur 7 Houten palen in het vlak 
 
In de westzijde van de vindplaats bevond zich een zware kelder die scheef in het veen lag. 
Waarschijnlijk ligt de kelder in situ maar is onder invloed van zijn eigen gewicht in het slappe 
veen gezakt. Het gaat om gaat om een bakstenen kelder van 3,25 m lang en 2,20 m breed. De 
civieltechnisch uitvoerder heeft de onderkant bereikt tijdens de graafwerkzaamheden en heeft 
geconstateerd dat de kelder nog 2,20 meter hoog was. De bovenkant is met een gewelf 
overkoepeld. Aan de zuidoostzijde is een klein vierkante inlaat zichtbaar die warm in de kelder is 
gemetseld. Het gaat daarom om een waterkelder, bedoeld om drinkwater te verzamelen. De 
binnenkant van de kelder zat vol met recent bouwzand, daarom is besloten de kelder niet uit te 
graven. 
De inlaat is ‘warm’ in de waterkelder gemetseld (figuur 8). De bovenkant van de waterkelder is 
in halfsteensverband gemetseld. In de bovenzijde zat een gat, deze verstoring was het gevolg 
van een freesmachine (figuur 9). In de doorsnede van het dak is te zien dat deze uit twee lagen 
dunne bakstenen of tegels bestaat met daaronder gewone bakstenen. Er is geprobeerd een 
baksteenformaat te nemen maar de kelder was dusdanig hard dat het niet lukte hele bakstenen 
uit de kelder te halen. Bij de waterkelder zijn nog enkele loden pijpen gevonden, deze lagen niet 
meer in situ. Waarschijnlijk zijn deze gebruikt voor de aan- en afvoer van het water. 
 
Waterkelders zijn in Amsterdam en omgeving een bekend fenomeen. In de waterkelders werd 
regenwater van het dak van een gebouw verzameld dat via een loden pijp van het dak in de 
kelder terecht kwam. Het water zou altijd helder zijn en bovendien geur- en smaakloos. Het 
water werd voor verscheidene doeleinden gebruikt. Waterkelders zijn vaak lastig te dateren, 
simpelweg omdat in de waterkelders geen vondsten voorkomen.  



 

 
Figuur 8 Waterkelder van boven gezien met onderaan de vierkante inlaat 
 



 
Figuur 9 Waterkelder van voren gezien met doorsnede 
 
Het is lastig om de context van de waterkelder te bepalen. Meestal werden deze kelders 
gebouwd tegen een woonhuis aan waarvandaan het water werd opgevangen. Resten van een 
historische boerderij (zie houten palen hierboven) behoren in dat geval tot die optie. Het is ook 
mogelijk dat de waterkelder tot de batterij Welgelegen heeft behoord. Er zijn echter geen 
verdere muurresten aangetroffen. Wel werd bij de civieltechnische werkzaamheden door de 
civieltechnisch uitvoerder nog een waterput opgemerkt (figuur 10). Deze kon echter tijdens de 
inspectie niet meer worden teruggevonden. Uit de foto blijkt echter duidelijk dat de waterput 
uit bakstenen is opgebouwd. De put lijkt uiteindelijk gedempt te zijn met (sloop)puin.  
 
Vondsten 
Alleen in de veenlaag (s5010) zijn vondsten gedaan. Het gaat om drie fragmenten roodbakkend 
aardewerk wat volledig geglazuurd is. Ook bevind zich bij dit aardewerk een bodemfragment 
met een gedraaide standring. Het gaat om kwalitatief goed dik glazuur wat ongeveer uit de 17e 
eeuw dateert. Ook is een fragment van een kleipijp gevonden met een 17e-19e eeuwse datering. 
Als laatste is nog een faience bord gevonden ook daterend uit de 17e of 18e eeuw. 
 



 
Figuur 10 Waterput met bakstenen bekleding 
 
  



4 Conclusie 
Ixas heeft aan de vergunningsvoorschriften voldaan door de toevalsvondst te melden. Bij de 
archeologische begeleiding is een waterkelder gevonden met daarnaast enkele houten palen. 
Het is niet precies duidelijk tot welke structuur deze houten palen behoord hebben. Mogelijk 
gaat het om een boerderij die bij de waterkelder heeft behoort. Maar het kan ook een brug 
geweest zijn of ze hebben gefungeerd als dijkverzwaring. 
 
Gezien de 17e eeuwse datering van het roodbakkende aardewerk is de mogelijke herberg “het 
dorstig hert” de meest voor de hand liggende optie. Historisch onderzoek zal waarschijnlijk meer 
informatie kunnen geven over deze locatie.  
 
Waardering 
Gezien de aard van het (nood)onderzoek wordt geen waardering gegeven voor het aangetroffen 
archeologisch complex. Normaal gesproken neemt na afronding van een vooronderzoek de 
overheid, op basis van een selectieadvies, een selectiebesluit over het vervolgtraject. Als geen 
archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit inhouden dat het archeologisch 
onderzoek is afgerond en geen vervolgonderzoek noodzakelijk is. Als echter blijkt dat in het 
plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 
initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de 
grond behouden), of tot een archeologische opgraving. 
 
De vindplaats verschaft enige informatie over de ontwikkeling van bewoning langs het tracé van 
de ringsloot. Maar door de huidige werkzaamheden langs het tracé en de hoge verstoringsgraad 
dient te worden afgezien van een vlakdekkende opgraving. De opgravingslocatie ligt ingeklemd 
tussen een talud, buizen en het huidige tracé van de A9. Het betreft hier echter ook een locatie 
waar een lage archeologische verwachting voor geldt en welke door de bevoegde overheid 
archeologisch is vrijgegeven. 
 
Advies 
Voor het vervolgtraject is het handig om inzicht te verkrijgen of vergelijkbare locaties nog 
aanwezig zijn en of deze door de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden worden 
verstoord. Tijdens de archeologische begeleiding is het tracé verkend. Hieruit komt het beeld 
naar voren dat het noordelijke deel van het plangebied, waar nu al gegraven wordt, vrijwel niets 
meer te verwachten is. Op de meeste delen is al tot 4,5m –NAP diep gegraven, 2 meter dieper 
dan het niveau van de aangetroffen vindplaats. Vindplaatsen worden dan alleen nog verwacht 
onder de huidige A9. Onduidelijk is echter in hoeverre deze door de aanleg van de A9 al zijn 
verstoord. Het vooronderzoek geeft geen duidelijkheid over de aan- of afwezigheid van deze 
vindplaatsen:5

• Weliswaar wordt gesproken over de mogelijkheid van historische bebouwing. Maar er 
wordt niet aangegeven in hoe oud deze precies zijn en in hoeverre deze archeologisch 
interessant zijn. 

 

• Er wordt geconcludeerd dat door de aanleg van de A9 vindplaatsen waarschijnlijk 
verstoord zijn. Dit is echter niet gecontroleerd met boringen. 

• De huidige vindplaats wordt in het rapport helemaal niet genoemd. Het lijkt er op dat 
niet het gehele tracé op historische vindplaatsen is bekeken. 

 
                                                           
5 Koeman 2010. 



Op basis van historische kaarten (figuur 11 en 12) kunnen de volgende historische vindplaatsen 
nog aanwezig zijn: 
 

 
Figuur 11 Tracé geprojecteerd op historische kaart van 1700. Historische bewoning is rood 
gemarkeerd 
 

 
Figuur 12 Tracé geprojecteerd op militaire kaart van 1850 
 



 
Figuur 13 Tracé geprojecteerd op luchtfoto uit 1958 
 
Binnen het tracé zijn in ieder geval meerdere historische vindplaatsen aanwezig. Eén van deze 
vindplaatsen is reeds aangesneden en tijdens de archeologische inspectie gedeeltelijk in kaart 
gebracht. Andere vindplaatsen zijn dus binnen het tracé, onder de huidige A9 te verwachten. 
Aangezien onduidelijk is in hoeverre deze vindplaatsen bewaard zijn gebleven, wordt als advies 
voor de verdere werkzaamheden een archeologische begeleiding op afroep voorgesteld. Op 
deze manier kan een proportionele werkwijze worden geadviseerd waarbij de afweging is 
gemaakt tussen de kans en conservering van nog aan te treffen vindplaatsen en de aard en 
snelheid van de geplande civieltechnische werkzaamheden. Als laatste dient genoemd te 
worden dat de uitvoerder zich al heeft bewezen dat als archeologische resten worden 
waargenomen deze te melden. 
 
Archol stelt het volgende voor bij het aantreffen van een vindplaats (zie bijlage 1-
stroomdiagram): 

• Archol stelt een kaart beschikbaar waarop potentiële vindplaatsen (figuur 11-13) 
worden aangegeven.  

• De uitvoerder neemt deze kaart ter kennis en geeft bij de archeologisch uitvoerder aan 
wanneer deze locaties ten behoeve van de civieltechnische werkzaamheden worden 
ontgraven zodat de archeologisch uitvoerder een reservering kan maken in de planning. 

• Bij het aantreffen van archeologische resten meet in eerste instantie IXAS de vindplaats 
in en neemt foto’s van de situatie zoals deze wordt aangetroffen. 

• Tegelijkertijd wordt het bevoegd gezag en Archol verwittigd van de vondsten. Deze 
laatste zal binnen 24u een of twee archeologen mobiliseren die de mogelijkheid krijgen 
om de vindplaats te documenteren. 

• Wanneer vanwege de planning of de aard van de civieltechnische werkzaamheden een 
gedegen archeologische waarneming in situ niet mogelijk is verwijderd IXAS zo 
voorzichtig mogelijk deze resten en zet deze opzij. De archeologen kunnen daarna de 
resten bekijken en documenteren. 



Uitgangspunt is dat IXAS geen vertraging oploopt bij de werkzaamheden. Dit is planning 
technisch niet wenselijk en ook niet vanuit een financieel oogpunt. 
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Bijlage 1 Procesdiagram aantreffen archeologische vindplaats 
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