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Niet zelden krijg ik de vraag van mensen uit mijn omgeving 
wat ik nou precies studeer. ‘Iets met monumenten toch?’ is 
vaak de aanzet tot een gesprek dat naar gelang de interesse 
van de vraagsteller kort tot zeer kort duurt. Wie de masterop-
leiding Erfgoedstudies volgt kan maar moeilijk volstaan met 
een snelle oneliner om de kern van zijn studie uit te leggen. 
De studiegids (2008-2009) van de Vrije Universiteit doet een 
poging:

Bij Erfgoedstudies leer je sporen uit het verleden te ontrafelen en 
vertalen in een samenhangend verhaal over de lange lijnen van 
de geschiedenis van stad en land…

Mijn scriptiebegeleider Hans Renes vond dat deze omschrij-
ving de inhoud van de studie niet voldoende dekt en voegde 
daarom toe:

… en de toepassing daarvan op kwesties van erfgoedbeheer en 
beleid.

Wie met deze fraaie volzin genoegen neemt zou in principe 
niet verder hoeven te lezen. Voor alle anderen kan dit scrip-
tieonderzoek een uitgebreide illustratie vormen van de the-
matiek waar een erfgoeddeskundige zich mee bezighoudt. 
In mijn geval is dat een thematiek die zich uitsluitend richt 
op de stad. Mijn voorliefde en fascinatie voor ‘de stad’ ont-
stond tijdens mijn geografische vooropleiding in Utrecht. ‘De 
stad’ is voor mij de rode draad door mijn gehele zesjarige stu-
dietijd. Vanzelfsprekend komt het daarom terug in dit scrip-
tieonderzoek, dat niet alleen de afsluiting vormt van mijn 
studietijd maar tegelijkertijd de opmaat voor een werkzaam 
leven waarin ik mij veel en veelzijdig met de stad hoop bezig 
te houden.

‘In de ruimte lezen we de tijd’ (ontleend aan Schlögels ‘Im 
Raume lesen wir die Zeit’ uit 2003)

Het onderzoek van deze scriptie is geschreven vanuit twee 
invalshoeken die ik mij in de loop van mijn zesjarige studie-
tijd heb eigen gemaakt. De eerste invalshoek is de geografi-
sche, die vooral geïnteresseerd is in de vraag waar verschijn-
selen zich in de ruimtelijke werkelijkheid afspelen en wat de 
oorzaak is van de ruimtelijke plaatsing van die verschijnselen. 
In schema:

Waar? → Wat? → Waarom daar?

De tweede invalshoek is de historische, die vooral geïnteres-
seerd is in de vraag wanneer verschijnselen zich in de tempo-
rele werkelijkheid afspelen en wat de oorzaak is van de tem-
porele plaatsing van die verschijnselen. In schema:

Wanneer? → Wat? → Waarom toen?

Hoewel de geografie en de geschiedenis ieder apart al in-
teressante vragen stellen, is een combinatie van de twee 
invalshoeken niet alleen spannender maar ook realistischer. 
De menselijke werkelijkheid wordt immers door zowél tijd áls 
ruimte begrensd: een mens kan maar op één moment leven 
en op één plaats aanwezig zijn. Nu is niet toen, en hier is niet 
daar. Al het menselijk denken gaat via de dimensies tijd en 
ruimte, en zo bezien is de gecombineerde geografische en 
historische invalshoek misschien wel de meest realistische 
kijk op de werkelijkheid.

Niet alleen het menselijk denken gaat via de dimensies tijd en 
ruimte, ook het menselijk handelen is hieraan onderworpen. 
Het in cultuur brengen van het land dat wij nu Nederland 
noemen, is gepaard gegaan met talloze menselijke ingre-

pen die geplaatst zijn in tijd en ruimte. Het veengebied rond 
Amsterdam werd ontgonnen vanaf het jaar 1000 na Christus, 
terwijl terpen in Groningen al rond 500 vóór Christus voor-
kwamen. De eerste spoorlijn in Nederland was het traject 
tussen Amsterdam en Haarlem, dat in 1839 opende. Op de 
opening van de jongste spoorlijn, de hogesnelheidslijn die 
Amsterdam via Rotterdam met Brussel en Parijs moet verbin-
den, wordt nog steeds gewacht.
Opeenvolgende generaties bewoners hebben hun ruimtelij-
ke ingrepen afgestemd op wat hun voorouders hadden over-
geleverd. Elke generatie past zijn leefomgeving verder aan: 
soms gebruiken zij daarbij bestaande structuren en objecten, 
soms vernietigen of veranderen zij die, en altijd voegen zij 
weer nieuwe elementen aan de leefomgeving toe die vervol-
gens aan een volgende generatie overgeleverd worden. Het 
hedendaagse landschap kan op deze manier gezien worden 
als het ruimtelijke resultaat van een complex en dynamisch 
proces van beslissingen en ingrepen in de leefomgeving 
door de tijd heen. Korter gezegd: het landschap is historisch 
gelaagd. Door goed te kijken kunnen de overblijfselen van in-
grepen uit het verleden aangewezen worden (zie afbeelding 
1-5) en vervolgens geïnterpreteerd of gebruikt worden. Dit 
scriptieonderzoek houdt zich met deze thematiek bezig: his-
torische gelaagdheid, of het lezen van de tijd in de ruimte.

Doel en achtergrond

Voor een goed begrip van de meerwaarde van dit scriptieon-
derzoek is het van belang enkele achtergronden te schetsen.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bracht on-
langs (mei 2009) de Erfgoedbalans uit, waarin de stand van 
zaken in Nederland ten aanzien van archeologie, cultuur-
landschap en monumenten wordt opgemaakt. Dit nationale 
overzichtswerk bevat gegevens over de voorraad, staat en 
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kennis van het culturele erfgoed in Nederland. Voor dit scrip-
tieonderzoek is vooral de stand van zaken ten aanzien van de 
historische stedenbouw relevant.
De RCE constateert dat de kennis in dit vakgebied zowel ge-
ografisch als thematisch gefragmenteerd is.

De geschiedenis van Hollandse steden is, evenals sommige 
steden uit Zeeland, Utrecht en Gelderland, redelijk tot goed 
onderzocht. Steden in de rest van Nederland zijn echter niet 
of nauwelijks onderzocht. Thematisch blijken er kennisla-
cunes te bestaan met betrekking tot de ruimtelijke ontwik-
keling van steden. Vooral de structuur en morfologie van 
steden door de tijd heen is niet of nauwelijks bekend. Ver-
der constateert de RCE dat er de laatste jaren een grote hoe-
veelheid stadsmonografieën, stedenatlassen en studies over 
deelaspecten zijn verschenen, maar weinig synthetiserende 
studies: ‘Overzichten over grotere gebieden en over hoofdas-
pecten van verstedelijking en stedenbouw ontbreken (Beu-
kers 2009, p.123)’.

Tenslotte is de kennis over de stedenbouwgeschiedenis ook 
temporeel gefragmenteerd. De theorievorming over de Ne-
derlandse stadsgeschiedenis concentreert zich vooral op de 
periode van de stadsontwikkeling en niet van stadswording 
(Rutte 2005, p.143-144). Een overzicht over de periode van 
stadswording in Nederland ontbreekt geheel (Rutte & Van 
Engen 2005).

Dit scriptieonderzoek wil een nieuw concept verkennen dat 
wellicht een deel van de fragmentatie in de Nederlandse 
stedenbouwgeschiedenis kan helpen oplossen, doordat het 
handvatten biedt om tot nieuwe overzichten te komen: het 
concept van de historisch gelaagde stad. Het gaat hierbij om 
het verhaal van de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis 
zoals dat besloten ligt in de objecten en structuren die het 
stadsbeeld vormen. Het stadsbeeld als belangrijke bron voor 
de stadsgeschiedenis. Om het verhaal achter de materiële 
verschijningsvorm van de stad te kunnen lezen is echter in-
terdisciplinair onderzoek nodig. Er zijn immers verschillende 
vakgebieden die zich elk met een deel van het stadsbeeld 
bezighouden: archeologen richten zich op het bodemarchief, 
architectuur- en bouwhistorici op gebouwen, historisch-geo-
grafen op patronen en structuren en historici op geschreven 

bronnen. Elk van deze vakgebieden hanteert zijn eigen on-
derzoeksmethoden en genereert vakspecifieke kennis. Het 
algehele beeld over de ruimtelijke wording en ontwikkeling 
van de stad ontstaat pas als kennis uit al deze vakgebieden 
op een samenhangende wijze bijeengebracht wordt. Om de 
stad te kunnen ‘begrijpen’ is zowel de schep van de archeo-
loog, de meetlat van de bouwhistoricus, de kaart van de his-
torisch-geograaf als de oorkonde van de historicus nodig. In 
dit scriptieonderzoek wordt daarom voor drie binnensteden 
het bestaande onderzoek in deze vakgebieden gebruikt om 
te komen tot een samenhangend verhaal over de ruimtelijke 
wording en ontwikkeling van die steden. Het uiteindelijke 
doel is niet om te komen tot drie individuele monografieën 
maar om de overeenkomsten tussen de drie verhalen op te 
sporen en te bezien of een raamwerk van algemene principes 
kan worden opgesteld dat gebruikt kan worden bij verdere 
bestudering van historische stedenbouw in Nederland.

Naast het opsporen en in kaart brengen van historische ge-
laagdheid in de stad, wordt ook aandacht besteed aan de 
toepassing van deze inzichten in kwesties van erfgoedbeleid 
en beheer. Hoe gaan gemeentes om met de historische ge-
laagdheid van hun binnenstad: informeren ze erover, promo-
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Afbeelding 1 - 5. Vijf voorbeelden van historische gelaagdheid in de stad. 

Bouwhistorische sporen aan de buitenzijde van de Janskerk in Utrecht (afb. 

1). De Heiligeweg, het restant van een oude pelgrimsroute in het centrum 

van Amsterdam (afb. 2). Reliëf in het maaiveldniveau bij de Watersteeg tus-

sen de Kalverstraat en het Rokin in Amsterdam (afb. 3). De ronde hoekvorm 

van Hotel l’Europe in Amsterdam gaat terug op de bouw van de laatmid-

deleeuwse verdedigingstoren het Rondeel (afb.4). Van de dertiende-eeuwse 

Leuvense Poort is in ’s-Hertogenbosch een deel bewaard gebleven in de 

etalage van een winkelpand aan de Hinthamerstraat (afb.5).



ten ze het, beschermen ze het en ontwikkelen ze het? Ook 
wat betreft deze vragen worden de drie steden vergeleken 
en worden aanbevelingen gedaan voor beleidsmakers, mo-
numentenzorgers, planners en ontwerpers die professioneel 
betrokken zijn bij de historische binnensteden in Nederland.

Vraagstelling

De hoofdlijn van dit scriptieonderzoek kan vervat worden in 
de volgende hoofd- en deelvragen:
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Afbeelding 6 en 7. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat in haar 

Erfgoedbalans vier vooraanstaande wetenschappers een expert judgement 

vellen over de stand van kennis met betrekking tot de historische steden-

bouw in Nederland. Zij constateren een geografische (afbeelding 6) en 

thematische (afbeelding 7) fragmentatie. Vooral de leemte in de kennis over 

de structuur en morfologie van steden is in het verband van dit scriptieon-

derzoek van belang.



Hoofdvraag
- In hoeverre is het concept van een historisch gelaagde stad 

bruikbaar in het onderzoek naar de ruimtelijke wording en 
ontwikkeling van de stad en voor de toepassing op kwes-
ties van erfgoedbeleid en -beheer? Met andere woorden: 
hoe kunnen we de stad bekijken, onderzoeken en beheren?

Deelvragen
- In hoeverre is de ruimtelijke wording en ontwikkeling van 

de stad nog zichtbaar in het huidige stadsbeeld? Oftewel: 
wat zien we in de stad?

- Wat is de stand van zaken met betrekking tot het (interdis-
ciplinaire) onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van 
de Nederlandse stad over de lange termijn? Oftewel: wat 
weten we over de stad?

- Hoe gaan gemeentes om met kennis over de historische 
gelaagdheid van de stad? Oftewel: wat wordt er gedaan 
met wat we zien en weten?

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt de theoretische achtergrond van het be-
grip historische gelaagdheid nagegaan. In hoofdstuk 2 wordt 
de vertaalslag gemaakt van het theoretisch kader naar een 
praktisch uitvoerbare studie. De hoofdstukken 3 tot en met 
8 vormen de ‘dataverzameling’ van het onderzoek. Voor drie 
binnensteden (Utrecht, Amsterdam en ’s-Hertogenbosch) is 
allereerst een analysehoofdstuk geschreven, waarin de his-
torische gelaagdheid van het stadsbeeld wordt behandeld. 
Daarnaast is voor elke stad een beleidshoofdstuk geschreven, 
waarin wordt nagegaan hoe de betreffende gemeente om-
gaat met de geconstateerde historische gelaagdheid van het 
stadsbeeld. In hoofdstuk 9 worden de drie steden tenslotte 
naast elkaar gelegd om de bruikbaarheid van het historisch 
gelaagde onderzoeksconcept te testen. Ook wordt aandacht 
besteed aan enkele toepassingen en aanbevelingen voor het 
stedelijk erfgoedbeleid en -beheer.
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Op zoek naar de theoretische wortels van het begrip histori-
sche gelaagdheid met betrekking op stad en land, passeren 
opvattingen van verschillende wetenschappers de revue. In 
de eerste paragraaf worden verbanden gelegd met de theo-
rieën en opvattingen van enkele invloedrijke internationale 
geografen uit het verleden. Het gaat hier om de oude wortels 
van het begrip historische gelaagdheid, die veelal een meer 
abstracte verbintenis hebben met het onderzoek zoals dat 
voor deze scriptie is uitgevoerd. In de daaropvolgende para-
graaf (1.2) wordt aandacht besteed aan de jongere wortels. 
Het gaat dan over de aandacht die er vanaf de jaren ’90 van 
de vorige eeuw in Nederland is ontstaan voor het concept 
van de ‘culturele biografie van het landschap’. In de slotpa-
ragraaf van dit hoofdstuk (1.3) wordt het theoretisch kader 
waaruit het onderzoek van deze scriptie voortvloeit samen-
gevat in een conceptueel model.

1.1 Geografen over landschap

1.1.1 Cultuurlandschapsgeografie
Het vertrekpunt voor de behandeling van het wetenschappe-
lijke discours over de historische gelaagdheid van het land-
schap, ligt bij de geboorte van het wetenschappelijke werk-
veld dat in Nederland bekend staat als historische geografie. 
Deze subdiscipline van de geografie ontstond aan het begin 
van de twintigste eeuw als de zogehete cultuurlandschapsge-
ografie. De cultuurlandschapsgeografie onderscheidde zich 
van de toenmalige dominante stroming in de geografie, het 
fysisch-determinisme. Fysisch-deterministische geografen als 
Friedrich Ratzel en Ellen Semple zagen de mens in zijn relatie 
tot de natuur en het landschap als grotendeels passief. De na-
tuur bepaalt de leefomgeving significant, de mens speelt in 
de beïnvloeding van zijn leefomgeving een ondergeschikte 
rol, zo stelden deze geografen. Het gedachtegoed van de cul-

tuurlandschapsgeografie ging juist uit van een omgekeerd 
evenwicht: de invloed van de mens op de leefomgeving is 
belangrijker dan de invloed van de natuur. Het accent ver-
schoof naar de mens als schepper van het landschap (De 
Pater & Van der Wusten 1996, p.90). Het onderzoek van cul-
tuurlandschapsgeografen als Otto Schlüter en Carl Sauer had 
een morfologische en historische insteek: het richtte zich op 
de beschrijving en verklaring van het fysieke landschap zoals 
dat in de loop der tijd door menselijke ingrepen uit een ooit 
bestaand oerlandschap was ontstaan. In deze notie ligt de 
kiem van de term historische gelaagdheid al besloten, name-
lijk de opvatting dat het landschap ooit een tabula rasa was, 
een puur natuurlandschap, dat vervolgens door ingrepen 
van opeenvolgende generaties mensen omgevormd werd 
tot een cultuurlandschap.
De cultuurlandschapsgeografen van het eerste uur zagen het 
als hun taak om de materiële sporen die de mens in het land-
schap had achtergelaten te onderzoeken en te verklaren. ‘We 
are not concerned in geography with the energy, customs, 
or beliefs of man but with man’s record upon the landscape’, 
stelde Carl Sauer in zijn essay ‘The morphology of landscape’ 
(De Pater & Van der Wusten 1996, p.107), dat geldt als de 
grondslag van de traditionele cultuurlandschapsgeografie. 
Sauer was in de eerste plaats geïnteresseerd in ontginnin-
gen, verkavelingen, wegen, nederzettingspatronen en hoe 
deze en andere landschapselementen in de loop der tijd zijn 
ontstaan. Het is belangrijk deze morfologische en historische 
focus van de cultuurlandschapsgeografen op het landschap 
te onthouden, wanneer gekeken wordt naar opvattingen van 
latere cultuurgeografen, die het discours steeds dichter naar 
de sociale wetenschappen trekken (zie 1.1.4).

1.1.2 William Hoskins: ‘A new kind of history…’
Omwille van de chronologie van dit theoretisch kader dient 
echter eerst aandacht geschonken te worden aan het werk 

van een wetenschapper uit de historische discipline, William 
Hoskins. Deze Britse historicus publiceerde in 1955 een stu-
die die geheel in lijn lag met het gedachtegoed van de tradi-
tionele cultuurlandschapsgeografie, maar binnen zijn eigen 
historische vakgebied revolutionair was, hoewel dit pas in de 
jaren ’70 erkend werd. Hoskins beschouwde in ‘The Making 
of the English Landscape’ het landschap als de rijkste histori-
sche bron waarover hij kon beschikken: ‘There are discoveries 
to be made in it for which no written document exist, or have 
ever existed. To write its history requires a combination of do-
cumentary research and of fieldwork, of laborious scrambling 
on foot wherever the trail may lead. The result is an new kind 
of history which it is hoped will appeal to all those who like 
to travel intelligently, to get away from the guide-book show-
pieces now and then, and to unearth the reason behind what 
they are looking at’ (Hoskins 1970, p.14). Hoskins analyseerde 
de historische gelaagdheid van het Engelse landschap, met 
het fysieke landschap als belangrijkste bron. Ook in zijn studie 
stonden de materiële sporen in het landschap dus centraal. 
Het resultaat was, mede door de erop gebaseerde BBC-do-
cumentaire, een landschapsgeschiedenis die internationaal 
aansloeg, zowel bij leken als wetenschappers. Het werk van 
Hoskins bracht de geograaf Donald Meinig bijvoorbeeld tot 
de uitspraak: ‘Reading the landscape is a humane art, unres-
tricted to any profession, unbounded by any field, unlimited 
in its challenges and pleasures’ (Meinig 1979b, p.236). Bij de 
opvattingen van twee andere wetenschappers met betrek-
king tot het thema landschap wordt op deze plaats iets uitge-
breider stilgestaan om de verschillende betekenissen van het 
landschap en haar historische gelaagdheid helder te krijgen.

1.1.3 Humanistische geografie: Marwyn Samuels en  
David Lowenthal

In 1979 publiceerden enkele toonaangevende geografen een 
essaybundel met de titel ‘The interpretation of ordinary land-

1 Theoretisch kader
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scapes’ (Meinig et al. 1979). De meeste essays uit de bundel 
waren geschreven naar aanleiding van een cursusprogram-
ma over ‘landscape’, waarbij speciale aandacht was geschon-
ken aan de BBC-documentaire van Hoskins’ ‘The making of 
the English landscape’ (Meinig et al. 1979, p.v-vi). De essays 
kunnen zowel beschouwd worden als een humanistische 
respons op de geografische stromingen van de ruimtelijke 
analyse en het behavioralisme, als een respons op Hoskins’ 
landschapsvisie en daarmee de visie van de cultuurland-
schapsgeografen als Sauer. De bijdrage en het latere werk 
van Marwyn Samuels zijn een illustratie van de eerste res-
pons en de bijdrage en het latere werk van David Lowenthal 
een illustratie van de tweede respons.

Humanistische geografen – naast Samuels en Lowenthal 
bijvoorbeeld ook Donald Meinig en Yi-Fu Tuan – beschouw-
den de leefomgeving van de mens in eerste instantie als een 
menselijke constructie (De Pater & Van der Wusten 1996, 
p.206): een ruimte die door de mens zingegeven wordt door 
emoties, herinneringen en betekenissen te koppelen aan de 
objecten in die ruimte. Zij focusten dus niet op de fysieke ei-
genschappen van het landschap zoals de cultuurlandschaps-
geografen deden. Ook vatten zij het landschap niet op als een 
ruimtelijke uitgestrektheid waarin afstanden moeten worden 
overbrugd, zoals de stroming van de ruimtelijke analyse 
deed, die na de Tweede Wereldoorlog zeer dominant was in 
de geografiebeoefening. Tenslotte verschilden de humanis-
tische geografen ook van de behaviorale geografen, die het 
landschap beschouwden als gevormd door de optelsom van 
menselijke gedragingen waar verstandelijke en emotionele 
processen achter schuil gaan.
Marwyn Samuels stelt in zijn essay ‘The biography of land-
scape’ de voor de humanistische geografie zo kenmerkende 
vraag: ‘How is it that the who behind the image and facts of 
landscape, or the “biography of landscape”, no longer grips 
our attentions?’ (Samuels 1979, p.53). Het landschap heeft 
volgens Samuels talloze menselijke ‘auteurs’ die allemaal 
even belangrijk zijn omdat ze hun sporen hebben nagelaten: 
de architect van het Paleis op de Dam is niet invloedrijker 

dan de onbekende arbeiders die een rivierdijk aanlegden. De 
invloed die deze auteurs, waarvan we verreweg de meeste 
niet eens bij naam kennen, hebben uitgeoefend op het land-
schap, moet altijd vanuit hun persoonlijke context bezien 
worden: ‘The critical point of any biography of landscape is 
not to lose the author in context’ (Samuels 1979, p.65). Samu-
els opvattingen leiden tot wat hij zelf noemt een ‘existentiële 
geografie’: ‘…the world has no objective centre, (…) space 
and time are configurations of reference from someone to so-
mething’ (Samuels 1981, p.123). Ieder mens is uniek en heeft 
de vrijheid om de wereld op zijn eigen manier zin te geven. 
En op een unieke manier geeft hij dan ook vorm en betekenis 
aan het fysieke landschap. Samuels vat het landschap daar-
mee op als een palimpsest van menselijke stempels, een op-
telsom van talloze biografieën van individuele auteurs die in 
het landschap hebben geleefd.

Het werk van de humanistische geograaf David Lowenthal 
is in dit theoretisch kader om een andere reden van belang. 
Lowenthal verzet zich tegen het beeld van het verleden zo-
als dat, soms impliciet soms expliciet, wordt uitgedragen in 
traditionele cultuurlandschapsgeografische studies en in 
Hoskins’ ‘The Making of the English landscape’. Het beeld 
van een afgerond en kenbaar verleden dat bovendien nos-
talgische gevoelens oproept wanneer het afgezet wordt te-
genover de huidige tijd. Het landschap zou bijvoorbeeld in 
deze visie een soort levenscyclus doorlopen van geboorte 
(prehistorie), groei en ontwikkeling (middeleeuwen) tot vol-
wassenheid (rond 1850) en tenslotte aftakeling en teloor-
gang (negentiende en twintigste eeuw) (Renes 2008). Dat 
afgeronde en kenbare verleden, ‘a fixed and stable past’, kan 
niet bestaan volgens Lowenthal: ‘Nothing ever made has 
been left untouched, nothing ever known remains immuta-
ble’ (Lowenthal 1985, p.412). We kunnen heden en verleden 
simpelweg niet scheiden. Wanneer we een middeleeuws 
monument willen bewaren in originele staat zal dat nooit 
kunnen omdat we, ofwel door onderhoud veranderingen 
in deze originele staat moeten aanbrengen, ofwel bij ge-
brek aan onderhoud het gebouw door verval zal veranderen 

ten opzichte van de originele staat. Het verleden verandert 
voortdurend en Lowenthal wijst op de invloed die de mens 
op dat veranderende verleden uitoefent: ‘The past is a foreign 
country whose features are shaped by today’s predilections, 
its strangeness domesticated by our own preservation of its 
vestiges’ (Lowenthal 1985, p.xvii). De sporen uit het verleden 
zijn voortdurend onderhevig aan nieuwe interpretaties. Wat 
men nu de moeite waard vindt om te bewaren, was eerder 
niet aan de orde. Nu beschouwen we molens als monument, 
misschien over honderd jaar wel Vinex-wijken. ‘Only by alte-
ring and adding to what we save does our heritage remain 
real, alive, and comprehensible’ (Lowenthal 1985, p.411, zie 
ook: Frijhoff 2007). Met de nadruk die Lowenthal legt op de 
omgang met het verleden is de stap niet groot meer naar de 
opvattingen van één van de voortrekkers van de new cultural 
geography.

1.1.4 Denis Cosgrove: ‘landscape is a way of seeing’
Waar de humanistische geografen landschap vooral als een 
door de mens zingegeven constructie beschouwden, gaan 
cultuurgeografen in de jaren ’80 van de vorige eeuw nog een 
stap verder. Zij hebben de oorspronkelijke focus van de cul-
tuurlandschapsgeografie op de materiële aspecten van land-
schap ook al lang verlaten en richten hun onderzoek vooral 
op de betekenis van culturele ruimtelijke verschijnselen. Zo 
bezien zij het landschap bijvoorbeeld als weerspiegeling van 
de samenleving, als onderdeel van een maatschappelijke 
orde of een gedeeld waarden en normenstelsel (De Pater & 
Van der Wusten 1996, p.107). Het landschap, en het erfgoed 
daarin, is een representatie van een betekenis die een be-
paalde groep wil uitdragen. Het Paleis op de Dam is bijvoor-
beeld een uiting van de welvaart en trots van de koopmans-
tad in de Gouden Eeuw. De Twin Towers in New York stonden 
symbool voor de Amerikaanse macht en het kapitalisme. Cul-
tuurgeografen als Denis Cosgrove benadrukken deze ideolo-
gische lading van het landschap. Erfgoed, de sporen uit het 
verleden waarvan men vindt dat deze bewaard moeten wor-
den, hebben een ideologisch verhaal te vertellen. De visuele 
verschijningsvorm van erfgoed is geladen met betekenissen 
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die soms opzettelijk herkend willen worden: ‘Landscape is 
thus a way of seeing, a composition and structuring of the 
world so that it may be appropriate by a detached, individual 
spectator to whom an illusion of order and control is offered 
through the composition of space according to the certain-
ties of geometry’ (Cosgrove 1985, p.55).

1.1.5 Drie cultuurgeografische vragen
Een simpel onderscheid dat in literatuur over de geschiede-
nis van de cultuurgeografie nogal eens gebruikt wordt (Foote 
et al. 1994; Groote & Druiven 2005), kan helpen om de op-
vattingen over landschap die bovenstaande paragrafen aan 
de orde zijn gekomen samen te vatten. Wanneer een onder-
zoeker zich bezig wil houden met het landschap, kan hij zich 
grofweg drie hoofdvragen stellen:
•	 Hoe ziet het landschap eruit? In dit type onderzoek gaat 

het om de beschrijving van de uiterlijke verschijningsvorm 
van het landschap, de morfologie. Menig reisgids focust in 
een hoofdstuk over het landschap op deze vraag.

•	 Hoe heeft het landschap vorm gekregen? Dit type onder-
zoek gaat op zoek naar de mechanismen en processen ach-
ter de uiterlijke verschijningsvorm van het landschap. Het 
werk van Carl Sauer en William Hoskins kan in dit verband 
genoemd worden.

•	 Wat betekent het landschap? Dit type onderzoek gaat op 
zoek naar de verschillende betekenissen en interpretaties 
die groepen aan het landschap geven. Hier kunnen de na-
men van David Lowenthal en Denis Cosgrove genoemd 
worden.

Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk kan alvast gezegd 
worden dat het onderzoek van deze scriptie zich vooral met 
de eerste twee vragen bezig houdt. Het gaat om het ontdek-
ken en begrijpen van de fysieke historische gelaagdheid van 
Amsterdam, Utrecht en ’s Hertogenbosch.

1.1.6 Het stadslandschap
In deze laatste paragraaf over de geografische wortels van 
het begrip historische gelaagdheid dient nog een stap gezet 

te worden: die van het landschap naar de stad. Het is hier niet 
de plaats om een overzicht te geven van de gehele internatio-
nale stadsgeografie. Er kan volstaan worden met de behan-
deling van een voor dit scriptieonderzoek relevante zijtak, de 
urban morphology of stadsmorfologie. Dit vakgebied is sterk 
geworteld in de geografie (Whitehand 1992, p.1) en heeft de 
fysieke vorm van stadslandschappen als onderzoeksobject. 
Stadsmorfologen gaan ervan uit dat de stad begrepen kan 
worden door haar fysieke vorm: ‘Urban morphologists focus 
on the tangible results of social and economic forces: they study 
the outcomes of ideas and intentions as they take shape on the 
ground and mould our cities’ (Moudon 1997, p.3).
De morfologische analyse is grofweg gebaseerd op drie prin-
cipes (Moudon 1997) die te maken hebben met de verschil-
lende ruimtelijke componenten van het stadsbeeld, het te 
hanteren schaalniveau en de te volgen onderzoeksmethode:
1. Ruimtelijke componenten van het stadsbeeld: de stedelijke 

vorm wordt in hoofdzaak bepaald door objecten (gebou-
wen) en structuren (percelen en straten).

2. Ruimtelijk schaalniveau: de stedelijke vorm kan op verschil-
lende schaalniveaus onderzocht worden: het gebouw/per-
ceel, de straat/bouwblok, de stad en de regio.

3. Onderzoeksmethode: de stedelijke vorm kan alleen histo-
risch begrepen worden omdat zij voortdurend onderhevig 
is aan transformatie en vervanging.

Internationaal worden er drie onderzoekstradities onder-
scheiden (Moudon 1997; Koster 2001), die onderling verschil-
len in hun nadruk op bepaalde ruimtelijke componenten, 
schaalniveaus of onderzoeksmethoden.
In Duitsland en Groot-Brittanië wordt vooral onderzoek ver-
richt vanuit een geografische invalshoek in de traditie van 
de Duitse geograaf M.R.G. Conzen, die geldt als een van de 
grondleggers van de stadsmorfologie. Conzen onderscheid-
de in de townscape (het stadsbeeld) drie aspecten: de plat-
tegrond, de gebouwde omgeving en het grondgebruik. Het 
primaat lag volgens Conzen bij het bestuderen van de plat-
tegrond. Hij verdeelde daarom de stadsplattegrond verder 
onder in drie planelementen: het stratenpatroon, het per-

ceelspatroon en bebouwingsgraad van de percelen. Aan een 
studie van de twee andere aspecten van het stadsbeeld – de 
gebouwde omgeving en het grondgebruik – is Conzen nooit 
toegekomen.
In Italië ontstond een tweede traditie in de stadsmorfologie 
door het architectuuronderwijs van Saverio Muratori in de ja-
ren 1950. Deze onderzoekstraditie heeft een meer objectge-
richte invalshoek en probeert een verbinding te leggen tus-
sen het historische weefsel van de stad en het hedendaagse 
architectuurontwerp.
Een derde traditie in het stadsmorfologische onderzoek ont-
stond in Frankrijk, door het onderzoek dat een groep archi-
tecten en (kunst)historici in de jaren 1970 verrichtten naar 
het gebied van de Hallen in Parijs. Zij wezen de objectge-
richte benadering met haar nadruk op vorm en stijl af en na-
men het perceel als onderzoekseenheid voor een historische 
studie van functie en gebruik. Kenmerkend was daarbij hun 
multidisciplinaire aanpak: er werden methodieken ontleend 
aan de geografie, geschiedenis en bouwhistorie.
Het onderzoek van deze scriptie combineert de verschillende 
tradities binnen de stadsmorfologie. Het beperkt zich niet 
tot bepaalde ruimtelijke componenten van het stadsbeeld 
en behandelt zowel objecten als structuren. Het maakt on-
derscheid in drie verschillende schaalniveaus (gebouw, straat 
en stad) en volgt een multidisciplinaire onderzoeksmethode: 
zowel de archeologie, de architectuur- en bouwhistorie als 
de stedenbouwkunde en de historische geografie leveren 
immers interessante informatie over het stadsbeeld.

1.2 Historische gelaagdheid in recent Nederlands 
onderzoek

De notie van de historische gelaagdheid van het landschap, 
het lezen van de tijd in de ruimte, staat in Nederland sinds 
een kleine twintig jaar in de belangstelling. In deze para-
graaf wordt aandacht besteed aan enkele Nederlandstalige 
sleutelpublicaties. Bij de zoektocht naar de herkomst van het 
gedachtegoed uit deze publicaties komen echter ook enkele 
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werken van buitenlandse wetenschappers met uiteenlopen-
de disciplines aan de orde.

1.2.1 Historische gelaagdheid als waarderingscriterium 
‘gaafheid’

In 1989 voerden een viertal historisch-geografen in opdracht 
van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) 
een beleidsstudie uit naar de historisch-geografische waarde 
van het Nederlandse cultuurlandschap (Haartsen, de Klerk, 
Vervloet & Borger 1989). Zij pleitten er in deze studie voor, 
zonder de term daadwerkelijk te noemen, het principe van 
historische gelaagdheid als waarderingscriterium te gebrui-
ken voor het beoordelen van de cultuurhistorische waarde 
van het Nederlandse cultuurlandschap. Historische gelaagd-
heid wordt in hun studie vertaald met de term ‘gaafheid’: een 
landschap is volgens de auteurs gaaf als de wordingsgeschie-
denis in grote mate in haar verscheidenheid herkenbaar is 
gebleven. Het moet niet zo zijn dat een bepaalde periode uit 
de landschapsgeschiedenis overheersend is in het huidige 
landschapsbeeld en de sporen van andere periodes heeft uit-
gewist. Een gaaf landschap is een palimpsest met herkenbare 
sporen uit verschillende historische periodes.
Deze invulling van het begrip gaafheid kan gezien worden 
als een reactie op de invulling van het begrip gaafheid zoals 
dat toentertijd gebruikt werd in de archeologie en de bouw-
historie. Deze disciplines definieerden gaafheid in termen 
van oorspronkelijkheid: een monument is gaaf als het nog 
in sterke mate de oorspronkelijke toestand representeert. En 
een deel van het bodemarchief is gaaf als bijvoorbeeld alles 
uit de Romeinse tijd goed bewaard gebleven is. Het verschil 
tussen deze twee betekenissen van de term gaafheid is een 
cruciaal onderscheid als het gaat om erfgoedbeleid: moet 
de focus liggen op de oorspronkelijkheid van een bepaalde 
historische laag of op de combinatie van sporen uit verschil-
lende historische lagen?

1.2.2 De culturele biografie van het landschap
De term historische gelaagdheid komt voor het eerst voor in 
publicaties van de archeoloog Jan Kolen, die in de jaren 1990 

aandacht vraagt voor het concept van de ‘culturele biografie 
van het landschap’ (Kolen 1993, 1995 en 1999). Het idee van 
een culturele biografie was oorspronkelijk afkomstig van de 
antropoloog Igor Kopytoff en sloeg op de levensgeschiede-
nis van materiële objecten die door uitwisseling, verhande-
ling of vererving regelmatig van sociale omgeving verwis-
selen. Kopytoff wees daarbij op de veranderende betekenis 
van de objecten en de rol van de objecten bij de zelfdefinitie 
en identiteitsvorming van sociale groepen (Kopytoff 1986). 
De historische invalshoek die in deze studie gebruikt werd 
om de materiële cultuur van een samenleving te begrijpen, 
bracht Kolen op het idee het concept van de culturele bio-
grafie ook op het landschap toe te passen. In navolging van 
Kolen is het concept ook door andere wetenschappers op-
gepakt (Roymans 1995, Rooijakkers 1999 en 2000). Kolen zelf 
ontdekte rond de millenniumwisseling, werkend aan zijn dis-
sertatie over dit onderwerp, dat een geograaf als Marwyn Sa-
muels al in 1979 publiceerde over de ‘biography of landscape’ 
(zie 1.1.3). Het deed hem besluiten het concept een meer 
geografische inhoud te geven (mededeling Jan Kolen). Het is 
deze recente invulling van het biografieconcept die voor het 
onderzoek van deze scriptie van belang is.
De biografie van het landschap is een metaforisch concept: 
het ‘behelst een langetermijnperspectief op ruimtelijke 
transformaties, en de wijze waarop bij die transformaties is 
omgegaan met het verleden in het landschap. Uitgangspunt 
is dat transformaties van de leefruimte plaatsvinden in een 
wisselwerking tussen sociaal economische ontwikkelingen, 
politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, ecologische processen 
en – niet te vergeten – de geschiedenis van mentaliteiten’ 
(Kolen 2008, p.96). De mogelijkheden van het concept zijn 
groot, aldus de auteurs van het essay ‘De biografie van het 
landschap’, dat als conceptueel uitgangspunt diende voor 
het onderzoeksprogramma ‘Bodemarchief in Behoud en 
Ontwikkeling’ (BBO): het biografische perspectief kan een 
interdisciplinair dwarsverband zijn dat de geschiedenis van 
het Nederlandse landschap op een samenhangende en inte-
grale wijze reconstrueert en verbeeldt (Hidding, Kolen & Spek 
2001, p.25).

De historische gelaagdheid is een belangrijk kenmerk van 
de biografie van een landschap en een gevolg van de eerder 
genoemde ruimtelijke transformaties in het landschap. Hid-
ding, Kolen & Spek onderscheiden drie soorten historische 
gelaagdheid (2001, p.53-61):
•	 Verticale gelaagdheid: de geologische dimensie van het 

landschap (aardlagen, afzettingen, reliëf, etc.)
•	 Horizontale gelaagdheid: de historisch-geografische di-

mensie van het landschap (rivieren, dijken, sloten, wegen, 
verkavelingen, bebouwing, etc.)

•	 Immateriële gelaagdheid: de mentaliteitshistorische di-
mensie van het landschap (betekenislagen van herinnerin-
gen, representaties, symbolen, normen en waarden)

In een recente publicatie brengt Kolen (2008, p.97-100) deze 
drie soorten gelaagdheid terug tot twee:
•	 Ruimtelijke gelaagdheid: de mate waarin een landschap, 

stad of regio zijn ontwikkelingsgeschiedenis laat zien (ver-
gelijk Haartsen, de Klerk, Vervloet & Borger 1989 in 1.2.1). 
Deze gelaagdheid is een samenvoeging van de verticale en 
horizontale gelaagdheid.

•	 Mentale gelaagdheid: de historische ervaring van heden-
daagse gebruikers van het landschap. Het gaat hier om de 
perceptie, interpretatie en waardering van het verleden in 
het landschap. Het mentale beeld van het landschap is vol-
gens Kolen altijd op een bepaalde manier gekoppeld aan 
de fysieke omgeving, maar het verleden wordt steeds op 
een andere manier ervaren en gewaardeerd (vergelijk de 
opvattingen van David Lowenthal in 1.1.3).

Het is belangrijk om te constateren dat deze tweedeling in 
historische gelaagdheid min of meer samenvalt met de drie 
belangrijke cultuurgeografische vragen die in 1.1.5 aan bod 
kwamen. De ruimtelijke gelaagdheid kan gekoppeld worden 
aan de vragen ‘hoe ziet het landschap eruit’ en vooral ‘hoe 
heeft het landschap vorm gekregen’, terwijl de mentale ge-
laagdheid gekoppeld kan worden aan de vraag ‘wat betekent 
het landschap’. Het wordt hiermee duidelijk dat het recente 
Nederlandse concept van de culturele biografie van het land-
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schap geworteld is in een veel langere, internationale traditie 
van cultuurgeografische theorievorming.

1.2.3 Historische gelaagdheid in de stad
Hoe staat het met het onderzoek naar de historische gelaagd-
heid van Nederlandse steden, het terrein waar het onderzoek 
van deze scriptie zich op wil begeven?
Het eerder genoemde onderzoeksprogramma ‘Bodemarchief 
in Behoud en Ontwikkeling’ (BBO), waar het concept van de 
culturele biografie van het landschap als uitgangspunt voor 
diende, leverde geen enkel biografisch onderzoek op naar 
de historische gelaagdheid van een stad (NWO 2006). Het 
landschap is in het onderzoeksprogramma in klassieke ter-
men opgevat als agrarisch, landelijk gebied (mededeling Jan 
Kolen), terwijl in het oorspronkelijke programma de kansen 
voor bijvoorbeeld de stadskernarcheologie nadrukkelijk wa-
ren vermeld (NWO 2000, p.15). Ook het NWO-onderzoeks-
programma ‘Urbanisatie en Stedelijke Cultuur’ heeft geen 
studies met een ruimtelijk-morfologische invalshoek opgele-
verd (mededeling Reinout Rutte), terwijl ook hier van tevo-
ren aanbevelingen voor waren gedaan (Jansen, Leerssen & 
Taverne 2003, p.16).
Een aantal studies die aan dit scriptieonderzoek nauw ver-
want zijn, dateren van tientallen jaren geleden. Toen ver-
schenen achtereenvolgens stadsmorfologische studies over 
Schoonhoven (Visser 1964), Leiden (Van Oerle 1975) en Delft 
(Raue 1982). In deze studies werd gefocust op de ruimtelijke 
wording en ontwikkeling van de steden, waarbij zeker in 
de twee laatstgenoemde studies zeer veel ondersteunend 
beeld- en kaartmateriaal werd opgenomen. De drie studies 
hebben ook hun multidisciplinaire aanpak gemeen: in de 
focus op het stadsbeeld wordt kennis en methodiek uit al-
lerlei relevante vakgebieden benut. Elk onderzoek was ech-
ter beperkt tot een bepaalde tijdsperiode. Visser beperkte 
zijn onderzoek tot 1575, Van Oerle tot 1700 en Raue tot 1536. 
Ontwikkelingen van na die tijd werden derhalve niet mee-
genomen. Hierin ligt het belangrijkste verschil met dit scrip-
tieonderzoek, dat steden in het volledige tijdspad van hun 
geschiedenis wil bezien.

Een van de weinige studies op het gebied van stedelijke his-
torische gelaagdheid die wel de “volledige geschiedenis” be-
handelt, is de dissertatie van Wim Hupperetz (2004). In ‘Het 
geheugen van een straat’ reconstrueert Hupperetz de ge-
schiedenis van de Visserstraat in Breda van het ontstaan tot 
de huidige situatie. Hij onderzoekt verschillende soorten ge-
gevens – naast gegevens over de ruimtelijk-fysieke ontwik-
keling ook gegevens over de sociaal-economische ontwikke-
ling – om de geschiedenis van de straat over de lange termijn 
te kunnen beschrijven. Een interessante stelling die uit zijn 
onderzoek voortvloeit ten aanzien van het erfgoedbeleid, zal 
verderop in deze scriptie aan bod komen (zie 9.5.3).
Het schaalniveau van Hupperetz’ studie is echter dat van de 
straat. En de stap naar het niveau van de stad is er nogal een 
als dat zou betekenen dat het onderzoek even grondig en al-
omvattend gedaan moet worden als Hupperetz dat voor één 
straat gedaan heeft. Voor Maastricht is het biografieconcept 
in digitale vorm toegepast. In 2006 opende de website www.
zichtopmaastricht.nl waar de historische gelaagdheid van de 
stad zowel in fysieke als in mentale zin wordt opgevat. Ieder-
een kan bovendien via de website meewerken aan het schrij-
ven van de stadsgeschiedenis.
Tenslotte zijn recent zeer goede voorbeelden verschenen van 
historische stadsatlassen, die met een beknopte omvang een 
nagenoeg compleet beeld neerzetten van de ruimtelijke ont-
wikkeling van een stad van ontstaan tot heden (Rutte 2008). 
Het gaat om de reeks Historische Atlassen van de Socialisti-
sche Uitgeverij Nijmegen (SUN), waarvan sinds 2003 tien af-
leveringen verschenen zijn en verschillende andere afleverin-
gen binnenkort verschijnen. Het onderzoek van deze scriptie 
wil vooral verder werken vanuit het concept dat aan deze 
reeks ten grondslag ligt. Aan de hand van historisch kaart- en 
beeldmateriaal worden de belangrijkste transformatiemo-
menten van de stad belicht om vervolgens ook – en hierin 
ligt het belangrijkste verschil tussen de SUN-atlassen en het 
onderzoek van deze scriptie – te benoemen wat er van die 
transformaties nog te zien is in het huidige stadsbeeld. Op 
deze manier zal getracht worden de historische gelaagdheid 
van de stad te ontrafelen, zodat ook de tweede hoofdvraag 

beantwoordt kan worden hoe er in het erfgoedbeleid van de 
verschillende steden met de aanwezige historische gelaagd-
heid wordt omgegaan.

1.3 Samenvattend: een conceptueel model

Het onderzoek van deze scriptie richt zich op historische ge-
laagdheid, dat gedefinieerd werd als het lezen van de tijd in 
de ruimte. In dit theoretisch hoofdstuk zijn verschillende in-
valshoeken met betrekking tot historische gelaagdheid aan 
bod gekomen. Een overzicht hiervan is weergegeven in een 
conceptueel model (afbeelding 8).
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Afbeelding 8. Conceptueel model



Het vorige hoofdstuk eindigde met een conceptueel model 
waarin de theoretische grondslagen van het onderzoek van 
deze scriptie weergegeven werden. De term historische ge-
laagdheid bleek voor een belangrijk deel geworteld te zijn 
in het concept van de culturele biografie van het landschap 
(zie 1.2.2). Op de Nederlandse stad bleek het cultuurbiogra-
fische concept nog maar weinig toegepast te zijn. Dit scrip-
tieonderzoek wil hiertoe een aanzet geven en de mogelijk-
heden en beperkingen verkennen. In dit hoofdstuk wordt 
de vertaalslag gemaakt vanuit het theoretische kader naar 
een praktisch uitvoerbare, wetenschappelijke studie. Drie 
centrale vragen komen daarbij aan de orde: Wat wordt onder 
historische gelaagdheid verstaan? (2.1), Hoe kan de historische 
gelaagdheid van een stad onderzocht worden? (2.2) en Hoe kan 
historische gelaagdheid gerelateerd worden aan kwesties van 
erfgoedbeleid en beheer (2.3)?

2.1 Historische gelaagdheid: definitie en afbakening

Zoals al eerder naar voren kwam gaat historische gelaagd-
heid om ‘het lezen van de tijd in de ruimte’. Centraal in deze 
scriptie staat ruimtelijke historische gelaagdheid: het gaat om 
de vraag hoe de stad vorm heeft gekregen en in hoeverre we 
haar lange termijn ontwikkeling vandaag nog in het stads-
beeld kunnen lezen. Historische lagen zijn in dit scriptieon-
derzoek dus de materiële verschijningsvorm van de stadsge-
schiedenis (afbeelding 9).

Voor het lezen van dit scriptieonderzoek is het belangrijk de 
ruimtelijke, fysieke invalshoek met betrekking tot historische 
gelaagdheid te onderscheiden van de mentale invalshoek, 
die evengoed bestaansrecht heeft en ook in ander onderzoek 
gehanteerd wordt (zie hoofdstuk 1). Het gaat in deze scriptie 
echter om de fysieke uitkomsten van het stedelijk proces: de 
voortdurende omgang met het verleden en het uiteindelijke 
stadsbeeld dat dit vandaag de dag heeft opgeleverd. Hoe 
in het stedelijk proces het verleden mentaal werd en wordt 
ervaren, geïnterpreteerd of gewaardeerd, zijn vragen die 
voorafgaand aan dit onderzoek niet centraal gesteld werden. 
Toch bleek het in bepaalde gevallen onvermijdelijk om ook 
aan deze kant van historische gelaagdheid aandacht te be-
steden (zie bijvoorbeeld de casestudy over het Domplein in 
Utrecht).
Omwille van het bestek van dit scriptieonderzoek is nog een 
andere beperking opgelegd aan het analyseren van de histo-
rische gelaagdheid van een stad. Verklarende factoren voor 
de ruimtelijke ontwikkeling van de stad zullen niet of nauwe-
lijks aan bod komen. Als het bijvoorbeeld gaat over de ‘Gou-
den’ zeventiende eeuw in Amsterdam worden enkel de ruim-
telijke ontwikkelingen behandeld en geen achtergronden 
die de enorme expansie van Amsterdam in die tijd verklaren. 
En als het gaat om de ‘kerkenstad’ Utrecht wordt enkel ge-
keken in hoeverre de kerk in het Utrechtse stadsbeeld fysiek 
aanwezig was en is, en niet hoe de geconstateerde invloed te 
verklaren is. Wanneer het voor de begrijpelijkheid en samen-
hang van het ruimtelijke verhaal nodig was, zijn er enkele 
korte, bondige opmerkingen gemaakt over verklarende fac-
toren als ‘mensen’ (bv. vorst, bisschop of architect), ‘instituties’ 
(bv. overheid, kerk of bevolkingsgroepen) of ‘economie’ (bv. 
handelsnetwerken, nijverheidspecialismen, of bedrijven).

De twee afbakeningen van het onderzoeksgebied, het uit-
sluiten van mentale historische gelaagdheid en het uitsluiten 
van verklarende factoren in de stadsontwikkeling, behoeden 
dit scriptieonderzoek ervoor uit te groeien tot een drieluik van 
nieuwe stadsmonografieën. Een aspect van historische ge-
laagdheid dat vanwege de cultuurbiografische achtergrond 
wél wordt meegenomen, is de omgang met het verleden in 
het verleden. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen dat er 
ook aandacht is voor objecten of structuren die verdwenen 
zijn uit het stadsbeeld of op een andere manier later zijn op-
gepakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de neostijlen in de 
architectuur uit de late negentiende eeuw die teruggrijpen 
op de oudere architectuurstijlen uit de zestiende en zeven-
tiende eeuw. Deze oudere architectuurstijlen grijpen vaak op 
hun beurt ook weer terug op stijlen uit de klassieke oudheid.

2.2 Historische gelaagdheid: methode

Voor het onderzoek zijn drie steden uitgekozen: Utrecht, Am-
sterdam en ’s Hertogenbosch. Er zijn verschillende redenen 
voor deze keuze. Ten eerste kan in deze steden redelijkerwijs 
een diverse historische gelaagdheid verwacht worden, met 
ook (zeer) oude historische lagen. In steden als Rotterdam 
en Arnhem kan dit vanwege de grote oorlogschade bijvoor-
beeld in veel mindere mate verwacht worden. Ten tweede 
hebben de drie steden een verschillende historische oor-
sprong en karakter, waardoor vergelijkingen interessant kun-
nen zijn: Utrecht is een bisschopsstad met een lange voorge-
schiedenis, Amsterdam is het voorbeeld van een havenstad 
en ’s Hertogenbosch het voorbeeld van een door een lands-
heer ‘gestichte’ stad (ontleend aan de ‘stadslandschappenin-
deling’ van Rutte 2005). Bovendien vertegenwoordigen de 
steden verschillende provincies – Holland, Utrecht en Bra-
bant – waardoor vergelijkingen of verder onderzoek ook in 

2 Operationalisering
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geografisch opzicht interessant kunnen zijn. Tenslotte wordt 
er in elk van de drie steden systematisch onderzoek verricht 
op het gebied van archeologie en bouwhistorie waardoor 
er een grote hoeveelheid informatie met betrekking tot de 
stadsontwikkeling beschikbaar is.

Dit laatste gegeven is zeer belangrijk, aangezien de metho-
dische opzet van het onderzoek van deze scriptie is om be-
staand onderzoek te combineren tot nieuwe inzichten. Er is 
dus bijvoorbeeld geen nieuw archiefonderzoek verricht. Het 
gaat om het tot synthese brengen van het bestaande onder-
zoek, in het bijzonder op het terrein van de bouwhistorie, 
stadsarcheologie, historische geografie en stadsgeschiede-
nis. Door gebruik te maken van ondersteunend kaart- en 
beeldmateriaal is getracht tot een overzicht te komen van de 
ruimtelijke ontwikkeling van de steden op de lange termijn, 
van hun ontstaan tot het heden. Voor het leggen van verban-
den en het juist interpreteren van bestaand onderzoek zijn 
ook enkele interviews met deskundigen afgenomen (zie bij-
lages). Als fysieke begrenzing van het te onderzoeken stads-
gebied gelden de stadsgrenzen rond 1850. Stedelijke uit-
breidingen van na die tijd zijn vanwege het bestek van deze 
scriptie niet onderzocht. Het historische verhaal over iedere 
stad wordt chronologisch verteld, maar bevat ook enkele ka-
derteksten die typologisch (bv. kerken en kloosters, hofjes) of 
individueel (bv. het Paleis op de Dam of de Utrechtse werven) 
ingaan op de thematiek van de historische gelaagdheid van 
het stadsbeeld.

De historische gelaagdheid van de drie steden wordt ge-
analyseerd door verschillende ruimtelijke componenten van 
het stadsbeeld historisch te dateren en daarin verschillende 
ruimtelijke schaalniveaus te hanteren.
De ruimtelijke componenten van het stadsbeeld zijn omwille 
van de overzichtelijkheid verdeeld in twee categorieën, waar-
mee getracht wordt over de grenzen van de vakgebieden van 
de stedenbouwkunde, de historische-geografie, de archeolo-
gie en de architectuur/bouwhistorie heen te kijken:

1. Objecten: gebouwen (zowel boven als onder de grond)
2. Structuren: de loop en het patroon van stadsmuren, straten, 

stegen en waterlopen en de aanwezigheid van reliëf in het 
maaiveld (als indicatie van de structuur van het vroegere 
landschap)

Daarnaast worden drie ruimtelijke schaalniveaus gehanteerd: 
het niveau van de stad, het niveau van de straat of het plein 
en het niveau van het gebouw. Dit geeft de mogelijkheid om 
als het ware ‘in te zoomen’ op bepaalde plekken van de stad. 
Op gebouwniveau kan de historische gelaagdheid gedetail-
leerder in kaart gebracht worden dan op straatniveau. Er 
kan dan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen 
een dertiende-eeuwse kelder, een vijftiende-eeuwse kap-
constructie en een negentiende-eeuwse voorgevel in een 
gebouw. En op het niveau van de straat of het plein kunnen 
bepaalde nuances zichtbaar worden die op stadsniveau niet 
duidelijk uit de verf komen. Bijvoorbeeld als het gaat om een 
structuur die al vijfhonderd jaar bestaat (een gracht, straat of 
plein), maar waaraan objecten uit verschillende historische 
periodes te zien zijn.

De nadruk ligt in dit scriptieonderzoek op het niveau van de 
stad. Voor elke stad worden echter twee casestudy’s uitge-
werkt waarin de historische gelaagdheid van een bepaalde 
plek (straat of plein) of gebouw centraal staan. Deze grada-
ties in schaalniveau dienen om de mogelijkheden en beper-
kingen van een analyse van de historische gelaagdheid in 
bredere zin te verkennen.

2.3 Historische gelaagdheid: toepassing op kwesties 
van erfgoedbeleid en beheer

Voor elke stad wordt naast een analysehoofdstuk over de 
historische gelaagdheid ook een hoofdstuk besteed aan de 
toepassing van dit thema in erfgoedbeleid en beheer. In dit 
tweede hoofdstuk komt de tweede hoofdvraag van dit scrip-
tieonderzoek naar voren: hoe gaan steden met hun histori-

sche gelaagdheid om? Om deze vraag te operationaliseren 
wordt gekeken naar een drietal aspecten.
1. Informatievoorziening over de historische gelaagdheid 

van het stadsbeeld. Het gaat hierbij om de vraag welke in-
formatie een willekeurige persoon, bewoner of bezoeker, 
in een bepaalde stad publiekelijk tegen kan komen en de 
beeldvorming die hieruit spreekt. Deze vraag kan beant-
woord worden door te kijken naar het aantal en de inhoud 
van informatiebordjes over objecten en structuren in het 
stadsbeeld, het aantal en de inhoud van publicaties over 
objecten en structuren in de stad en het museale aanbod 
over de stad en haar geschiedenis.

2. Profilering van de stad door gebruikmaking van de histo-
rische gelaagdheid van het stadsbeeld. Bij dit aspect gaat 
het om de vraag welke keuzes een stad maakt uit haar ge-
schiedenis om zich op een bepaalde manier te presente-
ren. Hierbij wordt gekeken naar de stadspromotie, ook wel 
citymarketing genoemd.

3. Beleid ten aanzien van de historische gelaagdheid van het 
stadsbeeld. Bij dit laatste aspect gaat het om de vraag hoe 
een stad het beheer, de bescherming en/of ontwikkeling 
van haar erfgoed heeft geregeld. Hierbij wordt gekeken 
naar het monumentenbeleid en het ruimtelijke ordeningsbe-
leid.

Voor een alomvattende beantwoording van bovenstaande 
vragen zou de rol van alle betrokken actoren en partijen in de 
stad die zich op de een of andere manier met informatievoor-
ziening, profilering en beleid bekeken moeten worden. In het 
bestek van dit scriptieonderzoek is een dergelijk uitgebreid 
onderzoek niet mogelijk. Daarom zal gefocust worden op de 
rol van de gemeente. In de eerdergenoemde casestudy’s zal 
daarnaast aandacht besteed worden aan de rol en inbreng 
van andere actoren, zoals burgers, ontwerpers, projectont-
wikkelaars of de Rijksoverheid.
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3 Historische gelaagdheid in de binnenstad van Utrecht

Een interessant vertrekpunt om de historische gelaagdheid 
van de stad Utrecht te analyseren, is het bekijken van de na-
tuurlijke ondergrond waarop alle materiële cultuurlagen in 
de loop van de geschiedenis zijn afgezet. De natuurlijke on-
dergrond kan namelijk gezien worden als de eerste aanzet 
tot het proces van stadswording. Het grondgebied van de 
latere stad Utrecht is geheel door rivieren gevormd en be-
staat uit drie stroomruggen en twee tussenliggende komge-
bieden (zie afbeelding 10). Een stroomrug is een verdwenen 
rivierloop die bestaat uit een of twee zandige oeverwallen. 
Het onderscheidt zich door haar reliëf van het lagergelegen, 
kleiige komgebied. Eeuwenlang was menselijke bewoning 
in de door water beheerste Nederlanden alleen mogelijk op 
hooggelegen grond, zoals op de oeverwallen langs de rivie-
ren. Ook in het geval van Utrecht is het fascinerend om te zien 
hoe natuurlijke hoogtes de basis vormden voor de eerste be-
woningskernen, die uiteindelijk in de hoge middeleeuwen 
(1000-1250) aaneengroeiden tot de stad Utrecht (zie afbeel-
ding 15).

3.1 Romeinse tijd (42-275 AD) 

De bewoningsgeschiedenis van de latere Utrechtse binnen-
stad begint met de komst van de Romeinen naar dit gebied 
rond 42 na Christus. Aanwijzingen voor prehistorische bewo-
ning zijn tot nu toe niet gevonden. Menselijke bewoning zal 
zich in de prehistorische tijd vooral geconcentreerd hebben 
op de uitlopers van de Utrechtse heuvelrug, ten noorden van 
de huidige stad (mededeling Annette Bakker).
De Romeinen kozen de Rijn uit voor de bouw van een castel-
lum (fort) waarschijnlijk nabij een doorwaadbare plaats in de 
rivier, gezien de naam die ze het castellum gaven, Trajectum, 
dat zoveel betekent als ‘oversteekplaats’. Het castellum maak-
te deel uit van de verdedigingslinie van de noordelijke grens 

van het Romeinse rijk, de zogeheten Limes. Langs de rivier 
de Rijn legden de Romeinen een lint van forten aan waarvan 
door opgravingen en historische documentatie veel bekend 
is (Colenbrander 2005, zie afbeelding 11 en 12). Het Utrechtse 
castellum werd rond 47 na Christus gebouwd. Het bestond 
oorspronkelijk uit een aarden wal met houten torens, muren 
en barakken, maar werd omstreeks 200 na Christus vervan-
gen door een tufstenen muur en verschillende stenen ge-
bouwen. De resten van dit stenen castellum liggen onder het 

Domplein. In de plattegrond van het huidige Domplein zijn 
de contouren van het castellum nog steeds herkenbaar (zie 
casestudy Domplein in hoofdstuk 4).
Zowel ten westen als ten oosten van het castellum ontstond 
een vicus, een kampdorp waar de familie van de soldaten 
woonde en verschillende ambachtslieden en handelaren die 
van de aanwezigheid van de soldaten profiteerden. Recent is 
ook het Romeinse grafveld gevonden, dat zich op driehon-
derd meter ten zuidwesten van het castellum bevond, onder 
Grand Hotel Karel V tussen het Geertebolwerk en de Spring-
weg.
Ook de stroomrug in de zuidelijke binnenstad was in de Ro-
meinse tijd bewoond. Vondsten wijzen hier op de aanwezig-
heid van een bescheiden agrarische nederzetting.

3.2 Vroegmiddeleeuws Utrecht (275-857)

De toenemende druk van omringende volken maakte dat de 
Romeinen rond 275 de Rijn als noordgrens van hun rijk op-
gaven.
Het castellum werd verlaten en Germaanse stammen namen 
de macht in de vrijgekomen streken over. Een van deze stam-
men, de Franken, wist de dominantie te verkrijgen en ging 
zichzelf als opvolgers van de Romeinen zien (De Bruin 2000, 
p.25).
Hun aanwezigheid in het voormalige castellum, waarvan de 
muren waarschijnlijk nog eeuwen overeind hebben gestaan, 
blijkt uit de vondst van een kindergrafveld bij het Pieterskerk-
hof uit de periode 410-440. Bij de graven werden bijzonder rij-
ke grafgiften gevonden, die wijzen op voorname Frankische 
bewoning in die tijd. Ook andere vondsten op het Domplein 
wijzen op een continue bewoning van het voormalige castel-
lum na de Romeinse tijd. Buiten de muren van het castellum 
is het vondstmateriaal uit de Frankische periode schaars. Be-
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woningscontinuïteit wordt door archeologen echter wel ver-
moed, bijvoorbeeld omdat deze voor de omgeving van het 
nabijgelegen castellum Fletio (in de uitbreidingswijk Leid-
sche Rijn) wel is aangetoond (mededeling Annette Bakker).
Uit historische bronnen kan opgemaakt worden dat mogelijk 
al rond 600 een kerkje binnen de muren van het voormalige 
castellum is gesticht (Broer 2007). Sinds de bekering van hun 
koning Clovis I in 496 waren de Franken christen. De steun 
van de kerk konden zij goed gebruiken tegen de ‘heidense’ 
Friezen die het gebied tussen Utrecht en Dorestad (Wijk bij 
Duurstede) regelmatig binnenvielen. Vanaf 690 begonnen 
Engelse en Ierse missionarissen onder leiding van Willibrord 
een ‘bekeringsoffensief’ onder de Friezen (De Bruin 2008, 
p.11). Willibrord gebruikte het voormalige castellum als uit-
valsbasis voor deze missie. Hij stichtte hier rond 695 de Sint-
Salvatorkerk waaraan ook een kloosterschool verbonden 
was. Het verwoeste Frankische kerkje herbouwde hij pas 
rond 720 en wijdde het aan Sint-Maarten. Deze kerk kan ge-
zien worden als de vroegste voorloper van de huidige Dom-
kerk. Willibrord werd al in 695 door de paus benoemd tot bis-

schop der Friezen, maar pas onder zijn opvolger Bonifatius 
worden de Friezen geleidelijk gekerstend (De Bruin 2008, 
p.11). Bonifatius herbouwde rond 745 de Sint-Salvatorkerk en 
stichtte eveneens de Heilige Kruiskapel, waarmee het huidi-
ge Domplein al in de vroege middeleeuwen een nadrukkelijk 
kerkelijk stempel krijgt (zie afbeelding 13). De resten van het 
castellum en omgeving waren door de Frankische koning al 
in 723 aan de jonge Utrechtse kerk geschonken. Vanaf 777 is 
Utrecht officieel een zelfstandig bisdom en staat de klooster-
school van Sint-Salvator als opleiding voor jonge geestelijken 
in hoog aanzien. Ten westen van het bisschoppelijk centrum 
in het voormalige castellum, rond de huidige Steenweg, ont-
stond in deze tijd een kleine nederzetting van ambachtslie-
den en handelaren langs de Rijn. In latere bronnen wordt 
deze nederzetting Stathe genoemd, wat zoveel betekent als 
‘aanlegplaats’. Ten noorden van het voormalige castellum is 
bij het Oudkerkhof de burgerbegraafplaats uit deze tijd (690-
780) gevonden. Vermoedelijk is ook de zuidelijke stroomrug 
in de vroege middeleeuwen bewoond gebleven (De Bruin 
2000, p.38).

3.3 Stadswording in de hoge middeleeuwen (920-1250)

Aan het vroegmiddeleeuwse Utrecht kwam een abrupt einde 
toen de Scandinavische Noormannen de stad in 857 plunder-
den en verwoestten. De bisschop ontvluchtte de stad en zijn 
opvolger keerde pas terug in 920. Deze bisschop Balderik en 
zijn opvolgers namen, met steun van de Duitse keizer, de her-
bouw van de nederzetting op. Ze herbouwden de castellum-
muren, de Sint-Maartenskerk en de Sint-Salvatorkerk met de 
kloosterschool. Snel blijkt ook de handelswijk Stathe weer tot 
bloei te komen. In de huidige verkaveling tussen de Steen-
weg en de Oudegracht is nog de opzet van deze handelswijk 
zien: de huizen aan de Steenweg stonden op langgerekte ka-
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Afbeelding 11 en 12. Een reconstructietekening van castellum Fletio (Leid-

sche Rijn) laat zien hoe ook Trajectum eruit gezien kan hebben. Rechts is het 

tracé van de Limes afgebeeld op een recente luchtfoto. Van links naar rechts 

zijn de castella Fletio, Trajectum en Fectio aangegeven. Bij Trajectum is ook 

de vermoedelijke doorwaadbare plaats in de Rijn aangegeven. 



vels tot aan het water. Ook aan de overzijde van de Steenweg 
stonden huizen die door een groot aantal stegen in verbin-
ding stonden met het water (Renes 2005, p.12). De eerste pa-
rochiekerk van Utrecht, de Buurkerk, werd eveneens aan de 
zuidzijde van de Steenweg gebouwd, mogelijk al rond 1000.
Naast Stathe ontstonden in de tiende eeuw nog twee bewo-
ningskernen: een agrarische nederzetting op de zuidelijke 
stroomrug bij de huidige Nicolaaskerk en een handelsneder-

zetting op de noordelijke stroomrug langs de Vecht, bij de 
huidige Waterstraat en de Lange Lauwerstraat. Uit opgravin-
gen blijkt de opzet van deze kernen sterk overeen te komen 
met die van Stathe: huizen aan de straat met langgerekte ka-
vels naar het water (Renes 2005, p.12).
Het verlanden van de Rijn deed het belang van de Vecht toe-
nemen. Aangenomen wordt dat het noordelijk deel van de 
Oudegracht (Weerdzijde) omstreeks 1000 werd aangelegd 
als verbinding tussen de Rijn en de Vecht om de handelsne-
derzetting Stathe bereikbaar te houden. 

Met financiële en politieke steun van de Duitse keizers ont-
plooiden de Utrechtse bisschoppen in de elfde eeuw een 
groot aantal bouwactiviteiten die een zeer belangrijk stem-
pel drukten op de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht. 
Naast de nieuwbouw van de kapittelkerken van Sint-Salvator 
(1010) en Sint-Maarten (1023) in Romaanse bouwstijl, wer-
den nog twee kapittelkerken gebouwd: de Janskerk (1050) 
en de Pieterskerk (1050). De Paulusabdij werd rond dezelfde 
tijd vanuit Amersfoort naar Utrecht verplaatst. Enkele decen-

nia later, rond 1080, werd een vijfde kapittelkerk gebouwd: 
de Mariakerk. Een interessante kwestie is de vraag of de drie 
nieuwgebouwde kapittelkerken samen met de verplaatste 
Paulusabdij een kerkenkruis vormen rondom de Domkerk 
(afbeelding 14). Elk van de vijf Utrechtse kapittels had de be-
schikking over een eigen grondgebied, de zogenaamde im-
muniteit. Op dit grondgebied gold niet het wereldlijke maar 
het kerkelijke recht. Aan de westzijde van het huidige Dom-
plein werd rond 1040 het paleis Lofen gebouwd, als onder-
komen voor de keizer als hij Utrecht bezocht. Enkele resten 
van dit keizerlijk paleis zijn nog te zien in de kelder van een 
restaurant aan het Domplein 16. Ten zuiden van het keizer-
lijk paleis bevond zich het bisschoppelijk paleis dat ongeveer 
even oud is en waar recent veel restanten van zijn opgegra-
ven aan de Lichte Gaard.

Uit al deze bouwactiviteiten mag geconcludeerd worden dat 
de stad Utrecht snel groeide. In 1122 werd door de bisschop 
aan de nederzetting stadsrechten verleend. Er werd begon-
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Afbeelding 13. De topografische situatie rond het huidige Domplein in de 

vroege middeleeuwen. Aangegeven zijn de castellummuren met poorten 

en hoofdwegen (1 en 2) en het Romeinse hoofdgebouw (B). Binnen dit 

hoofdgebouw stichtte Willibrord de eerste Sint-Salvatorkerk. Bij (A) stichtte 

Willibrord rond 720 de Sint-Maartenskerk, op de plek van het vroegere Fran-

kische kerkje dat op haar beurt weer op de plek van een Romeins tempeltje 

gebouwd was. Bonifatius liet omstreeks 745 de eerste Sint-Salvatorkerk in 

het Romeinse hoofdgebouw afbreken. Van de stenen bouwde hij de Heilige 

Kruiskapel op ongeveer dezelfde plek. De Sint-Salvatorkerk herbouwde hij 

bij (C). Ter oriëntatie staan verder aangegeven de huidige Domtoren (a), de 

Domkerk (b) en het pandhof (c) en de rooilijnen van de huidige bebouwing 

aan het Domplein. Tekening van Martin de Bruijn.

Afbeelding 14. Het Utrechtse kerkenkruis aangegeven op 

een kaart van de Antwerpse drukkers Silvius en Plantijn uit 

1581. De kruisvorm is niet perfect symmetrisch, maar hier 

worden verschillende redenen voor aangevoerd. De Jans-

kerk (1) ligt iets verder omdat hij niet in de middeleeuwse 

Rijnbedding gebouwd kon worden. De Mariakerk (4) ligt 

verder omdat zij niet middenin de handelswijk Stathe ge-

bouwd kon worden. Verder zijn aangegeven: de Pieterskerk 

(2), de Domkerk (3) en de Paulusabdij (5).

Op de kaart valt verder de lege plaats van het pas tevoren 

gesloopte kasteel Vredenburg op. Dat om de stad en de 

Bemuurde Weerd veertien bolwerken zijn weergegeven is 

historisch niet juist. Naast de vier stenen bolwerken die Karel 

V had laten aanleggen, werden na 1577 nog vijf aarden 

bolwerken aangelegd: Lepelenburg, Wolvenburg, Lucas-, 

Maria- en Begijnebolwerk. De makers van de kaart hebben 

waarschijnlijk vooruitgelopen op de uitvoering van een 

meeromvattend fortificatieplan.



nen met de aanleg van een stadswal met buitengrachten in 
een ruime omtrek om de bestaande nederzettingen en ge-
bouwen heen (afbeelding 15). Ook het zuidelijk deel van de 
Oudegracht (Tolsteegzijde) werd rond deze tijd aangelegd 
en buiten de stadswal voortgezet in de Vaartsche Rijn, de ge-
graven verbinding van Utrecht met de Lek. Het toenemende 
inwoneraantal maakte een splitsing van de Buurkerkparochie 
noodzakelijk. Twee nieuwe parochiekerken verschenen in de 
oude bewoningskernen: de Jacobikerk in het noorden van de 
stad en de Nicolaaskerk in het zuiden van de stad. Een der-
de nieuwe parochiekerk, de Geertekerk, stond aanvankelijk 
buiten de stadswal maar werd rond 1259 binnen de wal her-
bouwd op haar huidige plaats in het zuidwesten van de stad.

Binnen de stad verschenen al tegen het einde van de twaalf-
de eeuw de eerste stenen huizen, vooral in de wijk Stathe 
en langs de Oudegracht (zie afbeelding 17). Ze werden ge-
bouwd op grote kavels die door de bisschop beschikbaar wa-
ren gesteld. Naast het grote huis, dat vooral als opslagplaats 
en representatie gebruikt werd, stond vaak een kleiner huis 
dat door de familie bewoond werd. De achterzijde van de ka-
vels liep door tot aan de volgende straat. Ook aan deze stra-
ten ontstond later bebouwing. De Lange Nieuwstraat is hier 
een voorbeeld van: er zijn nog verschillende poortgebouwen 
te zien die de grachtenhuizen aan de achterzijde ontsloten.

3.4 De laatmiddeleeuwse stad (1250-1570)

In de dertiende en viertiende eeuw werden vele kloosters ge-
sticht. De beschikbare ruimte in de stad nam in snel tempo 
af. In de viertiende eeuw werden ook de lager gelegen delen 
(de komgebieden, zie afbeelding 10) van de stad verkaveld 
en bebouwd (afbeelding 18). Deze nieuwe terreinen lagen 
vooral in de oostelijke stadshelft en waren voorheen tuinen, 
boomgaarden, wei- of bouwlanden. Ter ontsluiting en ont-
watering van deze nieuwe stadsdelen werd tussen 1390 en 
1393 de Nieuwegracht, de Drift en de Plompetorengracht 
gegraven. Bij de aanleg van de nieuwe gracht werd gebruik 

gemaakt van een bestaande grenssloot van de immuniteit 
van Sint-Pieter en een deel van de oude Rijnloop, de Kromme 
Nieuwegracht (Renes 2005, p.21). Aan de Nieuwegracht wer-
den direct werfkelders aangelegd die bij de Oudegracht al 
eerder geleidelijk waren ontstaan.

De kaart van Jacob van Deventer toont Utrecht in de tijd dat 
de stad, na eeuwenlang de grootste stad van de noordelijke 
Nederlanden geweest te zijn, 
qua inwoneraantal voorbij-
gestreefd werd door Am-
sterdam. Utrecht had rond 
1600 zo’n 30.000 inwoners 
en zou pas na 1800 weer in 
inwoneraantal gaan groeien 
(De Bruin 2000, p.249). Op-
vallend zijn ook de vier voor-
steden aan de uitvalswegen 
van de stad. Vooral de om-
muurde voorstad buiten de 
Weerdpoort, langs de Vecht, 
is omvangrijk en gaat terug 
tot de dertiende eeuw. Het 
ontstaan van deze voorstad 

ligt voornamelijk in het verplaatsen van gevaarlijke of vervui-
lende ambachten die binnen de stadsmuren niet gevestigd 
mochten worden, zoals de pottenbakkersindustrie (De Bruin 
2000, p.136). Rond 1300 was een sluis in de Vecht geplaatst 
om het waterpeil in de stad te kunnen regelen. Tussen deze 
sluis en de stad ontstond een nederzetting die op haar beurt 
rond 1330 ommuurd werd en sindsdien bekend staat als de 
‘Bemuurde Weerd’.
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Afbeelding 15. Utrecht in de periode 

van stadswording, 920-1250. De 

omwalling van de stad besloeg een 

gebied van 132 hectare (1,3 miljoen 

m2), waarbinnen de belangrijkste 

nederzettingen en gebouwen lagen. 

Voor de omgrachting werd deels 

gebruik gemaakt van de rivierlo-

pen van de Rijn en de Vecht en de 

grenssloot van de immuniteit van de 

Mariakerk. 
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Werven en werfkelders

Uniek in het Utrechtse stadsbeeld zijn de werven en werf-
kelders aan de Oude- en Nieuwegracht. Het ontstaan van dit 
havencomplex laat zien dat Utrecht – voor Nederlandse be-
grippen – al zeer vroeg een belangrijke stad was.
De Oudegracht was in twee fasen tot stand gekomen. Het 
noordelijk deel, de Weerdzijde, was al rond 1000 aangelegd. 
Het zuidelijk deel, de Tolsteegzijde, werd rond 1122 aange-
legd. Het waterpeil van de Oudegracht was in de elfde en 
twaalfde eeuw nog sterk afhankelijk van natuurlijke oorza-

ken en kon sterk fluctueren. Zo teisterden in 1170 en 1173 
zware overstromingen de stad. De gewilde percelen langs de 
Oudegracht werden daarom flink opgehoogd. Toen het wa-
terpeil stabiliseerde door ingrepen in de waterhuishouding 
buiten de stad (aanleg van sluizen en dijken) ontstond een 
flink niveauverschil met het maaiveld van de grachtenpan-
den. Al voor 1200 werden de eerste tunnels aangelegd vanaf 
de werven langs de gracht onder de bovengelegen weg naar 
de kelders van de grachtenpanden (zie afbeelding 16). Deze 
tunnels werden in de loop der tijd uitgebouwd tot werfkel-
ders waar allerlei handelswaar kon worden opgeslagen. De 
werfkelders aan de Nieuwegracht werden direct aangelegd.
Tussen 1500 en 1700 werden veel werfkelders verhoogd 
doordat het straatniveau inmiddels een halve meter hoger 
was komen te liggen. Na 1700 zijn verschillende werfkelders 
ook in de lengte uitgebreid.
Tot halverwege de twintigste eeuw behoorden de werven 
aan de huiseigenaren langs de grachten. Zij hadden deze 
privé-terreinen afgeschermd met schuttingen, hekjes en 
muren. Het onderhoud ervan was niet bij elke eigenaar in 
goede handen. Op veel plekken boden de werven een ver-
rommelde en verwaarloosde aanblik.
Na de Tweede Wereldoorlog begon de gemeente Utrecht 
het eigendom over alle verschillende ‘werferven’ te verkrij-
gen. De werven waren voor particulieren inmiddels een stuk 
minder interessant aangezien het belangrijkste vervoermid-
del nu over de weg reed en niet meer over water. Tussen 1948 
en 2007 verkreeg de gemeente alle werven en werfmuren en 
restaureerde deze in fasen. De perceelsindeling haaks op het 
water werd opgeheven waardoor een doorlopende werfka-
de ontstond, een aanblik die vandaag de dag sterk gewaar-
deerd wordt in het stadsbeeld van Utrecht. Minder bekend is 
dat ook voor het eerst een riolering aangelegd werd voor de 
huizen langs de grachten. Dit was eerder niet mogelijk door 
het particuliere eigendom van de werfkelders.
De afgelopen decennia zijn alle 732 werfkelders bouwhisto-
risch onderzocht, waardoor een zeer compleet verhaal over 

het bijzondere ontstaan en ontwikkeling ervan verteld kan 
worden (zie bijvoorbeeld Hundertmark 1997). De historische 
kwaliteit van de Utrechtse werven en werfkelders is, mede 
dankzij de interventie van de gemeente, doorgedrongen tot 
een breed publiek. De gemeente heeft de werven onlangs 
bij het Rijk voorgedragen als nominatie voor de Werelderf-
goedlijst van UNESCO. Tot 2011 staat de voordracht sowieso 
nog in de wachtrij. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen (OCW), verantwoordelijk voor de voor-
dracht bij UNESCO, heeft op voorhand nog niet afwijzend 
gereageerd.



Nadat de Habsburgse keizer Karel V de macht in Utrecht in 
1528 van de bisschop en het stadsbestuur had overgenomen, 
liet hij de verouderde, viertiende-eeuwse vestingwerken mo-
derniseren. Op de kaart van Van Deventer zijn de vier stenen 
bastions te zien die hij liet aanleggen: bastion Morgenster bij 
de Weerdpoort in het noorden van de stad en de bastions 
Sterrenburg, Manenburg en Zonnenburg aan de zuidzijde 
van de stad nabij de Tolsteegpoort. Van deze laatste drie 
bastions zijn grote delen be-
waard gebleven in het singel-
plantsoen. Dat geld niet voor 
de dwangburcht Vredenburg 
die Karel V liet bouwen nabij 
de Catherijnepoort. Dit kas-
teel werd in 1529 gebouwd 
zowel ter verdediging voor 
aanvallen van buiten als aan-
vallen van de eigen inwoners 
(Renes 2005, p.25). Als gehaat 
symbool van de Habsburgse 
bezetting werd het al in 1577 
afgebroken door de Utrecht-
se bevolking. De fundamen-

ten van de dwangburcht liggen nog onder het muziekcen-
trum Vredenburg.

De kaart van Jacob van Deventer toont de stad Utrecht ook 
op haar kerkelijke hoogtepunt. Ongeveer een derde deel van 
het stedelijk grondgebied was in deze tijd in gebruik bij gees-
telijke instellingen (Dolfin et al. 1989, p.23).

3.5 Utrecht na de Reformatie (1570-1800)
Dat de aanwezigheid van de omvangrijke immuniteits- en 
kloosterterreinen een belangrijk ruimtelijk stempel op de 
middeleeuwse stad drukte moge duidelijk zijn. Dit gold 
echter evenzeer voor de ruimtelijke ontwikkelingen die er 
plaatsvonden na de Reformatie van 1579/1580, toen de ge-
westen van de noordelijke Nederlanden zich losmaakten 
van het katholieke geloof en de ‘ge-reformeerde’ (protes-
tantse) vorm van het christendom gingen aanhangen. Alle 
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Afbeelding 18. Het stratenplan van 

Utrecht werd voor het overgrote 

deel in de volle en late middeleeu-

wen gevormd. De kaart toont het 

stratenplan rond 1300. Honderd 

jaar later was het stratenplan zoals 

we dat nu kennen al aanwezig, met 

uitzondering van zeventien straten 

die aangelegd werden na de Refor-

matie, tussen 1570 en 1670.

Afbeelding 19. De kaart van Jacob van Deventer van omstreeks 1570. De 

kaarten die Van Deventer in opdracht van de Habsburgse keizer van bijna 

alle Nederlandse steden maakte, worden over het algemeen als zeer be-

trouwbare weergaven gezien van de steden in hun middeleeuwse eindfase. 



katholieke eigendommen in Utrecht kwamen in protestantse 
handen. Nagenoeg alle kloosters werden opgeheven en her-
bestemd of voor sloop verkocht. Ook de muren om de im-
muniteitsterreinen van de kapittelkerken werden geslecht. 
Op de vrijgekomen terreinen werden straten aangelegd en 
huizen gebouwd (afbeelding 20). Op het Domplein werd 
ruimte gecreëerd door het slopen van de Salvatorkerk en het 
aanleggen van de Korte Nieuwstraat over het terrein van de 
voormalige Paulusabdij. Het koor van de Buurkerk, dat voor 
de protestantse eredienst overbodig was, werd gesloopt om 
de Choorstraat te verbreden. In het plaveisel van deze straat 
is de omtrek van het vroegere koor aangegeven.

De (steden)bouwkundige ontwikkeling zette in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw sterk door. Het stadsbestuur 
liet straten en stegen verbreden, rooilijnen rechttrekken en 
verbood het maken van houten gevels en het plaatsen van 
uitstekende delen aan de huizen zoals hekken, stoepen en 
luifels. In sommige straten gold de verplichting om in twee 
bouwlagen te bouwen. In zulke brede hoofdstraten ont-
stond monumentale bebouwing zoals nu nog zeer goed te 
zien is in de Zuilenstraat, Brigittenstraat en Herenstraat. De 
bebouwing in de dwars- en achterstraten bestond groten-
deels uit koetshuizen, stallen en eenvoudige huisjes, zoals nu 
nog goed is te zien in de Magdalenastraat, Keukenstraat en 
Schalkwijkstraat (Dolfin et al. 1989, p.29).
Een andere belangrijke ontwikkeling was de oprichting van 
de universiteit in 1636. Waar de colleges aanvankelijk enkel in 
de kapittelzaal van de Domkerk plaatsvonden, heeft de uni-
versiteit in de loop der eeuwen tientallen panden in de bin-
nenstad tot haar beschikking gekregen. Ook de Maliebaan 
herinnert nog aan de begintijd van de universiteit. Deze baan 
werd aangelegd in 1637 voor het spelen van het maliespel, 
een kolfspel met ballen en houten hamers. Er was een groot 
speelveld voor nodig en met de aanleg van de Maliebaan 
hoopte het stadsbestuur de stad aantrekkelijker te maken 
voor studenten (De Bruin 2000, p.273).

In de ruimtelijke structuur van de stad vonden geen belang-

rijke wijzigingen plaats in de achttiende eeuw. Het stads-
beeld veranderde echter wel door het wijzigen van topgevels 
in lijstgevels. Ook verdwenen tegen het einde van de acht-
tiende eeuw de laatste houten gevels uit het Utrechtse stads-
beeld (Dolfin et al. 1989, p.30). Nieuwbouw uit deze periode 
is op een hand te tellen. De Fundatie van Renswoude (1756) 
aan de Agnietenstraat en het daartegenover gelegen Dolhuis 
(1793) zijn het vermelden waard.

21De historisch gelaagde stad

Utrecht kerkenstad

Op haar kerkelijk hoogtepunt rond 1550 telde Utrecht ruim 
veertig verschillende kerken: vijf kapittelkerken, vier paro-
chiekerken, eenentwintig kloosterkerken en elf gasthuis-
kapellen. Vandaag telt de Utrechtse binnenstad negentien 
kerkgebouwen, waarvan vijf gebouwen geen kerkelijke 
functie meer hebben. De huidige kerkgebouwen stammen 
uit verschillende historische periodes, variërend over een 
tijdspanne van bijna negenhonderd jaar.
Het oudste kerkgebouw is de Pieterskerk, die nog het zui-
verst zijn elfde-eeuwse Romaanse bouwstijl heeft behou-
den. Ook de Janskerk heeft, in mindere mate, nog elfde-
eeuwse delen maar haar Romaanse karakter is in de loop der 
jaren sterk gewijzigd. Van de Mariakerk resteert alleen nog 
een twaalfde-eeuwse kloostergang. Het oudste deel van de 
Domkerk, het koor, gaat terug tot de tweede helft van de 
dertiende eeuw. De Domtoren stamt uit 1382. Van de elfde-
eeuwse Paulusabdij resteert enkel nog een geveldeel van de 
abdijkerk en wat muurresten en fundamenten in het gebou-
wencomplex aan de Hamburgerstraat/Hofpoort. Zowel de 
Buurkerk (thans een museum), de Nicolaikerk, de Jacobikerk 
als de Geertekerk stammen grotendeels uit de vijftiende 
eeuw. De kapel van het Abraham Doleklooster werd in 1745 
verbouwd tot Lutherse Kerk. Ook de kapel van het Agnieten-
convent uit 1516 is bewaard gebleven en is onderdeel van 
het Centraal Museum. De Catharinakerk van het Catherijne-
convent stamt uit 1551.

Van na de Reformatie zijn de Doopsgezinde kerk uit 1773 
aan de Oudegracht 270, waarvoor delen van een middel-
eeuws huis gebruikt werden, de Augustinuskerk uit 1840 
aan de Oudegracht 69, de Willibrorduskerk uit 1877 aan de 
Minrebroederstraat 21, de Westerkerk uit 1891 aan de Ca-
tharijnekade 9 en de St. Gertrudiskerk uit 1914 aan het Wil-
lemsplantsoen 2. De voormalige Martinuskerk aan de Oude-
gracht 403 werd in 1987 verbouwd tot appartementen.
Tenslotte zijn twee katholieke schuilkerken van na de Refor-
matie bewaard gebleven: de St.Gertrudiskapel uit 1697 aan 
de Mariahoek 9 en de St. Maria Minor uit 1863 aan Achter 
Clarenburg 4-6, een schuilkerk die gevestigd was in het mid-
deleeuwse huis Clarenburch waarvan de dertiende-eeuwse 
kelder nog bewaard gebleven is. Ook de voormalige synago-
ge aan de Springweg 164 uit 1926 kan tot de kerkgebouwen 
gerekend worden.
Van de veertien binnenstadskerken die in Utrecht nog als 
kerk functioneren stellen er twaalf in de zomermaanden hun 
deuren open in het kader van het project ‘Kerken Kijken’. Dit 
project, dat voor het grootste deel met vrijwilligers werkt, 
wordt al sinds 1982 jaarlijks georganiseerd om een breed 
publiek kennis te laten maken met het rijke Utrechtse ker-
kelijk erfgoed. Buiten het ‘Kerken Kijken’-seizoen is echter al-
leen de Domkerk dagelijks opengesteld voor bezoekers.



3.6 Utrecht in de negentiende eeuw

Aan het begin van de negentiende eeuw was Utrecht korte 
tijd (1807-1808) de residentie van de Franse (onder)koning 
Lodewijk Napoleon. Hij liet een aantal panden aan de Drift en 
de Wittevrouwenstraat verbouwen tot paleis. Toen Amster-
dam hem echter het stadhuis als residentie aanbood vertrok 

hij meteen. Het Utrechtse paleis is thans de universitaire let-
terenbibliotheek.
Een ruimtelijke ingreep van een veel groter schaalniveau en 
betekenis was de ontmanteling van de vestingwerken. Met 
de aanleg van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie (1821-1824) 
waren de sterk vervallen vestingwerken in defensief opzicht 
overbodig geworden. Het stadsbestuur gaf architect J.D. Zo-

cher de opdracht tot het maken van een plan voor herinrich-
ting en uitbreiding (1829). De slechting van de vestingwerken 
en de herinrichting door de aanleg van een singelplantsoen 
in landschapsstijl vond plaats tussen 1829 en 1869 (Dolfin et 
al. 1989, p.30). Zoals eerder al aangegeven, werden (delen) 
van de stenen en aarden bastions in het ontwerp opgeno-
men. Zochers voorstellen voor de architectonische bebou-
wing langs het singelplantsoen werden echter niet allemaal 
uitgevoerd. Een rij witgepleisterde woonhuizen aan de Van 
Asch van Wijkskade 19-25 uit 1837, vormt het best bewaarde 
voorbeeld van een straatwand die als een geheel door Zo-
cher ontworpen is, als een ‘gouden randje’ dat de mistroos-
tige woontoestanden van de achterliggende wijken aan het 
oog moest onttrekken (Bosma et al. 2007, p.456-458).
De omvorming van de vestingwerken in plantsoenen bete-
kende een opheffing van de manifeste scheiding tussen stad 
en buitengebied. Het naar binnen gerichte karakter van de 
vestingstad veranderde in een op het buitengebied aan-
gelegde houding (Renes 2005, p.45). Aan de overzijde van 
de stadssingels verrezen, dankzij het uitzicht op het singel-
plantsoen, luxueuze woningen voor de welgestelde klasse. 
Het zouden de voorbodes zijn voor de eerste grootschalige 
stadsuitbreidingen, die echter pas na 1880 plaatsvonden en 
buiten het bestek van dit onderzoek vallen.

Een groot deel van de nieuwbouw in de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw besloeg terreinen die vrijge-
komen waren door de slechting van de vestingwerken. Be-
langrijke voorbeelden zijn de Willemskazerne uit 1824 aan 
de Wittevrouwenkade, de artilleriestallen bij de Wijde Doe-
len uit 1835 (nu onderdeel van het Centraal Museum) en het 
Huis van Bewaring uit 1856 op het voormalige bastion Wol-
venburg. Een bijzonder geval zijn de zogehete ‘Zeven Steeg-
jes’ ten zuiden van de Geertekerk. Vanaf 1850 werden deze 
eenvoudige arbeidershuisjes in opdracht van het Rooms-Ka-
tholieke Armenbestuur gebouwd. Het complex is als geheel 
bijzonder goed bewaard gebleven en vormt vandaag de dag 
een gewilde woonlocatie in de binnenstad. In de Utrechtse 
binnenstad zijn overigens nog verschillende andere negen-
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Afbeelding 20. Stedenbouwkun-

dige veranderingen in de periode 

1570-1670. Hoewel de kloosterorden 

opgeheven werden na de Reforma-

tie, is er in Utrecht nog veel bewaard 

gebleven dat aan de aanwezigheid 

van de kloosters herinnerd. Met 

rode stip is aangegeven van welke 

complexen nog oorspronkelijke 

kloosterbebouwing te vinden is, en 

met blauwe stip welke kloosterter-

reinen nog herkenbaar zijn in de 

stadsplattegrond.



tiende-eeuwse hofjes te vinden.
Als belangrijk negentiende-eeuws erfgoed kan verder nog 
vermeld worden de Winkel van Sinkel uit 1839 aan de Oude-
gracht 158, een van de eerste warenhuizen in Nederland, en 
het gebouw voor Kunst en Wetenschappen uit 1846 dat ver-
rees op de plaats van de gesloopte Mariakerk. Ook zette de 
in de achttiende eeuw ingezette trend van lijstgevels in deze 
eeuw op grote schaal door.

3.7 Utrecht in de twintigste eeuw

De woonfunctie van de binnenstad maakte in toenemende 
mate plaats voor de centrumfunctie van winkels en kanto-
ren. Dit proces van cityvorming is een van de belangrijkste 
ontwikkelingen in de eerste helft van de twintigste eeuw en 
heeft haar sporen in de stedenbouw en architectuur van de 
binnenstad nagelaten. De uitbreidingswijken en de opkomst 
van de spoorwegen, beiden ontwikkelingen die buiten het 
bestek van dit onderzoek vallen, trokken een sterke wissel op 
de verbindingen met de binnenstad, waar de belangrijkste 
commerciële voorzieningen gevestigd waren.
Al voor de Tweede Wereldoorlog werd het tracé Vredenburg, 
Lange Viestraat, Potterstraat, Janskerkhof en Nobelstraat als 
de doorgaande oost-west route bestempeld en daartoe ver-
breed en deels ook heringericht. Aan de Lange Viestraat ver-
rezen grootschalige winkels en warenhuizen: het voormalige 
Galeries Modernes in 1904, Vroom & Dreesmann in 1925 en 
Clemens & August in 1922 aan het Vredenburg. Ook het nieu-
we hoofdpostkantoor aan de Neude opende in 1924.
De winkelfunctie concentreerde zich vooral in het gebied 
dat begrensd word door Vredenburg/Lange Viestraat/Potter-
straat in het noorden, de Lange Elisabethstraat in het westen, 
de Steenweg in het Zuiden en de Oudegracht in het oos-
ten. Dienstverlenende instellingen wilden hun kantoren het 
liefst vestigen in representatieve panden. De kantoorfunctie 
concentreerde zich daarom vooral in de bestaande, statige 
woonhuizen langs de grachten of in nieuwbouw langs de 
Nobelstraat, dat verkeerskundig een gunstige ligging had. 
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Afbeelding 21. Veranderingen in het stadsbeeld tussen 1825 en 1980. Met 

oranje is de kadastrale plattegrond van 1825 aangegeven. Met zwart zijn 

de stedenbouwkundige ingrepen tot 1980 aangegeven. De kaart is een 

goede samenvatting van de ontwikkelingen die in de tekst nader toegelicht 

worden: de nieuwe bebouwing die langs het singelplantsoen tot stand 

komt in de negentiende eeuw, de oost-west route tussen Vredenburg en 

Nobelstraat met grootschalige bebouwing in de jaren 1900-1920, de bouw 

van Hoog-Catherijne met een demping van een deel van de Catherijnesin-

gel en de Weerdsingel en de stadsvernieuwing in Wijk C, de noordwestelijke 

hoek van de binnenstad. Verder vallen in het zuiden de grote nieuwbouw-

locaties van de Willem Arnsztstichting en het Wilhelmina Kinderziekenhuis 

op. 



De monumentale panden aan de Drift 9 (verzekeringskan-
toor uit 1906) en Nobelstraat 4 (bankgebouw uit 1921) zijn 
hiervan belangrijke voorbeelden.

De Utrechtse binnenstad overleefde de Tweede Wereldoor-
log zonder grote materiële schade (De Bruin 2000, p.465). Na 
de oorlog diende het verkeersvraagstuk zich opnieuw in alle 
hevigheid aan. Het autogebruik steeg explosief: van landelijk 
dertigduizend auto’s in 1945 naar een miljoen auto’s in 1964 

(Renes 2005, p.62). Het grotendeels middeleeuwse stratenpa-
troon van Utrecht, ontstaan in de tijden van paard en wagen 
en trekschuit, was niet geschikt voor het moderne vervoer-
middel. De vraag hoe dit veranderd kon worden deed menig 
verkeerskundige de hersens kraken in de jaren 1950 en 1960. 
Waar men eerst nog op de proppen kwam met drastische 
maatregelen als het dempen van de singels voor de aanleg 
van een rondweg om de binnenstad, gecombineerd met vele 
doorbraken in de oude stad (afbeelding 22), verschoof het 
accent uiteindelijk steeds meer naar het terugdringen van de 
auto in de binnenstad. De uitkomst van het jarenlange debat 
was belangrijk: de belangstelling en waardering van de his-
torische binnenstad namen toe in een tijd waarin een groot 
deel van deze historische binnenstad serieus met sloop be-
dreigd werd. De doorbraken in de stad en de demping van de 
singels gingen niet door, met één uitzondering. Het noorde-
lijk deel van de Catherijnesingel werd wel gedempt vanwege 
afspraken met projectontwikkelaar Bredero voor de bouw 
van het grootschalige winkel- en kantorencomplex Hoog 
Catherijne (De Bruin 2000, p.485). De gedempte Catherijne-
singel werd een elf-baans snelweg voor bezoekers van het 
nieuwe complex. Wie vandaag de dag een blik werpt op de 
gedempte Catherijnesingel kan de passerende auto’s op een 
hand tellen. In de plannen voor de herinrichting van het stati-
onsgebied komt er dan ook weer water in de Catherijnesingel 
te stromen: hoe de geschiedenis de toekomst kan inhalen…

Hoog-Catherijne (geopend in 1973) en muziekcentrum Vre-
denburg (in 1979) waren niet de enige grootschalige elemen-
ten die na de oorlog in de Utrechtse binnenstad verrezen. Op 
het terrein aan de ABC-straat breidde het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis in 1969 uit met een dertig meter hoge betonnen 
beddentoren. Het ziekenhuis verhuisde later naar de Uithof 
en de beddentoren is onlangs gesloopt om plaats te maken 
voor een nieuwbouwcomplex voor een verslaafdeninstelling. 
Een andere hoge dissonant in de binnenstad staat nog wel 
overeind. Op een driehoekig perceel tussen de Drakenburg-
straat, de Vinkenburgstraat en de Neude verrees in 1961 de 
bijna zestig meter hoge Neude-flat.

Latere projecten tonen de omslag in het denken over de in-
passing van nieuwbouw in een historische omgeving. Het 
woningbouwcomplex aan de Vrouwjuttenhof uit 1977 past 
qua materiaalgebruik en bouwhoogte bijzonder goed in haar 
omgeving. Het pand aan de Ganzenmarkt 6 uit 1984 kan sim-
pelweg als historiserend beschouwd worden.

De stad binnen de singels werd in 1976 aangewezen als be-
schermd stadsgezicht, met uitzondering van Hoog Cathe-
rijne en Wijk C. Deze volksbuurt in de noordwestelijke hoek 
van de binnenstad was gedurende de twintigste eeuw regel-
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Afbeelding 22. Het plan dat de Duitse verkeerskundige M.E. Feuchtinger in 

1958 maakte in opdracht van de gemeente laat zien wat de stad bespaard 

gebleven is. Feuchtinger stelde de aanleg van een ringweg om de bin-

nenstad voor, waarvoor demping van de singels noodzakelijk zou zijn. Voor 

de interne verbindingen in de binnestad waren eveneens forse doorbraken 

noodzakelijk. 

Afbeelding 23. Kaart van de binnenstad uit de Welstandsnota ‘De schoon-

heid van Utrecht’ uit 2004. De paarse lijn geeft de grens van het beschermde 

stadsgezicht aan waarbinnen een behoudende welstandstrategie wordt 

gehanteerd. Het grote, grijs gearceerde gebied is het stationsgebied met 

Hoog-Catherijne. Voor dit ontwikkelingsgebied geldt een open welstand-

strategie. Binnen het beschermde stadsgezicht liggen ook twee ontwik-

kelingsgebieden: de locatie van het voormalige WKZ en het terrein van de 

Willem Arnsztstichting. Met rood zijn de Rijksmonumenten aangegeven en 

met blauw de gemeentelijke monumenten. 



matig onderwerp van vernieuwingsplannen, vooral door de 
aanleg van een brede noord-zuid verbinding naar de Lange 
Viestraat (de huidige Sint-Jacobsstraat) en de slechte staat 
van de meeste huizen. De stadsvernieuwing van de jaren 
1970 en 1980 heeft het stadsbeeld in Wijk C sterk veranderd. 
Er zijn wel enkele oudere bouwblokken bewaard gebleven, 
met name in de Willemstraat, Bergstraat en Varkenmarkt.

De meest recente architectuur in het beschermde stadsge-
zicht van de Utrechtse binnenstad valt uiteen in twee cate-
gorieën: of het voegt zich in het historische stadsbeeld of het 
contrasteert hier opzettelijk mee. Het woningbouwcomplex 
aan de Mariaplaats/Walsteeg uit 1997 is het beste voorbeeld 
van de eerste categorie. Op het voormalige immuniteits-
terrein van de Mariakerk is een complex gebouwd dat qua 
maatvoering de verhoudingen van de verdwenen kanunni-
kenhuizen aanhoudt. Ook in de vormentaal en het materi-
aalgebruik is rekening gehouden met de historische context 
van het project. In de parkeergarage is zelfs een opgegraven 
mozaïekvloer uit een van de kanunnikenhuizen opgenomen.
Voorbeelden van contrasterende architectuur zijn de nieuw-
bouw van het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuw-
straat 106 uit 1997, de architectenwoningen aan het Pieters-
kerkhof 8 (uit 1995) en Rondpoort 1/Twijnstraat a/d Werf (uit 
2000) en het zogenaamde ‘Kleinste Huisje’ uit 2002 aan de 
Kromme Nieuwegracht 2, een opvallend bouwvolume van 
zeven bouwlagen op een perceel van slechts drie bij vijf me-
ter.

3.8 De historische gelaagdheid van Utrecht: 
samenvatting

In dit hoofdstuk werd de historische gelaagdheid van de 
Utrechtse binnenstad geanalyseerd. Er is gekeken naar ver-
schillende fasen van de stadsontwikkeling en het archeolo-
gisch, architectuur- en bouwhistorisch en historisch-geogra-
fisch erfgoed dat uit deze fasen is overgeleverd. Samengevat 
levert dit het volgende beeld op:

De Romeinse periode heeft vooral sporen nagelaten op en 
rond het Domplein. Het gaat hierbij om archeologisch erf-
goed (ondergrondse resten van het castellum), maar ook om 
historisch-geografisch erfgoed, want de contouren van het 
Romeinse castellum zijn nog steeds te zien in de plattegrond 
rond het Domplein.
De middeleeuwen zijn zeer bepalend geweest voor het 
stadsbeeld van Utrecht. Uit de vroegmiddeleeuwse periode 
rest archeologisch erfgoed, wederom vooral op en rond het 
Domplein. Uit de hoge middeleeuwen, de periode van stads-
wording (920-1250), resteert naast archeologisch erfgoed 
ook historisch-geografisch erfgoed: de Oudegracht, de aan-
leg van de stadswallen en grachten (nu een singelplantsoen) 
en enkele immuniteitsterreinen die in de stedelijke platte-
grond nog herkenbaar zijn gebleven. De immuniteit van de 
Pieterskerk is het best bewaarde voorbeeld. Ook de opzet 
van de handelswijk Stathe is nog goed herkenbaar in de ste-
delijke plattegrond rond de Steenweg en de Oudegracht. 
Tenslotte kan als belangrijkste bouwhistorisch erfgoed uit 
deze periode de Pieterskerk genoemd worden, het oudste 
gebouw van Utrecht.
Uit de laatmiddeleeuwse periode is zeer veel overgeleverd. 
Het gaat vooral om belangrijk bouwhistorisch erfgoed: de 
meeste kerken stammen, in hun huidige vorm, uit deze peri-
ode. Ook van de vele kloosters met bijbehorende terreinen is 
relatief veel bewaard gebleven, zowel in bebouwing als in de 
stedelijke plattegrond. Een belangrijke categorie zijn verder 
de grote stenen huizen, ook wel stadskastelen genoemd, die 
vooral langs de Oudegracht te vinden zijn. Van de dertiende-
eeuwse stadsmuur is slechts een klein fragment bewaard 
gebleven maar van drie zestiende-eeuwse bastions zijn wel 
aanzienlijke delen bewaard gebleven. Belangrijk historisch 
geografisch erfgoed uit de late middeleeuwen zijn de aan-
leg van de Nieuwegracht, de Drift en Plompetorengracht en 
de werven langs de Oude- en Nieuwegracht. Bovendien was 
nagenoeg het gehele huidige stratenplan van de binnenstad 
al rond 1400 aanwezig. Kasteel Vredenburg kan tenslotte ge-
noemd worden als belangrijk voorbeeld van archeologisch 
erfgoed uit deze periode.

De periode na de Reformatie (1570-1800) heeft eveneens 
belangrijke sporen nagelaten. Historisch-geografisch gezien 
gaat het om de slechting van de immuniteits- en klooster-
terreinen en de aanleg van nieuwe en de verbreding van 
bestaande straten. Architectuurhistorisch erfgoed uit de ze-
ventiende eeuw concentreert zich sterk in het zuidoostelijk 
deel van de binnenstad, in straten als de Herenstraat, de Zui-
lenstraat en de Brigittenstraat. Een aparte categorie vormen 
de verschillende hofjes en kamerwoningen die bewaard zijn 
gebleven.
De belangrijkste ingreep in het stadsbeeld in de negentiende 
eeuw was de ontmanteling van de vestingwerken en de aan-
leg van een singelplantsoen om de binnenstad heen. Veel 
nieuwe bebouwing uit deze tijd concentreert zich langs dit 
singelplantsoen. Van bestaande gebouwen werden op grote 
schaal de topgevels door lijstgevels vervangen. Bijzonder 
architectuurhistorisch erfgoed zijn verder het complex van 
arbeidershuisjes de ‘Zeven Steegjes’ en een van de eerste wa-
renhuizen van Nederland, de Winkel van Sinkel aan de Ou-
degracht.
In de eerste helft van de twintigste eeuw werd een eerste aan-
zet tot cityvorming gegeven met de verbreding en herinrich-
ting van het tracé Vredenburg, Lange Viestraat, Potterstraat, 
Janskerkhof en Nobelstraat. Langs de Lange Viestraat herin-
neren aan deze ontwikkeling enkele grootschalige winkel- en 
warenhuizen en langs de Nobelstraat enkele kantoorpanden. 
Ook het postkantoor aan de Neude moet in het licht van deze 
ontwikkeling gezien worden. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd het debat over de ontwikkelingen in de binnenstad op 
het scherpst van de snede gevoerd. Waar de tendens aanvan-
kelijk een voorzetting op de ingezette cityvorming was (zie 
bijvoorbeeld de Neudeflat en het grootschalige winkel- en 
kantorencomplex Hoog-Catherijne), sloeg de publieke opi-
nie later om in een herwaardering van de historische binnen-
stad. In 1976 werd de binnenstad aangewezen als beschermd 
stadsgezicht, met uitzondering van Hoog-Catherijne en Wijk 
C, de noordwestelijk hoek van de binnenstad, waar in die tijd 
het stadsbeeld in het kader van stadsvernieuwing drastisch 
wijzigde. Toch ging de binnenstad na de aanwijzing als be-
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schermd stadsgezicht niet op slot. Nadien zijn verschillende 
bouwprojecten gerealiseerd met ofwel een contextuele ar-
chitectuur ofwel een contrasterend architectuur, waardoor 
ook de meest recente historische laag in de Utrechtse bin-
nenstad zijn sporen heeft nagelaten.
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4 Utrecht en de historische gelaagdheid van de binnenstad

Uit de analyse van de historische gelaagdheid van de Utrecht-
se binnenstad bleek de (laat)middeleeuwse periode in de 
stadsgeschiedenis zeer bepalend geweest te zijn voor het 
huidige stadsbeeld. Hoewel ook andere historische periodes 
nadrukkelijk hun sporen hebben nagelaten is van de mid-
deleeuwse periode relatief veel erfgoed overgeleverd: het 
stratenplan, de grachten met de werven, de kerken, kloosters 
en stadskastelen zijn hiervan de meest prominente voorbeel-
den. In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe er in Utrecht met 
de historische gelaagdheid van de binnenstad wordt omge-
gaan op drie niveaus: het niveau van de stad, het niveau van 
de straat en het niveau van individuele gebouwen. Op het 
niveau van de stad wordt omwille van de overzichtelijkheid 
de nadruk gelegd op de rol van de gemeente. Gekeken zal 
worden naar vier beleidsterreinen: informatievoorziening, 
stadspromotie, monumentenbeleid en ruimtelijke orde-
ningsbeleid. In twee casestudy’s over historische gelaagd-
heid op straat- en gebouwniveau tenslotte wordt ook de rol 
van andere actoren dan de gemeente belicht.

4.1 Informatievoorziening

Op welke manier geeft de gemeente Utrecht informatie over 
haar geschiedenis en erfgoed? En over wélke geschiedenis 
en wélk erfgoed geeft de gemeente informatie? Voor een 
antwoord op deze vragen is gekeken naar drie dingen: infor-
matiebordjes in de binnenstad, gemeentelijke publicaties en 
museale informatievoorziening.
Volgens René de Kam van het team Cultuurhistorie van de 
gemeente staan er in de binnenstad tussen de negentig 
en honderd informatiebordjes. Het bordjesbestand is in de 
loop der tijd ontstaan en er bestaat geen overzicht waar de 
bordjes precies staan. Met andere woorden: er is geen over-
zicht waarover precies informatie gegeven wordt. Evenmin 

is er een beleid voor de plaatsing van nieuwe bordjes. De 
gemeente doet dit een enkele keer op eigen initiatief (bij-
voorbeeld naar aanleiding van opgravingen in Leidsche Rijn) 
maar vaak op aanvraag van derden: iemand die zijn huis ge-
restaureerd heeft of een historische werkgroep die aandacht 
vraagt voor een bepaald gebouw of een bepaalde plek. Op-
vallend is ook dat er binnen de gemeente twee diensten zijn 

die informatiebordjes over historische objecten plaatsen: 
zowel het team Cultuurhistorie van de afdeling Stedenbouw 
en Monumenten van de dienst Stadsontwikkeling doet dit 
als de Werkgroep Directe Voorzieningen van de dienst Stads-
werken.

De gemeentelijke informatievoorziening over geschiedenis 
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Afbeelding 24. Informatiebordje van de gemeente Utrecht



en erfgoed beperkt zich niet tot bordjes voor willekeurige 
voorbijgangers. De laatste tien jaar heeft de gemeente ge-
investeerd in het toegankelijker maken van de resultaten 
van het archeologische en bouwhistorische onderzoek dat 
al sinds 1972 in Utrecht verricht wordt. Tussen 2000 en 2009 
verschenen elf publicaties die erop gericht zijn de opgedane 
kennis over de stad voor een breed publiek te ontsluiten. Ze-
ven van deze publicaties hebben op de een of andere ma-
nier met de binnenstad te maken. Een deel hiervan heeft een 
thematische invalshoek (haardstenen uit de zestiende en 
zeventiende eeuw, gemeentelijke restauratieprojecten tus-
sen 1998 en 2000, opgravingen langs de nieuwe busbaan) 
en een ander deel heeft een meer specifieke invalshoek (het 
verdwenen gebouw de ‘Utrecht’, de drie stenen bastions van 
Karel V in het singelplantsoen en het Utrechtse stadhuis, zie 
casestudy). Ook vervaardigt de gemeente de laatste jaren 
brochures met historische informatie over de binnenstad (zie 
bijvoorbeeld Gemeente Utrecht 2008b, c en d). Hoewel de in-
valshoeken en onderwerpen van de publicaties verschillen is 
de behandelde tijdslaag overwegend middeleeuws of ouder.

Hoe zit het tenslotte met het roerende erfgoed, de tastbare 
voorwerpen uit de Utrechtse stadsgeschiedenis? De mu-
seale collectie van voorwerpen uit de Utrechtse stadsge-
schiedenis is versnipperd over verschillende musea. Er is het 
Volksbuurtmuseum Wijk C, dat zich richt op de geschiedenis 
van dit noordwestelijke deel van de binnenstad. Daarnaast 
is er het Catherijneconvent, dat zich richt op de geschiede-
nis van het christendom in Nederland. Momenteel (februari 
2009) wordt er door dit museum gewerkt aan een speciale 
‘Utrechtzaal’. Het Centraal Museum heeft een zeer belang-
rijke collectie stadsgeschiedenis, die echter maar in beperkte 
mate tentoongesteld wordt. Deze collectie komt voort uit 
het voormalige Stedelijk Museum voor de Oudheden, dat al 
in 1838 werd opgericht. In 1921 werd dit museum onderge-
bracht bij het Centraal Museum en verschoof de aandacht in 
de tentoongestelde museumcollectie naar moderne kunst. 
Hoeveel aandacht de stadsgeschiedenis krijgt is afhankelijk 
van de vraag wie er directeur van het museum is. Permanent 
tentoongesteld wordt wel een van de topstukken uit de col-
lectie: het Utrechtse schip uit omstreeks 1000 dat in 1930 
werd opgegraven aan de van Hoornekade (afbeelding 25). 
Conservator Renger de Bruin inventariseerde tussen 1997 en 
2007 met een medewerker de gehele museumcollectie van 
47.000 voorwerpen om uiteindelijk een selectie van 9.500 
voorwerpen te benoemen tot de kerncollectie stadsgeschie-
denis van Utrecht en digitaal te ontsluiten via de website van 
het Centraal Museum. Dat er geen apart historisch museum is 
voor de stad Utrecht is volgens de Bruin nu eenmaal een his-
torisch gegroeide situatie. Afstemming en overleg tussen de 
verschillende musea is daarom erg belangrijk. Volgens Henk 
Jansen van team Monumenten van de gemeente Utrecht 
is er in de politiek wel gepraat over het idee voor een apart 
museum, maar was er nooit voldoende steun voor vanuit de 
raad. De meest recente ontwikkeling op museaal gebied is de 
opening van een publiekscentrum van het Utrechts Archief in 
het voormalige rechtbankcomplex aan de Hamburgerstraat 
in 2008. In dit publiekscentrum wordt aandacht gegeven aan 
de Utrechtse geschiedenis in haar complete gelaagdheid 
(tentoonstelling ‘2000 jaar Utrecht’) en de geschiedenis van 

het gebouw in het bijzonder (delen van de middeleeuwse 
Paulusabdij en de latere rechtbank zijn nog herkenbaar in het 
pand). Wellicht groeit deze nevenvestiging van het Utrechts 
Archief de komende jaren uit tot hét historisch museum van 
de stad Utrecht.

4.2 Stadspromotie

Het is een interessante vraag hoe een oude stad als Utrecht 
zich anno 2009 wil profileren. Heeft de geschiedenis van de 
stad hier een plek in, en zo ja welke plék en welke geschíede-
nis?
Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in het Programma 
Stadspromotie 2008-2011, een integraal gemeentelijk pro-
gramma om Utrecht tot een ‘sterk merk’ te ontwikkelen (Ge-
meente Utrecht 2009, p.2). In ‘het merk Utrecht’ onderscheidt 
de gemeente vier kernwaarden: historie, talent, vernieuwend 
en persoonlijk. Wie vervolgens op zoek gaat in het bijna vijf-
tig pagina’s tellende document wat de historische kernwaar-
de van Utrecht precies inhoudt, moet doorbladeren naar de 
laatste bijlage. Daar wordt in een stukje van nog geen vijf-
honderd woorden de geschiedenis van Utrecht beschreven. 
De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de middeleeuwse 
periode door het noemen van de grachten en werven, de ker-
ken en kloosters en de grote stenen huizen. Gesteld wordt 
ook dat Utrecht ruim 1200 jaar oud is, wat concreet betekent 
dat Utrecht al rond 800 als stad beschouwd zou kunnen wor-
den. In het stukje worden verder kort de Romeinse periode 
genoemd en de aanleg van het singelplantsoen in de ne-
gentiende eeuw. Elders in de bijlage (ibid., p.46-47) worden 
moderne architectuur en stedenbouw als sterk punt van 
Utrecht genoemd. Als voorbeeld worden enkele zogenaam-
de ‘postzegelplannen’ aangehaald, zoals het Kleinste Huisje 
aan de Kromme Nieuwegracht en het nieuwe stadhuis (zie 
casestudy).
Buiten deze zeer beknopte beschrijving van de Utrechtse 
stadsgeschiedenis wordt in het Programma Stadspromotie 
enkel gesproken over een ‘uniek grachten- en wervenstelsel 
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Afbeelding 25. ‘Het Utrechtse schip’, een van de topstukken uit de Utrecht-

collectie van het Centraal Museum. 
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Domplein 2013: een particulier initiatief in het hart van 
de stad

Het Domplein is ongetwijfeld de meest historisch gelaagde 
plek van Utrecht. Op en onder dit plein ligt 2000 jaar ge-
schiedenis (zie afbeelding 26). Het Initiatief Domplein 2013 
beoogt het plein te transformeren tot een gastvrij forum en 
inspirerend podium door de historische gelaagdheid zicht-
baar en beleefbaar te maken. De belangrijkste ruimtelijke 
interventie daarbij is de aanleg van een ondergronds gan-
genstelsel onder het plein, van waaruit bezoekers resten van 
de verschillende tijdslagen kunnen bekijken.
Initiatiefnemer van het project is architect Theo van Wijk, 
die al twintig jaar bezig is met onderzoek en planvorming 
voor het Domplein. In het pand van het projectbureau aan 
het Domplein vertelt van Wijk over zijn eerste plan voor het 
Domplein dat in 1994 sneuvelde: ‘Dat fascineerde mij mate-
loos. Het ging namelijk om de ambitie van de stad en het 
recht houden van je rug als stadsbestuur. Ik kwam erachter 
dat blijkbaar op dat moment die ambitie van de stad er dus 
niet was’. Verwonderlijk was de teloorgang van zijn plan voor 
het Domplein niet. Het past in de impasse die er op het plein 
heerst na de instorting van het middenschip van de Dom-
kerk tijdens de tornado van 1674. Het duurde tot 1826 voor-
dat het puin werd geruimd. Met de gelijktijdige afbraak van 
de Heilige Kruiskapel ontstond toen het huidige Domplein. 
Van Wijk: ‘Vervolgens duurde het nog ruim honderd jaar 
voordat een volgend stadsbestuur besloot enkele steentjes 
in het Domplein zwart te maken om aan te geven waar vroe-
ger de pijlers van de kerk stonden. Dat geeft het tempo aan 
waarin de dingen gebeuren op het Domplein.’

Ambitie is het sleutelwoord bij dit project. Van Wijk werkte 
na 1994 gestaag door aan zijn plannen. Enerzijds openlijk 
meewerkend met agenda van de gemeente, door het uit-
voeren van kleinschalige projecten, zoals een nieuw kaart-
verkooppunt voor de Domtoren (het huidige RonDom) en 

anderzijds in stilte werkend aan zijn ambitieuze masterplan, 
wachtend op een nieuw moment van ambitie van de stad. 
Dat moment kwam in 2004, bij de viering van het 750-jarig 

bestaan van de gotische Dom. Het middenschip van de kerk 
was toen in steigerpijpen herbouwd en met allerlei festivitei-
ten eromheen merkte van Wijk een nieuw soort reuring in de 

Afbeelding 26. De zeven tijdslagen op en onder het Domplein zoals die door het Initiatief Domplein 2013 worden onderscheiden: 1) Romeins (castellumres-

ten in wit), 2) vroegmiddeleeuws (resten Heilige Kruiskapel in geel), 3) hoogmiddeleeuws (Romaanse Dom in blauw, keizerlijk paleis in donkeroranje, bis-

schoppelijk paleis in lichtoranje), 4) laatmiddeleeuws (Gotische Dom en Domtoren in paars, claustrale huizen in groen), 5) ‘De Storm’ 1580-1900 (verwoes-

ting middenschip Domkerk en Salvatorkerk in rood), 6) twintigste eeuw (restauratie Domkerk) en 7) ‘Heden en toekomst’ (het Domplein in 2013). Er wordt 

naar gestreefd in 2013 de ondergrondse geschiedenis van het Domplein te ontsluiten door de aanleg van gangen en (museale) ruimtes.



in een prachtige monumentale binnenstad (ibid., p.2)’, een 
‘historisch centrum’ (p.6) en Utrecht als kerkenstad met het 
jaarlijkse project ‘Kerken Kijken’ (p.7). Concrete actiepunten 

van het gemeentelijke Programmabureau Stadspromotie 
met betrekking tot de (cultuur)historie van de stad liggen 
vooral in de promotionele en waar nodig financiële onder-

steuning van bestaande initiatieven (p.22). Het gaat hierbij 
om projecten als Domplein 2013 (zie casestudy) en Trajectum 
Lumen, de realisering van een bijzonder verlichte wandel-
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stad: ‘Iedereen had het over het Domplein en de Domkerk. Ik 
kreeg ook de fantasie dat na dat bijzondere moment, als de 
kerk weer afgebroken zou worden, het moment aangebro-
ken was waarop de ambitie van de stad er weer was. En dat 
gebeurde. Precies op het afscheidsfeestje was het moment 
waarop ik weer met het grote plan voor het Domplein kon 
komen. Toen kwam de algemeen directeur van de Steen-
kolen Handels Vereniging (SHV) naar mij toe en vertelde ik 
over mijn plannen. Later heb ik hem rondgeleid over het 
Domplein. Na een kwartier zei hij al: ‘Hoeveel heb je nodig’? 
Dat vroeg hij onderweg nog drie keer. Uiteindelijk zei ik: ‘Ik 
heb een weddenschap met de burgemeester (Brouwer-Korf, 
red.). Als ik voor het einde van het jaar genoeg geld inzamel, 
vertelt zij dat het plan doorgaat op de nieuwjaarsreceptie’. 
Toen zei hij: ‘Dat komt goed. Bel me over vier weken’. Ik belde 
hem vier weken later op en hij zei: ‘Je krijgt twee miljoen’. Dat 
was de eerste grote geldschieter.’
Van Wijk verwacht dat de kosten van het project over de ge-
hele looptijd (2005-2013) tussen de € 30 en 40 miljoen zullen 
bedragen. Grote geldschieters zijn – naast de SHV – de Rabo-
bank en woningcorporatie Mitros. Verdere financiering komt 
van andere bedrijven en een Europese subsidie die onlangs 
in samenwerking met drie andere Europese steden (Gent, 
Sheffield en Keulen) is binnengehaald. Ook burgers zijn be-
trokken bij de financiering. Ze kunnen voor € 100 per jaar 
hun eigen m2 Domplein adopteren. De gemeente tenslotte 
draagt bij door middel van cofinanciering: als het projectbu-
reau extern geld weet te verwerven dan vult de gemeente 
een bepaald deel aan. Van Wijk hoopt dat de gemeente uit-
eindelijk voor een zesde deel in de kosten wil delen.

De keuzes voor de zeven tijdslagen op het Domplein waren 
voor van Wijk niet moeilijk: ‘Alles is arbitrair en ik had mis-

schien net zo goed zeven andere lagen kunnen kiezen. Het 
gaat nu echter om tijdslagen die herkenbaar zijn en boven-
dien spannende veranderingen in de samenleving vertel-
len. Het gaat om wat je zichtbaar kunt maken en waar je 
het onderscheidende verhaal van de geschiedenis, van een 
andere samenleving bij kunt vertellen.’ Opvallend is daarbij 
zijn keuze voor de zevende tijdlaag, die van het Domplein 
in de toekomst, in 2013. Is het karakter van deze tijdslaag 
het zichtbaar maken van alle voorgaande tijdslagen? ‘Het 
is meer dan dat. Het is een scharnierpunt van verleden naar 
toekomst. We kunnen op deze plek de hulpbronnen vinden 
voor de opgaven van deze tijd. Het Domplein is de plek waar 
je vanuit het verleden gelegitimeerd bent om de discussie 
over de toekomst aan te gaan.’

Historische gelaagdheid wordt bij het project Domplein 
2013 nadrukkelijk niet alleen in materiële termen opgevat. 
De mentale gelaagdheid van het Domplein is even belang-
rijk. Van nodig om de inhoudelijke verhalen van de verschil-
lende tijden te vertellen. Het gaat mij om de ontmoeting, om 
de relatie van de verschillende samenlevingen door de tijd 
heen.’
Zijn passie voor het Domplein heeft van Wijk langzamerhand 
veranderd van een traditionele architect in een ‘procesarchi-
tect’: Ik probeer bij elke betrokken partij de agenda te beïn-
vloeden. Hoe krijgen we partijen zover dat ze gaan inzien dat 
het project waardevol is voor de stad? Wat is jouw agenda 
en past dit project er niet in, desnoods in stukjes? Dat is pro-
cesarchitectuur: je verdiepen in al die mensen, van burger 
tot burgemeester en van minister tot bestuurder van een 
kerk. Het gaat om het matchen van missies van mensen. Nog 
scherper gezegd: het gaat om het matchen van persoonlijke 
missies van mensen.’ Als het gaat om het op een lijn krijgen 

van agenda’s is er volgens van Wijk met de Rijksdienst voor 
Cultuurlandschap, Archeologie en Monumenten (RACM) 
nog de langste weg te gaan: ‘Sinds kort is het Domplein een 
van de 23 rijksarcheologische monumenten. En iedereen 
vraagt me nu: ‘dan mag je zeker niks meer?’ Maar dat is niet 
zo, want als je de besluiten van de RACM goed leest zie je dat 
ze niet alleen een beschermingsagenda hebben met deze 
archeologische monumenten, maar ook een belevingsa-
genda. Je moet goed lezen, maar het staat er echt. Vanuit die 
agenda kunnen we dus verder samenwerken, hoe moeilijk 
ze dat misschien ook vinden. Ze waren eerst alleen maar van 
de beschermingsagenda. Ze moeten nu geholpen worden 
de stap te maken naar de belevingsagenda. En dan moeten 
ze de zekerheid krijgen dat het met de beschermingsagenda 
niet fout gaat.’
De samenwerking met de gemeente zal eveneens belangrijk 
zijn voor het tempo van het project. Van Wijk noemt in dit 
verband het raadsbesluit van 22 maart 2005 een historisch 
moment. Hierin spreekt de raad de ambitie uit om het Dom-
plein als schatkamer van de Utrechtse, Nederlandse en Euro-
pese geschiedenis te ontsluiten in het
kader van 300 jaar Vrede van Utrecht 2013 en Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018. Het is een zinsnede die tot de 
verbeelding spreekt, maar zal het allemaal gaan lukken, 
gezien de impasse die er al eeuwenlang op het Domplein 
heerst? Of komt er uiteindelijk een minder spectaculair com-
promis (geen ondergrondse gangen) dat evenwel voor meer 
partijen aanvaardbaar is? Theo van Wijk is er duidelijk over: 
‘De plannen zullen in zijn geheel uitgevoerd gaan worden, 
daarvan ben ik overtuigd. Het is alleen een kwestie van tijd. 
Ik kan niet zeggen wanneer het moment van complete uit-
voering er is. Of dat in 2013 is of later. Het tempo van de plan-
nen kan aangepast worden, de inhoud van de plannen niet.’



route door de binnenstad die tussen 2009 en 2013 ontwik-
keld wordt. In 2013 wil Utrecht namelijk met een grootschalig 
cultureel programma 300 jaar Vrede van Utrecht vieren. Op 
de langere termijn, in 2018, wil de stad bovendien Culturele 
Hoofdstad van Europa worden.

4.3 Monumentenbeleid

Utrecht is na de Amsterdam de tweede monumentenstad 
van Nederland. Een substantieel deel van de ruim 3000 
Utrechtse monumenten staat in de binnenstad. Het gemeen-
telijke monumentenbeleid is vastgelegd in het meest recente 
Monumentenbeleidsplan uit 2004, met de veelzeggende ti-
tel ‘Beheer van de chaos der eeuwen’. Dit beleidsplan is een 
evaluatie van en een voortzetting op het Monumentenbe-
leidsplan uit 1993 ‘Op de schouders van Reuzen’.
De gemeentelijke teams die zich met het cultuurhistorisch 
erfgoed bezighouden, team Cultuurhistorie (onderzoek) en 
team Monumenten (beheer), vallen beiden onder de afdeling 
Stedenbouw & Monumenten van de Dienst Stadsontwikke-
ling. De afdelingen Stedenbouw en Monumenten werden 
al in 1993 samengevoegd toen Utrecht, naar eigen zeggen 
landelijk als eerste gemeente (Gemeente Utrecht 2004, p.31), 
koos voor de integratie van cultuurhistorische waarden in 
processen van ruimtelijke planvorming.

Bij het team Cultuurhistorie werken archeologen, bouwhisto-
rici en (architectuur)historici al sinds 1972 systematisch aan 
onderzoek naar de Utrechtse stadsgeschiedenis. In de loop 
der tijd is hierdoor een schat aan nieuwe informatie over de 
stad beschikbaar gekomen. De toegankelijkheid van deze 
informatie laat echter nogal te wensen over. Al in 1993 na-
men de gemeentelijke teams zich voor een ‘gedetailleerde 
cultuurhistorische structuurkaart’ te maken (ibid., p.50). In 
het Monumentenbeleidsplan van 2004 wordt voorspeld dat 
deze kaart, inmiddels in digitale vorm met de naam ‘Atlas van 
Utrecht’, in 2005 gereed zal zijn. De ‘Atlas van Utrecht’ zou 
een cultuurhistorische databank moeten worden die door 
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Afbeelding 27. De bouwhistorische waar-

denkaart van de Utrechtse binnenstad. De 

binnenstad (132 ha.) telt zo’n 4.500 panden, 

waarvan 1.305 rijksmonumenten en 653 

gemeentelijke monumenten (beiden in 

rood aangegeven). Met daarbij nog eens 

459 beeldbepalende panden opgeteld heeft 

ruim de helft (53,5%) van alle panden in de 

binnenstad een monumentaal voorkomen. 

Een vergelijkbaar deel van de panden in de 

binnenstad (55%) is bovendien bouwhis-

torisch onderzocht. Met geel zijn panden 

aangegeven waar bouwhistorische waarden 

vermoed worden.



middel van een geogerefereerde kaart op perceelsniveau 
alle beschikbare informatie ontsluit. Op deze manier zou ook 
een betere kennisoverdracht van de oudere generatie onder-
zoekers naar de jongere generatie onderzoekers tot stand 
gebracht worden (ibid., p.45). De kaart is er anno 2009 ech-
ter nog steeds niet. Derhalve bestaat er bij de gemeente ook 
geen algemeen overzicht van de historische gelaagdheid van 
het monumentenbestand. Henk Jansen van team Monumen-
ten spreekt de verwachting uit dat de kaart er binnen twee 
jaar zal zijn. Tot dan toe moeten onderzoekers het doen met 
versnipperde informatie: de website www.documentatie.org 
geeft veel bouwhistorische informatie over Utrechtse pan-
den. Een aantal (gemeentelijke) publicaties geeft archeologi-
sche en bouwhistorische informatie in een bredere context 
(Dolfin et al. 1989; Van Santen 1990; De Bruin 2000).

Hoewel het monumentenbestand van de Utrechtse binnen-
stad nog niet in detail en historische gelaagdheid in kaart ge-
bracht is, heeft Jansen wel een opvatting over welke periodes 
zeer belangrijk zijn geweest voor het stadsbeeld van Utrecht: 
‘Mijn betoog richt zich in eerste instantie toch wel heel vaak 
op de middeleeuwse stad: de vroege stadswording met de 
kerkelijke gebieden. Ik vind dat je het verhaal daar toch wel 
sterk op moet richten. Het was de bloeitijd van Utrecht. Voor 
andere steden gelden andere bloeiperiodes.’

De gemeentelijke monumentenzorgers worden herhaaldelijk 
geprezen om de manier waarop ze het Belvedere-adagium 
‘behoud door ontwikkeling’ in praktijk brengen (Jamar 2000, 
p.111; mondeling mededeling Theo van Wijk). Henk Jansen: 
‘Je zou moeten verkopen dat het in Utrecht gaat om een hele 
gave middeleeuwse structuur en middeleeuwse bakstenen 
en het verhaal wat daar bij hoort met bijvoorbeeld de wer-
ven. En ondertussen kan je echt wel op een selectieve manier 
de binnenstad doorontwikkelen. We zijn bijvoorbeeld bezig 
meer aandacht en waardering te vragen voor het modernis-
me van de jaren ’20 in de Utrechtse binnenstad. Er zitten een 
paar juweeltjes rondom de Potterstraat en de Lange Viestraat 
die door recente ingrepen in hun architectuur verarmd ge-

raakt zijn. Wat ik zelf heel spannend 
vindt voor de nabije toekomst is hoe 
we de architectuur van de stadsver-
nieuwing uit de jaren 1970 en 1980 
gaan waarderen. Mijn inschatting is 
dat dit geen lang leven is beschoren.’

4.4 Ruimtelijke ordeningsbeleid

Een laatste beleidsterrein waar de 
omgang van de gemeente met de his-
torische gelaagdheid van de binnen-
stad uit kan blijken is het ruimtelijke 
ordeningsbeleid. In dit verband is het 
voorontwerp-bestemmingsplan voor 
de binnenstad belangrijk, dat naar 
verwachting in november 2009 door 
de raad zal worden vastgesteld.
De afgelopen jaren is door de ge-
meente gewerkt aan een nieuw be-
stemmingsplan voor de hele binnen-
stad, inclusief de wijk Hooch Boulandt 
die formeel buiten het onderzoeks-
gebied van deze scriptie valt. In de 
Kadernota Binnenstad (2007), waarin 
de gemeenteraad het college van 
B&W de opdracht geeft de procedure 
te starten, werden enkele interes-
sante uitgangspunten geformuleerd. 
Zo moesten, in aansluiting op het 
Monumentenbeleidsplan, cultuur-
historische waarden een belangrijke 
rol spelen in ruimtelijke planvorming 
vanwege de meerwaarde aan ruim-
telijke kwaliteit die dat kan opleveren 
(Gemeente Utrecht 2007, p.18). Het 
beschermde stadsgezicht dat Utrecht 
sinds 1976 is, zou als uitgangspunt 
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Afbeelding 28. ‘Geschiedenis door ontwikkeling’. Deze kaart uit een brochure van de gemeente toont een 

wandeling langs bijzondere bouwhistorische en archeologische onderzoeksplekken in de binnenstad. 

Waar ingegrepen werd in de ruimte (zie afb.21), komt dikwijls nieuwe historische informatie over de 

stad naar boven: bijvoorbeeld een hoogmiddeleeuwse haven aan de Waterstraat (1) of het Romeinse 

grafveld bij het Duitse Huis (9). 
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Stadse huizen worden stadhuis

Een van de beste voorbeelden van historische gelaagdheid 
op gebouwniveau in Utrecht is het stadhuis, een historisch 
gelaagd complex van gebouwen dat over een periode van 
meer dan achthonderd jaar ontstaan is. Doordat in Utrecht 
nooit gekozen is voor een rigoureuze nieuwbouw van het 
stadhuis maar altijd voor aanpassing en samenvoeging van 
bestaande gebouwen met nieuwe toevoegingen, ligt in het 
huidige gebouwencomplex een minigeschiedenis van de 
Utrechtse stedenbouw opgeslagen. Deze geschiedenis werd 
na uitgebreid archeologisch en bouwhistorisch onderzoek 
(in de jaren 1998-2000), voorafgaand aan de meest recente 
bouwfase van het stadhuis, voor een breed publiek ontslo-
ten door een tweetal publicaties (De Kam 2000; Jamar 2000).

De oudste sporen die tijdens het onderzoek aangetroffen 
werden binnen het complex, zijn een aantal eikenhouten 
palen die als beschoeiing ter versteviging van de Rijnoever 
diende. In combinatie met iets latere vondsten wordt ver-
moed dat de percelen van het latere stadhuis van de negen-
de tot de twaalfde eeuw wellicht deel hebben uitgemaakt 
van de handelswijk Stathe, die gelegen was aan de overzijde 
van de Rijn (De Kam 2000, p.16-18).
De ‘stenen’ bouwgeschiedenis van het stadhuiscomplex 
begint echter in de late twaalfde eeuw, als na grote over-
stromingen in 1170 en 1173 de percelen met veen zijn op-
gehoogd. Er verrijst een groot tufstenen woonhuis op een 
ommuurd terrein met een eveneens tufstenen bijgebouw en 
poortgebouw. Dit zogehete Huis Lichtenberg is het oudste 
deel van het stadhuiscomplex. De kelder van dit huis is nog 
in oorspronkelijke staat bewaard gebleven.
Nadat Huis Lichtenberg (vermoedelijk) bij de grote stads-
brand van 1253 was afgebrand, volgt in de jaren daarna 
een herbouw in baksteen, waarbij eveneens de naastge-
legen panden Klein Lichtenberg en Hasenberg wordt ge-
bouwd, evenals een tweetal bruggen over de Oudegracht. 

In de veertiende eeuw raakte het vroegere voorerf van Huis 
Lichtenberg dichtgebouwd door een rij huizen die aan de 
Oudegracht grensden: De Gulden Arent, Nijenborch, Leeu-
wenstein en De Ster. Het laatste perceel, op de hoek met de 
Ganzenmarkt, werd aan het begin van de vijftiende eeuw 
bebouwd met het pand Keyserrijk. De opdrachtgevers voor 
dit pand deden de voorgevel aan de Oudegracht opzettelijk 
breder lijken dan het achterliggende huis in feite was. Het 
subtiele knikje in de
plattegrond van dit hoekpand kan vanaf de straat nog steeds 

waargenomen worden.
De representatieve woonhuizen rondom Huis Lichten-
berg krijgen een eerste functie voor het stadsbestuur als 
de schepenen in 1343 besluiten om het pand Hasenberg 
te gebruiken voor de stedelijke rechtspraak. Na de stede-
lijke machtsovername van de bisschop door de Habsburgse 

Afbeelding 29. Van de kelderplattegrond is de historische gelaagdheid 

van het stadhuiscomplex nog het beste af te lezen. In de kelderruimtes is 

momenteel een discotheek gevestigd. 



34 De historisch gelaagde stad

keizer werden in 1537 ook de raadsleden verhuisd naar de 
naastgelegen panden Klein en Groot Lichtenberg. Boven-
dien werden de bestaande bruggen over de Oudegracht 
samengevoegd tot de huidige Stadhuisbrug, waardoor een 
klein plein ontstond. In de zeventiende eeuw worden ook 
verschillende panden rondom het stadhuis aangeschaft en 
verbouwd tot nieuwe onderdelen. Het hoekpand Keyserrijk 
werd in 1614 tot stadswaag bestemd.
Een volgende grote verbouwing volgt in de jaren 1824 tot 
1830, als de huizen Lichtenberg en Hasenberg worden af-
gebroken om plaats te maken voor een neoclassicistisch 
nieuwbouwpand, uitgevoerd in helder gele natuursteen. 
De achtergelegen panden aan het Oudkerkhof en de Korte 
Minrebroederstraat waren iets later aan de beurt: hier ver-
rees eveneens neoclassicistische nieuwbouw tussen 1844 en 
1847.
Met de stedelijke bevolkingsexpansie in de loop van de ne-
gentiende eeuw nam ook de omvang van het gemeentelijk 
apparaat toe. In 1876 werd het stadhuis daarom uitgebreid 
door sloop en nieuwbouw van de naastgelegen panden aan 
de Oudegracht, De Gulden Arent en Nijenborch. In 1916 volg-
den ook de panden Leeuwenstein en De Ster, en in 1934 ten-
slotte het hoekpand Keyserrijk. Bij deze laatste uitbreiding 
en verbouwing kregen de panden Leeuwenstein en De Ster 
een sobere bakstenen gevel zoals eerder De Gulden Arent 
en Nijenborch hadden gekregen. Het geheel was verbonden 
met een doorlopende lijstgevel. Plannen voor een geheel 
nieuw gebouw strandden in deze tijd door geldgebrek. Men 
bleef daarom delen aan het bestaande stadhuiscomplex 
toevoegen. In 1940 werden aanpalende huizenblokken aan 

Afbeelding 30-33 (met de klok mee). De laatste toevoeging aan het 

stadhuiscomplex is een deconstructivistisch ontwerp van Enrico Miralles. 

Elementen van de gesloopte vleugel uit 1940 werden opgenomen in een 

nieuwe, vreemde context: kozijnen (afb.31) en het geveldeel met de oude 

ingang van de afdeling Burgerzaken (afb.33). In de raadzaal wordt het pla-

fond gedomineerd door een ophanging van eikenhouten en stalen balken. 



moeten dienen voor nieuwe ontwikkelingen, terwijl ook 
ruimte gevraagd werd voor moderne architectuur (ibid., 
p.25).
In het voorontwerp-bestemmingsplan is inderdaad het 
beschermde stadsgezicht als uitgangspunt genomen. Be-
langrijk was hierbij een onderzoek dat de gemeente het 
Rotterdamse bureau FlexusAWC liet uitvoeren naar het func-
tioneren van de bestaande bestemmingsplannen waarin 
het beschermde stadsgezicht was vertaald. Op basis van dit 
onderzoek werd besloten de gewenste bescherming voor 
de binnenstad opnieuw te formuleren (Gemeente Utrecht 
2009, p.78). Waar het instrument van het beschermde stads-
gezicht in de oorspronkelijk betekenis een bescherming van 
beeld, structuur en functie nastreefde, wordt in het nieuwe 
bestemmingsplan voor de binnenstad de bescherming van 
de functie losgelaten om de bescherming van beeld en struc-
tuur te kunnen waarborgen. Het nieuwe bestemmingsplan 
richt zich primair op het beschermen van de kwaliteit van de 
ruimtelijke stedenbouwkundige opzet die in de loop van de 
geschiedenis is gevormd (ibid., p.78). Onderkend wordt dat 
grote delen van de binnenstad hun middeleeuwse structuur 
en bouwsubstantie hebben behouden, terwijl ook de invloed 
van latere transformaties benoemd worden (ibid., p.33).
Om de bescherming van dit ‘historisch gevormde weefsel’ 
van de stad concreet te maken worden in het bestemmings-
plan verschillende aspecten gedetailleerd beschreven en 
gereguleerd. Het gaat dan om de afmetingen van bouwblok-
ken, percelen en rooilijnen, de inrichting van de openbare 
ruimte, water en groenstructuur, de omgang met binnenter-
reinen en tuinen, het creëren van een eenduidig beleid voor 
het dakenlandschap en gedifferentieerd beleid voor gevels.

Hoewel het nieuwe bestemmingsplan in hoofdzaak conser-
verend is (bescherming van structuur en beeld) wordt her-
haaldelijk gesteld dat de stad niet ‘op slot gaat’. Nieuwe ont-
wikkelingen kunnen blijven plaatsvinden mits ze binnen de 
fijnmazige structuur van de binnenstad passen. Het nieuwe 
plan moet bescherming bieden tegen ingrepen die ‘niet pas-
sen in de maat en de schaal van de historische context’ (ibid., 

p.185). Als voorbeelden van dergelijke ‘foute’ ingrepen wor-
den het WKZ-complex (zie 3.7) en de nieuwbouw van de Wil-
lem Arntszstichting genoemd.

4.5 Conclusie: Utrecht en haar historische 
gelaagdheid

De gemeente Utrecht is zich dankzij jarenlang onderzoek ter-
dege bewust van de aanwezige historische gelaagdheid in 
de binnenstad. De discussie rond dit thema is dan ook geen 
kwestie van onderzoek en bewustwording, maar meer van 
beleid en toepassing.
Wat betreft de informatievoorziening speelt de toegankelijk-
heid van de onderzoeksgegevens over de ruimtelijke ont-
wikkeling van de stad een belangrijke rol. Er is vanuit de ge-
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de Korte Minrebroederstraat en de Ganzenmarkt gesloopt 
om plaats te maken voor een nieuwe vleugel en een plein 
waar de achteringang van het complex op uitliep.
Bij de meest recente interventie (renovatie, gedeeltelijke 
sloop en nieuwbouw), die plaatsvond tussen 1998 en 2000, 
besloot de Spaanse architect Enrico Miralles het stadhuis 
‘om te draaien’ door de hoofdingang van de Stadhuisbrug 
naar de Korte Minrebroederstraat te verplaatsen. De vleugel 
uit 1940 werd gesloopt, maar een deel van de oude gevel 
aan Ganzenmarkt werd opgenomen in de nieuwe ingangs-
partij (zie afbeelding 33). Het ontwerp wordt qua architec-
tuur wel geschaard onder het deconstructivisme, een stro-
ming van chaotische en gefragmenteerde gebouwen met 
een divers materiaal- en kleurgebruik. Hoewel deze moder-
ne architectuurstroming op het eerste gezicht misschien 
zeer ongepast lijkt in de historische omgeving van het stad-
huis, blijkt het ontwerp bij nadere bestudering wonderwel 
te passen in haar omgeving en historische context.
Miralles’ doel was om het gefragmenteerde stadhuiscom-
plex ‘op te schonen’ en toegankelijker te maken (Jamar 
2000, p.107). De verschillende gevels liet hij onaangetast, 
maar de interne structuur van het complex werd openge-
legd en vervolgens aangepast. Waar hij oude elementen en 
materialen kon gebruiken heeft Miralles deze opgenomen 
in het ontwerp of soms in een nieuwe, vreemde context ge-
plaatst. Deze elementen contrasteren met de moderne ma-
terialen van de nieuwbouw waardoor de gelaagdheid van 
het complex direct in het oog springt, zowel van binnen als 
van buitenaf. Ook de vroegere kavels van de middeleeuwse 
huizen zijn bijvoorbeeld zowel binnen het complex (door 
parketstroken) als buiten op het plein (door verschillende 
steensoorten in het plaveisel) zichtbaar gemaakt.
Het resultaat van deze laatste interventie in het eeuwenou-
de complex is een stadhuis dat aan de modernste gebrui-
keisen voldoet (zaken als toegankelijkheid, belichting en 
beluchting) en tegelijkertijd haar historische gelaagdheid 
als ruimtelijke en esthetische kwaliteit heeft benut.

Afbeelding 34. Waar kan de nieuwe historische laag, die van de toekomst, 

in de Utrechtse binnenstad ontwikkeld worden? Op een aantal plekken 

in de binnenstad kunnen wijzigingen of toevoegingen in het stadsbeeld 

verwacht worden.



meente tot dusverre nagelaten alle systematisch verzamelde 
informatie over de historische gelaagdheid van Utrecht op 
een eenvoudige manier te ontsluiten. Ook is er geen over-
zicht waarover men in de stad mensen informatie geeft door 
middel van bordjes. Bovendien ontbreekt het een oude stad 
als Utrecht aan een historisch museum. Het nieuwe publiek-
centrum van het Utrechts Archief kan deze leemte mogelijk 
opvullen.
Zowel in de stadspromotie als het ruimtelijke ordeningsbe-
leid wordt sterk ingezet op het middeleeuwse karakter van 
Utrecht. Het beschermde stadsgezicht van Utrecht wordt in 
het kader van het nieuwe bestemmingsplan voor de binnen-
stad opnieuw gedefinieerd. Nieuwe ontwikkelingen in de 
binnenstad moeten passen in de maat en schaal van het his-
torisch gevormde weefsel. Utrecht koestert haar stadsbeeld 
en wil stevig grip houden op nieuwe ontwikkelingen. Dat 
deze nieuwe ontwikkelingen evengoed vernieuwend kun-
nen zijn, en daarmee de historische gelaagdheid van de stad 
voortzetten, bewijzen projecten als het stadhuis en Dom-
plein 2013. Voor de realisering van dit laatste project kunnen 
de toekomstige ambities van Utrecht voor de viering van 300 
jaar Vrede van Utrecht in 2013 en Culturele hoofdstad van Eu-
ropa in 2018 van doorslaggevende betekenis zijn. Het verle-
den heeft de toekomst in Utrecht…
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5 Historische gelaagdheid in de binnenstad van Amsterdam

Het gewest Holland werd in de vroege middeleeuwen alleen 
bewoond op hoger gelegen gronden, zoals de duin- en geest-
gronden langs de Noordzeekust en de oevers van rivieren. 
Het grootste deel van Holland was een drassige veenmassa 
en niet geschikt voor bewoning. Doordat de bevolking in de 
tiende eeuw groeide en daarmee ook de voedselvraag steeg, 
ontstond de noodzaak het landbouwgebied uit te breiden. 
Men begon daarom de woeste Hollandse veengronden in 
cultuur te brengen. Deze ontginningen begonnen op som-
mige plaatsen al voor het jaar 1000 (De Bont 2008, p.372). De 
eerste ontginners kwamen van de geestgronden van Kenne-
merland en de zandgronden van het Gooi, de Muiderberg en 
de oevers van de Vecht.

5.1 Prestedelijke bewoningsfase: ontginning in de 
hoge middeleeuwen (1000-1250)

De ontginning van Amstelland, het mondingsgebied van het 
veenriviertje de Amstel, geschiedde onder het wereldlijke ge-
zag van de bisschop van Utrecht en begon mogelijk rond het 
jaar 1000 (ibid., p.530). De Amstel bestond in die tijd uit een 
noordelijk en zuidelijk deel die pas later aan elkaar gegraven 
zouden worden. De ontginningen langs de ‘noorder’-Amstel 
legden de basis voor de latere stad Amsterdam, terwijl de 
ontginningen langs de ‘zuider’-Amstel de basis legden voor 
dorpen als Duivendrecht en Ouderkerk.
De sporen van deze ontginningen zijn in Amsterdam nog te 
zien in het straten- en stegenpatroon in het centrum en de 
Jordaan. Dit patroon laat nog de hoogmiddeleeuwse verka-
veling van het gebied zien, zoals dat ontstond door het plan-
matig graven van sloten vanaf de oever van de rivier in de 
richting van een hoge veenrug (afbeelding 36-38). Hierdoor 
liep het water uit het veen weg en konden boeren het land in 
cultuur brengen. De bebouwing in de vorm van eenvoudige 

boerenhoeven volgde de landinwaarts trekkende ontgin-
ning. Door de afwatering klonk het veen na verloop van tijd 
echter in: het maaiveld daalde waardoor overstromingsge-
vaar dreigde. In deze fase van de ontginning, zo rond 1200, 

werd het daarom noodzakelijk dijken aan te leggen langs de 
Amstel, waarlangs de bebouwing zich vervolgens concen-
treerde. Van deze bebouwing hebben archeologen sporen 
gevonden langs de Nieuwendijk (Baart 1984). Deze bewo-
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Afbeelding 35. Historisch-geograaf Chris de Bont onderscheidt in zijn recente proefschrift een ‘noorder’-Amstel en een ‘zuider’-Amstel die door de ontginners 

van Amstelland met elkaar verbonden zijn. Het deel van de Amstel tussen de Stopera en Omval is volgens hem in drie fasen gegraven, vóór de aanleg van 

de dam in de Amstel, tussen 1090 en 1250. Dat dit gegraven deel nu zo breed is komt door de latere invloed van de zee, het IJ stond immers in verbinding 

met het Almere. Bij het graven van de verbinding zou men zich gericht kunnen hebben op de plek van de huidige Oude Kerk. De ontginningen langs de ‘noor-

der’- en ‘zuider’-Amstel zijn het oudst, van rond 1000. De ontginningen langs de gegraven Amstel volgden hierna. De onderliggende kaart is de Topgrafisch 

Militaire Kaart uit omstreeks 1850, rood is het grondgebied van de (latere) stad Amsterdam, paars zijn de veengebieden, blauw zijn de rivieren en binnenme-

ren en geel zijn enkele voorbeeldontginningen. 



ners blijken echter geen boeren meer te zijn, maar vissers en 
handwerkslieden. Hun huizen zijn gebouwd op een boven 
het veen gelegen kleilaag, daar afgezet door grote overstro-
mingen in de late twaalfde eeuw.

5.2 Stadswording in de late middeleeuwen (1250-
1578)

Met het graven van een verbinding tussen de beide Amstel-
delen, verbeterde de ligging van de nederzetting aan de 
‘noorder’-Amstel, bij de monding van de rivier in het IJ, aan-
zienlijk. Waar oorspronkelijk Ouderkerk het bestuurlijke, eco-
nomische en kerkelijke centrum voor de eerste bewoners van 
Amstelland was, verschoof het zwaartepunt in de loop van 
de dertiende en veertiende eeuw naar Amsterdam.
Een aantal ontwikkelingen in het vroegste stadswordings-
proces zijn lastig te dateren. Het aan elkaar graven van de 
twee Amsteldelen wordt gedateerd tussen 1090 en 1250 (De 
Bont 2008, p.511). De schattingen over de aanleg van de dam 
in de Amstel, waar Amsterdam zijn naam aan dankt, lopen 
uiteen van kort na de grote overstromingen van 1173 (Baart 
1993, p.29) tot kort voor 1275, als de dam in de Amstel en 
haar bewoners voor het eerst in een geschreven bron voor-
komen (Dijkstra et al. 1999, p.29; Heinemeijer 1987, p.8). In 
1300 kregen deze bewoners enkele eerste stedelijke rechten 
van de landsheer van Amstelland, Gwijde van Henegouwen, 
die een jaar later tot bisschop van Utrecht gekozen werd. 
Over de heerschappij om Amstelland woedde in deze tijd 
een machtstrijd tussen de bisschop van Utrecht, de graaf van 
Holland en de ‘Heren van Amstel’, die als leenheer van zowel 
de bisschop als de graaf van twee walletjes aten en zodoen-
de probeerden een eigen machtsbasis op te bouwen. Een 
intrigerende kwestie in dit verband is een versterking uit de 
late dertiende eeuw, die in 1994 werd opgegraven tussen de 
Nieuwezijds Kolk en de Dirk van Hasselsteeg. Wie dit kasteel 
heeft gebouwd, waarom, wanneer het weer verwoest is en 
door wie, zijn vragen die stadshistorici tot op de dag van van-
daag bezig houden (Speet 2004a, p.54-59).
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Afbeelding 36, 37 en 38. De ontginning vanaf de westelijke oever van de 

‘noorder’-Amstel verliep volgens Chris de Bont grofweg in drie fasen. Vanaf 

de rivier werden sloten landinwaarts gegraven. Daartussen liggen kavels 

met bouwland en eenvoudige boerenhoeves. De ontginning schuift steeds 

verder landinwaarts op en de bebouwing volgt. Door de ontginning van het 

veen daalt het maaiveld en moeten er dijken langs de Amstel aangelegd 

worden. Langs deze dijken concentreerde zich uiteindelijk rond 1200 de 

meeste bebouwing.

De ontginning vanaf de oostelijke oever van de ‘noorder’-Amstel verliep iets 

anders. Er was hier geen sprake van opschuivende ontginning en volgende 

bewoning vanwege de geringe diepte van de ontginning tot aan de Las-

tage, de plek waar de ‘noorder’-Amstel waarschijnlijk vroeger in het Almere 

uitmondde. Op de kaart van Jacob van Deventer uit omstreeks 1560 zijn de 

ontginningsporen aangegeven.



Zeker is dat het ‘gewilde’ Amsterdam vanaf 1317 definitief 
onder het gezag van de graaf van Holland viel. De nederzet-
ting bestond in die tijd uit twee hoofdstraten aan weerszij-
den van de Amstel, die door een dam met elkaar verbonden 
waren. De westzijde van de Amstelmonding (Nieuwendijk en 
Kalverstraat) blijkt uit opgravingen het eerst bewoond te zijn. 
Hier zijn huisplattegronden opgegraven die dateren tussen 
1180 en 1200. De bebouwing aan de oostzijde (Warmoes-
straat en Nes) volgde iets later, vanaf 1250 (Baart 1993, p.31). 
Hier werd rond 1300 ook de eerste parochiekerk gebouwd, 
de huidige Oude Kerk. Ter verdediging was de nederzetting 

omgeven door een wal met houten palissade. Amsterdam zal 
rond 1300 zo’n duizend inwoners geteld hebben, waarvan 
een groot deel Fries was (Mak 2001, p.21). Deze Friese Am-
sterdammers wisten zich vlug te betrekken in het handels-
netwerk dat oudere steden als Muiden, Stavoren, Kampen, 
Deventer en Zwolle al hadden met steden in Noord-Duits-
land (Bremen, Hamburg, Lübeck), Jutland (Aalborg, Arhus) en 
andere steden rond de Oostzee.

In de veertiende eeuw breidde de nederzetting voortdurend 
uit. Het begon rond 1330 met binnendijkse aanplempingen 
in de Amstel. Aan beide zijden van de rivier werd een veertig 
meter brede strook in de Amstel gelegd. Aan de oostelijke 
oever werd deze landaanwinst gebruikt voor het bouwen 
van huizen aan de westkant van de Warmoesstraat met daar-
achter pakhuizen die met hun achterkant in het water ston-
den, zoals nu nog te zien is nabij het Centraal Station. Aan 
de westelijke oever werd de landaanwinst slechts voor een 
enkele rij nieuwe huizen gebruikt zodat een kade langs de 
Amstel overbleef, die nu bekend is als het Damrak. Al in 1350 
volgen buitendijkse uitbreidingen met het aanleggen van de 
voorburgwallen. De voorburgwallen vormden slechts korte 
tijd de grenzen van de stad want al in 1380 werden de ach-
terburgwallen gegraven, waarschijnlijk om de waterhuishou-
ding van de smaller geworden Amstel te reguleren (Speet 
2004b, p.84-85). In de omgeving van de Oude Kerk vindt de 
eerste verstening van de huizen plaats, die in de loop van de 
veertiende eeuw ook inzet op de westzijde (Baart 1993, p.33-
37).

Rond 1400 telde Amsterdam zo’n drieduizend inwoners en 
nog steeds bleven nieuwkomers de stad binnenstromen. De 
ruimtedruk nam toe en de aanvankelijk nog landelijk aan-
doende nederzetting verdichtte in hoog tempo. Percelen 
werden eerst in de lengte gesplitst en vervolgens ook in de 
breedte voor het bouwen van nieuwe huizen. De hoofdhui-
zen aan de straat kregen hierdoor één of meerdere achter-
huizen, die bereikbaar waren door paden en stegen, wat vaak 
oude perceelsgrenzen of kavelsloten waren. Dit stegenpa-

troon is goed bewaard gebleven, zowel langs de Nieuwendijk 
en de Kalverstraat als langs de Warmoesstraat en de Nes. Bo-
vendien werd door het toenemende inwoneraantal in 1421 
een nieuwe parochiekerk gewijd: de Nieuwe Kerk.
Met verdichting alleen kon de ruimtevraag niet opgelost 
worden. Daarom werd aan het begin van de vijftiende eeuw 
besloten tot een vrij omvangrijke stadsuitbreiding. In 1425 
werden twee nieuwe stadsgrachten gegraven: de Singel in 
het westen en de Kloveniersburgwal/Gelderse Kade in het 
oosten. Het uitbreidingsgebied was het grootst in het oosten. 
Hier werd een honderd meter brede strook grond bij de stad 
getrokken, waar zich vanaf het einde van de veertiende eeuw 
veel kloosters hadden gevestigd.

Door de stadsuitbreiding moesten ook de drie stadspoor-
ten verplaatst worden. De oude Haarlemmerpoort (gesloopt 
in 1506) werd van de Martelaarsgracht naar het Singel ver-
plaatst, de Sint-Olofspoort op de kop van de Warmoesstraat 
(gesloopt in 1618) werd vervangen door de Sint-Anthonis-
poort op de Nieuwmarkt en de Bindwijkerpoort aan de Kal-
verstraat/Spui (gesloopt in 1526) werd vervangen door de 
Regulierspoort op het Muntplein. Van deze nieuwe stads-
poorten is de Sint-Anthonispoort uit 1488 geheel bewaard 
gebleven. Van de Regulierspoort uit 1487 is het onderstuk 
bewaard gebleven, hierop verrees in 1620 de Munttoren. 
De nieuwe poorten uit de late vijftiende eeuw maakten deel 
uit van de stenen stadsverdediging die tussen 1482 en 1508 
werd aangelegd. Voorheen bestonden de vestingwerken van 
Amsterdam slechts uit een omwalling met palissade. Door 
grote stadsbranden in 1421 (éénderde van de houten huizen 
verwoest) en 1452 (driekwart van de stad verwoest, alleen de 
buurten langs het IJ bleven gespaard) kwam de stad echter 
in financiële nood. Hertog Filips van Bourgondië, die in 1433 
de macht in Holland had verkregen, wilde Amsterdam wel 
enkele jaren vrijstelling van belasting verlenen om deze zwa-
re klap te boven te komen, op voorwaarde dat de stad aan 
tenminste twee zijden een stenen muur zou krijgen. Amster-
dam heeft dit project jarenlang weten te vertragen, maar de 
oorlogsrealiteit deed de noodzaak uiteindelijk doordringen. 
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Afbeelding 39. Groeikaart van de laatmiddeleeuwse stadskern van Amster-

dam



De stadsmuur die uiteindelijk gebouwd werd zou echter nog 
geen honderd jaar dienst doen. Al in 1601 begon de afbraak 
door de voortdurende expansie van het stedelijke grond-
gebied. De fundamenten van de muur zijn op verschillende 
plekken in de stad nog aanwezig, bijvoorbeeld in de kade-
muren van de Gelderse Kade. Naast de eerder genoemde 
stadspoorten resteert ook nog de Schreierstoren (uit 1487) 
als onderdeel van deze stadsverdediging.
Het gebied oostelijk van de stadsmuur, de ‘Lastage’ waar veel 
scheepswerven gevestigd waren, bleef vooralsnog buiten de 
stadsgrenzen. Ter verdediging van de scheepsindustrie in de 
Lastage werd in 1515 wel de Oude Schans gegraven als ver-
dedigingsgracht met daarbij de Montelbaanstoren, die nog 
geheel bewaard gebleven is. Dit laatmiddeleeuwse Amster-
dam is prachtig weergegeven op de zeer betrouwbare kaart 
van Cornelis Anthoniszoon (afbeelding 40).

Bij het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog in 1568 koos 
Amsterdam aanvankelijk de kant van de wettige Spaanse 
machthebbers en niet de kant van de protestantse opstan-
delingen onder leiding van Willem van Oranje. De stad voor-
kwam hiermee een Spaanse belegering die steden als Haar-
lem, Leiden en Alkmaar wel hebben moeten ondergaan. Het 
inwoneraantal was van zo’n 10.000 rond 1500 opgelopen tot 
zo’n 27.000 in 1560 waarmee Amsterdam Utrecht gepasseerd 
was en de grootste stad van het huidige Nederland was ge-
worden. Uit vrees haar gunstige positie in het Noordwest-Eu-
ropese handelsnetwerk te verliezen ‘altereerde’ Amsterdam 
op 26 mei 1578 van de een op de andere dag met een bloe-
deloze revolutie. De stad koos de kant van de Opstand en zou 
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Afbeelding 40. Deze kaart van Cornelis Anthoniszoon, een houtsnede uit 

1544, was een geactualiseerde variant van zijn schilderij uit 1538 dat te zien 

is in het Amsterdams Historisch Museum. Bouwhistoricus Henk Zantkuijl 

becijferde aan de hand van deze kaart dat de helft van alle woonhuizen 

destijds nog van hout was en dat ruim 64 procent uit één bouwlaag 

bestond (Zantkuijl 1993a). Tussen 1425 en 1750 groeiden de huizen gemid-

deld met één bouwlaag per eeuw (Zantkuijl 1993b).



de rest van de Tachtigjarige Oorlog buiten het daadwerkelij-
ke strijdtoneel blijven. Amsterdam stond aan de vooravond 
van haar (eerste) ‘Gouden Eeuw’.

5.3 De Gouden Eeuw van Amsterdam (1578-1662)

5.3.1 Eerste Uitleg (1578-1586)
De eerste grote ruimtelijke ingreep van het nieuwe protes-
tantse stadsbestuur was het bij de stad trekken van de Las-
tage. Vanaf de Montelbaanstoren werd in de richting van 
de Amstel een aarden schans aangelegd, de huidige Oude-
schans. Ook aan de westkant van de stad werd begonnen 
met de aanleg van een aarden schans, even buiten de toen-
malige stadsgrens (de huidige Singel). Het eindresultaat in 
1587 van deze Eerste Uitleg was een langgerekte aarden wal 
met bolwerken die zich uitstrekte van het IJ buiten de Haar-
lemmerpoort tot aan de linker Amsteloever. De Eerste Uitleg 
was niet in de eerste plaats ingegeven door behoefte aan 
nieuwe woonruimte, maar door militair-strategische en eco-
nomische motieven (Heinemeijer 1987, p.13).

5.3.2 Tweede Uitleg (1592-1596)
Ook de Tweede Uitleg, die in de jaren 1592 tot 1596 tot stand 
kwam, richtte zich nog in eerste instantie op verbetering van 
de verdediging van de Lastage en de uitbreiding van de ha-
venindustrie in dit gebied. De verdedigingswal werd vanaf de 
rechter Amsteloever in een ruime baan om de Lastage door-
getrokken naar het IJ. Hierbinnen werden in het vanouds 
drassige gebied vier eilanden aangeplempt: drie werkeilan-
den (Uilenburg, Rapenburg en Marken, dat later Valkenburg 
wordt genoemd) en Vlooienburg, dat een gemengde woon-
werk bestemming kreeg (Bakker 2004, p.29). De stad barstte 
echter uit haar voegen onder de grote stroom nieuwkomers, 
vooral protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden en sefardi-
sche Joden uit Portugal, die zwaar vervolgd werden door hun 
katholieke overheersers. Aanvankelijk werden zij binnen de 
bestaande stadsgrenzen opgevangen, bijvoorbeeld in een-
voudige nieuwbouw op de voormalige kloosterterreinen, 

Kerken en kloosters in Amsterdam

Amsterdam herbergde vlak voor de Alteratie in 1578 negen-
tien kloosters en een Begijnhof binnen haar muren. Tussen 
1391 en 1425 waren dertien kloosters gesticht en tussen 
1425 en 1500 nog eens zes. Opvallend was dat het ging om 
zestien vrouwenkloosters en slechts drie mannenkloosters 
en dat de meeste kloostercomplexen gelegen waren in de 
zuidoostelijke hoek van de middeleeuwse stad. Hoewel 
Amsterdam een vergelijkbaar aantal (19) kloosters telde in 
vergelijking met Utrecht (21), resteert hiervan veel minder in 
het huidige stadsbeeld.
De belangrijkste oorspronkelijke restanten vandaag de dag 
zijn de Agnietenkapel, een deel van het Bethaniënklooster 
en de kapel van het Paulusconvent, de huidige Oude Waalse 
Kerk.
Het Oude en Nieuwe Nonnenklooster werden na de Altera-
tie een openbaar ziekenhuis: het Binnengasthuis. Het Sint-
Ceciliaklooster werd omgebouwd tot logement voor hoge 
gasten van het stadsbestuur, het Prinsenhof. Het Ursulacon-
vent werd Spinhuis voor vrouwen en het Clarissenklooster 
werd Rasp- of Tuchthuis voor mannen. Het Sint-Luciëncon-
vent werd Burgerweeshuis (nu Amsterdams Historisch Mu-
seum). Verschillende kloostercomplexen werden gesloopt 
en herverkaveld voor woningbouw, zoals het Minrebroeder-
klooster en het Geertruidenklooster (Bakker 2004, p.25-26).

Wanneer gekeken wordt naar het totaal aantal kerkgebou-
wen in het huidige Amsterdam, kunnen een aantal dingen 
geconstateerd worden. Amsterdam telt binnen de stads-
grenzen van 1850 in totaal 41 kerkgebouwen (waarvan 17 
nog een permanente religieuze functie hebben, dat is 41%). 
Op een stedelijk grondgebied van 802 hectare is dat een 
kerkdichtheid van 1 kerk op ongeveer 19,5 hectare. Ter ver-
gelijking: Utrecht heeft nog 19 kerken op een grondgebied 
van 132 hectare, dat is 1 kerk op ongeveer 7 hectare. Utrecht 
mag zich dus terecht ‘kerkenstad’ noemen.

Als specifieker gekeken wordt naar de historische gelaagd-
heid van het Amsterdamse kerkenbestand blijkt het volgen-
de. Van de 41 kerkgebouwen stammen er zes (15%) uit de 
late Middeleeuwen, elf (27%) uit de zeventiende eeuw, een 
(2%) uit de achttiende eeuw, achttien (44%) uit de negen-
tiende eeuw en vijf (12%) uit de twintigste eeuw.
In Amsterdam stammen dus opvallend veel kerkgebouwen 
uit de zeventiende en negentiende eeuw.
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Afbeelding 41. Kerken en kloosterterreinen binnen de laatmiddeleeuwse 

stadsgrenzen. 



die na de Alteratie door het stadsbestuur onteigend waren. 
Ook buiten de stadswallen werden steeds meer woningen 
gebouwd, wat officieel verboden was vanwege het noodza-
kelijke vrije schootsveld vanaf de schansen.

5.3.3 Derde Uitleg (1610-1615)
Een nieuwe stadsuitbreiding was dus bittere noodzaak. En 

een stadsuitbreiding zou er komen, van een omvang en op-
zet die in Nederland – toen en later – nergens anders zou 
plaatsvinden. De economie van Amsterdam floreerde: de zui-
delijke Nederlanders brachten er de zijde-industrie en suiker-
raffinaderij en waren bovendien zeer bekwame kaartenma-
kers en boekdrukkers. De Joden brachten in Amsterdam de 
diamantnijverheid en de tabakshandel (Mak 2001, p.96-98). 

Er was dus geld in Amsterdam. De Derde Uitleg, tot stand ge-
komen tussen 1610 en 1615, moest daarom niet alleen doel-
matig zijn, maar evengoed het aanzien en de schoonheid 
van de stad bevorderen (Bakker 2004, p.32). De uitbreiding 
bestond uit vijf onderdelen: (1) de aanleg van een westelijke 
haven met drie werkeilanden (huidige Bickers-, Prinsen- en 
Realeneiland), (2) de herinrichting van het gebied rondom de 
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Afbeelding 42. De stadsplattegrond van Amsterdam rond 1655. Rond de laatmiddeleeuwse stadskern zijn te zien: de 

Eerste Uitleg (Lastage), de Tweede Uitleg (o.a. oostelijke werkeilanden) en de Derde Uitleg (westelijke werkeilanden, 

Haarlemmerbuurt, Jordaan en eerste deel grachtengordel). In de stadskern zijn met rood enkele projecten van stede-

lijke inbreiding aangegeven, zoals die plaatsvonden tussen de Derde en Vierde Uitleg. Ook het Waalseiland werd in 

deze periode aangeplempt en bebouwd.  

Afbeelding 43. De stadsplattegrond van Amsterdam rond 1725 met de tussen 1656 en 1663 gerealiseerde Vierde 

Uitleg. Met deze Vierde Uitleg zou er een voorlopig einde komen aan de bijna continue uitbreiding van het stedelijke 

grondgebied van Amsterdam sinds de Alteratie van 1578. De stad zou pas na 1860 opnieuw buiten de bestaande 

grenzen treden.  



 Paleis op de Dam

Het monument dat bij uitstek de Amsterdamse (en daarmee 
ook de Hollandse) Gouden Eeuw representeert is het nieuwe 
stadhuis dat tussen 1648 en 1665 gebouwd werd, beter be-
kend als het Paleis op de Dam. 
Het eerste stadhuis van Amsterdam was rond 1400 gebouwd 
op de hoek van de Dam en de Vogelsteeg, later Gasthuis-
steeg genoemd. In de loop der tijd breidde dit oude stad-
huis, evenals de stad zelf, uit door het aankopen van aanpa-
lende panden. Het gebouwencomplex dat zo ontstaan was 
voldeed in de eerste helft van de zeventiende eeuw bouw-
kundig niet meer. Amsterdam was een wereldstad gewor-
den en had dringend behoefte aan een representatief rege-
ringscentrum. Voorafgaand aan het officiële besluit van het 
stadsbestuur tot nieuwbouw in 1640, waren al jarenlang stil-
zwijgend omliggende huizen aangekocht (Mak 1997, p.22). 
De omvang van het nieuw te bouwen stadhuis wisselde in 
de planvormingperiode tussen 1640 en 1648 verschillende 
keren, afhankelijk van de stand van zaken in de Tachtigjarige 
Oorlog. Met de Vrede van Munster in 1648 was de weg vrij 
voor de bouw van het grootste stadhuis van Europa. Tege-
lijk met de plannen voor de bouw van een nieuw stadhuis 
werd gewerkt aan plannen voor de herbouw van de Nieuwe 
Kerk, die in 1645 grotendeels was afgebrand. Deze ‘nieuwe’ 
Nieuwe Kerk zou een gigantische toren krijgen die kon wed-
ijveren met de Utrechtse Dom. Dit tweede megaproject is 
letterlijk nooit ver van de grond gekomen. Wat ervan rest is 
slechts de onderbouw van de westgevel aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal, die desondanks toch nog een aardig idee geeft 
van wat er had kunnen verrijzen in het stadsbeeld. Waarom 
het project uiteindelijk niet doorging is niet duidelijk. Was 
het bouwtechnisch niet mogelijk de zware toren in de slappe 
Amsterdamse veengrond te verankeren? Was er geen geld 
meer? Of had de stad uiteindelijk toch geen behoefte aan 
een prestigieus kerkelijk symbool naast een prestigieus we-
reldlijk symbool? 

De bouw van het stadhuis werd in 1648 voortvarend gestart, 
naar het uitverkozen ontwerp van architect Jacob van Cam-
pen. De begane grond en eerste twee verdiepingen werden 

al in 1655 in gebruik genomen, maar het gehele gebouw was 
pas in 1665 klaar en nog tot 1695 werd aan de afwerking van 
de binnenruimtes gewerkt. Het stadhuis stond – revolutio-
nair - vrij in de ruimte, en stak ook met haar strakke architec-
tonische vormentaal af tegen het chaotische middeleeuwse 
stadsbeeld (Mak 1997, p.46-47). De classicistische bouwstijl 
die van Campen hanteerde, kenmerkte zich door de ‘juiste’ 
(volgens de Italiaanse ordeboeken) toepassing van klassieke 
motieven. Menig gymnasiast heeft zich moeten blindstaren 
op de gevels en ornamenten van ‘het achtste wereldwonder’. 
De oorspronkelijke relatie die het gebouw met de stad had, 
is vandaag de dag zowel in functionele als in ruimtelijke 
zin drastisch gewijzigd. Nadat het stadhuis in 1808 door de 
Franse (onder)koning Lodewijk Napoleon als residentie was 
opgeëist, was het stadsbestuur verhuisd naar het Prinsenhof 
(nu Hotel The Grand) aan de Oudezijds Voorburgwal. Na de 
Franse tijd in 1813 kreeg Amsterdam haar stadhuis niet terug 
maar maakte het een deal met het koningshuis van het ‘nieu-
we’ Nederland: ‘Amsterdam mocht zich hoofdstad noemen, 
het stadhuis zou paleis blijven, en de Oranjes beloofden een 
gedeelte van het jaar in de hoofdstad door te brengen. Van 
die laatste toezegging is weinig of niets terechtgekomen: 
decennialang stond het paleis als een grijs, dood blok steen 
op de Dam, slechts sporadisch gebruikt voor representatieve 
doeleinden, hét symbool voor de permanente afwezigheid 
van de Oranjes in het leven van de stad (Mak 2001, p.203)’. 
Hoewel de oorspronkelijke ruimtelijke grandeur van het 
stadhuis nog steeds in het oog springt, is het schaalverschil 
tussen het zeventiende-eeuwse gebouw en haar omgeving 
met de bebouwing aan de Dam uit het begin van de twintig-
ste eeuw nagenoeg opgeheven. 
De Rijksgebouwendienst voert sinds 2005 een restauratie en 
renovatie uit, waardoor het paleis al jarenlang niet meer be-
zocht kan worden door het publiek. De Stichting Koninklijk 
Paleis Amsterdam heeft toegezegd dat het paleis in de zo-
mermaanden van 2009 (juni tot september) weer te bezoe-
ken zal zijn voor het publiek.
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Afbeelding 44 en 45. Het Paleis op de Dam is het topmonument van Amster-

dam uit de zeventiende eeuw. Minder bekend is dat ook de naastgelegen 

Nieuwe Kerk in deze tijd onderwerp was van grootse planvorming. Een aan-

zet tot de bouw van een enorme toren, als Amsterdamse tegenhanger van 

de Domtoren, is nog te zien in de onderbouw van de westgevel van de kerk. 



Haarlemmerstraat tussen het IJ en de nieuw gegraven Brou-
wersgracht, (3) de aanleg van de Heren-, Prinsen- en Keizers-
gracht, het eerste deel van de grachtengordel, (4) de aanleg 
van de grote woonwijk het Nieuwe Werk (later de Jordaan ge-
noemd) en (5) een nieuwe fortificatielinie om de stadsuitbrei-
ding tussen het huidige Barentszplein en de Leidsegracht.
De vier wijken van de Derde Uitleg hadden elk een eigen ste-
denbouwkundige plattegrond en bestemming. De havenei-
landen waren rechthoekig opgezet naar het voorbeeld van 
de eerdere oostelijke haveneilanden en boden plaats aan 
scheepswerven, pakhuizen en andere bedrijfspanden. De 
Haarlemmerbuurt, met houtopslag, pakhuizen en woonhui-
zen, kreeg een streng geometrische indeling, vergelijkbaar 
met de inrichting van de Lastage in de Tweede Uitleg. De 
Jordaan was geprojecteerd op de bestaande polderstructuur 
van kavelsloten en paden. Het handhaven van dit patroon 
was een noodgreep omdat hier in de loop der tijd al onof-
ficieel uitgebreid was (Abrahamse 2007, p.12). Tienduizenden 
mensen, veelal uit de onderlaag van de samenleving, woon-
den en werkten er.
Het eerste deel van de grachtengordel werd parallel aan het 
tracé van de stadswal van de Eerste Uitleg uitgelegd. De ste-
denbouwkundige opzet werd gekenmerkt door symmetrie, 
regelmaat en grootschaligheid. De Herengracht, waarvan het 
oostelijke deel al uit 1585 stamt, en de Keizersgracht, werden 
bestemd als exclusief woongebied voor de welgestelde klas-
se, een innovatie in de stedenbouw (ibid., p.28). Commerci-
ele functies waren enkel toegestaan in de dwarsstraten. Aan 
de grachten werden ruime percelen afgegeven en bebouwd 
met grote woonhuizen en een diepe achterliggende tuin.
De Derde Uitleg eindigde nogal abrupt bij de huidige Leidse-
gracht. Uit de vergaderingen van het stadsbestuur valt af te 
leiden dat aanvankelijk een nog grotere uitbreiding gepland 
was (ibid, p.12). Het zou nog ruim veertig jaar duren voordat 
er een vervolg werd gegeven aan de Derde Uitleg.

5.3.4 Stedelijke ontwikkeling tussen 1615 en 1656
Tussen de Derde en Vierde Uitleg vonden verschillende voor-
beelden van stedelijke ‘inbreiding’ plaats (Bakker 2004, p.39-

42). De omvangrijkste ingreep was het aanplempen en be-
bouwen van de rechter Amsteloever tussen het Rokin en de 
Blauwbrug. Op de twee eilanden tussen de Raamgracht en de 
Amstel, die tijdens de Eerste Uitleg waren aangelegd, hadden 
zich voornamelijk ververijen gevestigd. Deze eilanden wer-
den nu in de Amstel uitgelegd en bebouwd met burgerwo-
ningen. De Staalstraat geeft de scheiding tussen het oude en 
nieuwe gedeelte van de eilanden aan. In het verlengde van 
de Staalstraat kwam de Nieuwe Doelenstraat tot stand met 
statige woonhuizen die direct in de Amstel stonden. Naast 
Hotel l’Europe zijn hiervan nog enkele voorbeelden te zien.
Een ander project was de aanleg van het Waalseiland tussen 
1644 en 1646. Door de verlanding van de Oude Waal was 
deze haven te ondiep geworden voor grote schepen. Het 
stadsbestuur besloot tot aanplemping en bebouwing met 
koopmanshuizen. Ter verbetering van de doorstroming in 
het oostelijke havengebied werd in 1648 de Nieuwe Vaart 
gegraven.
Tenslotte werd op verschillende terreinen in de stad woning-
bouw voor bepaalde groepen gerealiseerd. Bijvoorbeeld 
voor de middenklasse aan de Hand- en Voetboogstraat (circa 
1650) of voor weduwen in de Jordaan bij het Kartuizerhof, op 
het terrein van het voormalige Kartuizerklooster (eveneens 
rond 1650). Van dit klooster, gesticht in 1392 en verwoest in 
1572, resteerde bij de aanleg van de Jordaan slechts de ruïne 
en de kloostertuin. In 2001 zijn enkele muurresten van het 
klooster opgegraven tussen de Kartuizerstraat en de Linden-
gracht. Het gehele kloostercomplex besloeg ongeveer het 
gebied tussen de Lindengracht, Tichelstraat, Westerstraat en 
Tweede Lindendwarsstraat/Tweede Boomdwarsstraat.

5.3.5 Vierde Uitleg 1656-1662
De Vierde Uitleg van de stad begon, evenals de Derde Uitleg 
met de aanleg van drie nieuwe haveneilanden, dit maal aan 
de oostkant van de stad. Tussen 1654 en 1660 werden aan-
geplempt en bebouwd de eilanden Kattenburg (grotendeels 
in gebruik genomen door de Admiraliteit, in het ’s Lands 
Zeemagazijn is nu het Scheepvaartmuseum gevestigd), Wit-
tenburg (bestemd voor particuliere scheepsbouwers) en 

Oostenburg, dat grotendeels in gebruikgenomen werd door 
de Verenigde Oostindische Compagnie. Hiervan resteren nu 
nog het pakhuis Oostenburgh dat in 1998 werd verbouwd 
tot appartementencomplex en enkele panden aan de Oos-
tenburgergracht. De stad telde rond 1650 zo’n 175.000 inwo-
ners (Bakker 2004, p.42) en rond de drie stadspoorten aan de 
oostkant van de stad waren vrij uitgestrekte voorsteden tot 
stand gekomen. Bovendien was de laat zestiende-eeuwse 
verdediging van de oostkant van de stad aan vernieuwing 
toe. Tussen 1656 en 1662 werd daarom de fortificatielinie 
doorgetrokken van de huidige Leidsegracht in een ruime 
baan om de stad naar het IJ, tot bij Oostenburg. Het gehe-
le gebied tussen de oude en nieuwe schans werd door het 
stadsbestuur onteigend en opgezet naar het patroon van 
het eerste deel van de grachtengordel, aangelegd tijdens 
de Derde Uitleg. Bij het doortrekken van de grachten wer-
den nu ook achterstraten aangelegd (Reguliersdwarsstraat, 
Kerkstraat) voor het landverkeer, waardoor de brede kade-
grachten vrij bleven voor het bestemmingsverkeer van de 
bewoners (Abrahamse 2007, p.39). In de nieuwe stadsplatte-
grond werden de bestaande uitvalswegen van de stad recht 
getrokken en verdwenen oude structuren als de Boerenwe-
tering en de Overtoomsevaart (zie afbeelding 46 en 47). Ook 
de Sint-Anthonisdijk werd rechtgetrokken; de dijkfunctie was 
al overgenomen door de Kadijk, die tegelijk met de Nieuwe 
Vaart was aangelegd.
De verkoop van de nieuwe kavels aan de grachten ten westen 
van de Amstel verliep aanvankelijk voorspoedig, maar met 
het stagneren van de economie vanaf de jaren 1670, stokte 
de invulling van het nieuwe stadsgebied. De Nieuwe Heren-, 
Keizers- en Prinsengracht ten oosten van de Amstel, bleven 
dan ook grotendeels onbebouwd. Het gebied tussen de hui-
dige Plantage Muidergracht en het Entrepotdok lag zelfs nog 
geheel braak en werd daarom in 1682 door het stadsbestuur 
tot groen wandel- en tuingebied bestemd, de Plantage ge-
heten. De aanwezigheid van dierentuin Artis komt voort uit 
deze bestemmingswijziging in de late zeventiende eeuw.

Met de Vierde Uitleg kwam er voorlopig een einde aan de 
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bijna continue uitbreiding van het stedelijke grondgebied. 
Met 220.000 inwoners rond 1680 was Amsterdam na Londen 
en Parijs de derde stad in Europa (ibid., p.12). De stad zou pas 
na 1860 weer verder groeien.

5.4 Amsterdam in de achttiende eeuw

Het verhaal van Amsterdam in de achttiende eeuw is vooral 
het verhaal van de veranderende economische machtsposi-

tie. Niet alleen Amsterdam maar heel de Republiek der Ver-
enigde Nederlanden werd in deze tijd op economisch en 
militair gebied ingehaald door Engeland en Frankrijk. De cen-
trale plaats van Amsterdam als stapelmarkt voor de wereld 
verzwakte ten gunste van steden als Londen en Hamburg. De 
Hollandse handelaren richtten zich daarom niet meer in eer-
ste instantie op de handel in goederen, maar op de handel in 
geld. Want kapitaal was er tijdens de Gouden Eeuw in de Re-
publiek in overvloed opgebouwd. Amsterdam bleef dan ook, 
als financieel centrum, van belang in de wereldhandel van de 

achttiende eeuw. Buitenlandse ondernemingen, vorsten en 
regenten leenden er op grote schaal geld.
Grootschalige ruimtelijke ingrepen in het stadsbeeld vonden 
er in de achttiende eeuw niet plaats. De meeste bouwacti-
viteiten vonden plaats in de grachtengordel. Het ging hier-
bij vaak om gevelverbouwingen van bestaande panden. De 
trapgevels die vooral in de zeventiende eeuw in de mode 
waren werden vervangen door halsgevels en klokgevels met 
bijbehorende ornamentiek. In de negentiende eeuw zouden 
deze gevels weer vervangen worden door strakke lijstgevels. 
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Afbeelding 46 en 47. De kaarten van Joan Blaeu uit 1657 (links) en Frederick 

de Wit uit 1672 (rechts) laten zien hoe er tijdens de Vierde Uitleg werd 

omgegaan met elementen uit de overgangszone van stad naar land. Oude 

uitvalswegen en waterlopen verdwenen of werden rechtgetrokken als 

radiaalstraten in de nieuwe plattegrond. 

Op de kaart van Blaeu zijn aangegeven (1) de Sint-Anthonisdijk uit om-

streeks 1200, (2) het tussen 1090 en 1250 gegraven deel van de Amstel, (3) 

de mogelijk elfde-eeuwse Boerenwetering, (4) de Heiligewegsvaart uit 1413 

en (5) de Heiligeweg, een pelgrimsroute die ontstond na het Mirakel van 

Amsterdam in 1345. 

Op de kaart van De Wit zijn aangegeven: (1) de rechtgetrokken Sint-An-

thonisdijk (nu Plantage Middenlaan) met de Muiderpoort, (2) de Wees-

perstraat met de Weesperpoort, (3) de Amstel, (4) de Utrechtsestraat met de 

Utrechtsepoort, (5) het restant van de Boerenwetering, (6) De Leidsestraat 

met de Leidsepoort en (7) het restant van de Heiligewegsvaart. Op de kaart 

zijn ook de geplande pleinen voor de vier stadspoorten goed te zien. Het 

Weesperplein, Frederiksplein en Leidseplein zijn nog steeds te herkennen in 

de stadsplattegrond. 



Aan de grachtengordel ontstond zo in de loop der tijd een 
gevarieerd architectuurhistorisch bouwbestand, dat van-
daag de dag sterk gewaardeerd wordt.
Een van de meest opvallende nieuwbouwprojecten uit de 
achttiende eeuw is het gebouw Felix Meritis van het gelijk-
namige genootschap voor kunst en wetenschap, dat in 1788 

opende aan de Keizersgracht 324. Het pand manifesteert zich 
zowel qua schaal als qua architectonische vormgeving na-
drukkelijk in de gevelwand van de Keizersgracht. Felix Meritis 
werd een zeer belangrijk cultureel centrum voor Amsterdam, 
mede onder invloed van de Franse overheersers (1795-1813) 
die Amsterdam cultureel op de kaart wilden zetten (Van der 
Plas 1993, p.150). Ook de verplaatsing van de collectie van het 
latere Rijksmuseum in 1808 van Den Haag naar Amsterdam 
in opdracht van Lodewijk Napoleon kan in dit verband gezien 
worden. De collectie werd in Amsterdam achtereenvolgens 
gehuisvest in een deel van het paleis op de Dam (1808-1814), 
het zeventiende-eeuwse Trippenhuis (1814-1885) en het im-
posante nieuwe museumpand (vanaf 1885), dat tot 2013 een 
grootschalige verbouwing ondergaat.
Een laatste nieuwbouwproject dat genoemd dient te worden 
is de Muiderpoort uit 1770, de enige overgebleven stads-
poort uit het Amsterdam van de zeventiende en achttiende 
eeuw. De overige monumentale stadspoorten zijn allemaal 
gesloopt: de Weesperpoort (in 1857), Utrechtsepoort (1859), 
Leidsepoort (1862) en Haarlemmerpoort (1837).

5.5 Ruimtelijke ontwikkelingen in de negentiende 
eeuw

5.5.1 De stad in verval 1800-1870
De ontwikkeling van het stadsbeeld in de eerste helft van de 
negentiende eeuw werd, behalve door het uitblijven van een 
nieuwe economische bloeiperiode, gestempeld door wisse-
lingen in de bestuurlijke macht van de stad: ‘De Republiek 
der Verenigde Nederlanden (1588-1795) bestond als het 
ware uit zelfstandige stadstaatjes, waarvan Amsterdam ver-
uit het machtigste was. Het centrale staatsgezag dat de Fran-
sen oplegden, onverkort overgenomen door koning Willem 
I, betekende voor Amsterdam een bestuurlijke omwenteling: 
opeens bepaalden gezagsdragers van buiten wat er met de 
stad moest gebeuren (Van der Plas 1993, p.148)’.
De ruimtelijke invloed van de Franse (onder)koning Lodewijk 
Napoleon, die van 1808 tot 1810 resideerde in het Amster-

damse stadhuis, bleef beperkt tot het verwijderen van het 
waaggebouw op de Dam omwille van zijn uitzicht en de 
bouw van de Oranje Nassaukazerne aan de huidige Sarpha-
tistraat.
Koning Willem I bepaalde dat Amsterdam geen regerings-
functie maar een haven- en handelsfunctie moest krijgen. 
Met het graven van het Noord-Hollands Kanaal (1819-1824) 
en de aanleg van het Ooster en Westerdok (1829-1834) pro-
beerde hij in samenwerking met de stad tevergeefs wat te 
doen aan de bereikbaarheid van de haven. ‘Op sommige mo-
menten ging het wel wat beter dan op andere, maar in de 
hele periode 1813-1870 is het overheersende refrein: Amster-
dam is in verval. (…) Ook in aanzien, grootsteedsheid en le-
vendigheid bleef Amsterdam achter bij andere hoofdsteden. 
Het was een sombere, ouderwetse, doodse stad, zonder ele-
gante parken en pleinen, zonder opera of nationaal theater 
(Aerts 2006, p.17)’. Het stadsbeeld in arme wijken zoals delen 
van de Jordaan, de Jodenbuurt en de Oostelijke Eilanden ver-
pauperde. De leefomstandigheden waren er ellendig. Com-
plete gezinnen leefden op zolderkamers, in kelders of pothui-
zen. Tuinen en achterven werden dichtgebouwd met krotten 
waar geen daglicht naar binnen kon schijnen. De grachten 
waren open riolen en ziektes en epidemieën teisterden de 
stad regelmatig. Het inwoneraantal van de stad was tussen 
1735 en 1815 gedaald van 240.000 naar 180.000 en zou tot 
het midden van de negentiende eeuw blijven schommelen 
rond de 200.000 (Aerts 2006, p.19).
De gang van zaken rond de herinrichting van het gebied dat 
was vrijgekomen na het ontmantelen van de stadswallen 
(vanaf 1820) was tekenend voor de ‘stad in verval’. Het stads-
bestuur liet de herinrichting niet planmatig verlopen zoals 
in Utrecht, maar losjes en versnipperd. Er ontstond zo een 
mix van plantsoenen, fabrieken, bedrijfsgebouwen, militaire 
voorzieningen en een gevangenis (Aerts 2006, p.82-91). Het 
is opvallend dat geen van deze gebouwen en terreinen uit 
de periode 1820-1860 vandaag nog resteert, op een deel van 
het Weteringsplantsoen na. Een slordige en achteloze stads-
planning is kennelijk geen lang leven beschoren.

Hofjes in Amsterdam

Naast het religieuze erfgoed (kerken, kloosters en synago-
gen) leent ook een ander type gebouw zich in Amsterdam 
goed voor een eenvoudige analyse van de historische ge-
laagdheid. In de loop der tijd zijn verspreid over de stad zo-
genaamde hofjes gesticht; veelal kleine woningcomplexen 
gegroepeerd rondom een binnentuin. De hofjes werden 
vaak gesticht uit legaten of door weldoeners, voor de huis-
vesting van een bepaalde kwetsbare groep: ouderen, wedu-
wen of armen van een bepaald kerkgenootschap. 
Een telling van het aantal hofjes in Amsterdam, die niet pre-
tendeert geheel compleet te zijn, levert een volgend beeld 
op. Van de 37 hofjes stamt er een (2,5%) uit de late Middel-
eeuwen, het veertiende-eeuwse Begijnhof. Uit de zeven-
tiende eeuw zijn nog elf hofjes over (30%), uit de achttiende 
eeuw nog tien (27%), uit de negentiende eeuw veertien 
(38%) en uit de twintigste eeuw een hofje (2,5%). 
In vergelijking met de analyse van de kerkgebouwen valt 
bij de historische gelaagdheid van de hofjes vooral het lage 
aandeel uit de late Middeleeuwen en het hoge aandeel uit 
de achttiende eeuw op. De telling is gebaseerd op het stich-
tingsjaar van de hofjes. In hoeverre er sprake was van al be-
staande bebouwing voor de stichting van een hofje of van 
latere verbouwingen of toevoegingen aan het hofje is in de 
analyse niet meegenomen. 
Wat betreft de spreiding van de 37 hofjes over de Amster-
damse binnenstad is het opvallend te noemen dat twintig 
hofjes (54%) in de Jordaan te vinden zijn. Kennelijk woonde 
daar de grootste doelgroep van dergelijke hofjes.
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5.5.2 Een nieuwe Gouden Eeuw 1870-1920
Het economische tij keerde voor Amsterdam weer gunstig in 
de tweede helft van de negentiende eeuw. De stad bloeide 
dusdanig op dat de periode 1870 tot 1920 ook wel de ‘Twee-
de Gouden Eeuw’ wordt genoemd. Enkele achtergronden die 

vaak aangevoerd worden in verband met deze nieuwe op-
leving van Amsterdam (Mak 2001, p.214) zijn de aanleg van 
een spoorverbinding tussen Amsterdam en het Duitse Rijn-
land (1856), de opening van het Suezkanaal (1867) en de in-
voering van het Cultuurstelsel waardoor nieuwe baten uit de 

Indische koloniën gegenereerd werden, een opleving van de 
diamantindustrie (1869) en vooral de aanleg van het Noord-
zeekanaal (1876), waardoor Amsterdam een open verbinding 
met de Noordzee kreeg.
De ruimtelijke ontwikkeling van de stad kwam opnieuw in 
een stroomversnelling terecht. Zo ontplooiden particuliere 
woningbouwverenigingen vanaf de jaren 1850 de eerste 
initiatieven om de armzalige leefomstandigheden van veel 
Amsterdammers te verbeteren. Een van de vroegste voor-
beelden van deze sociale woningbouw is het complex aan de 
Planciusstraat 8-20 uit 1856. In de jaren 1860 en 1870 volg-
den verschillende woningbouwcomplexen in de Jordaan. 
Tuineigenaren in de Plantage, het stedelijk ‘groengebied’ uit 
de Vierde Uitleg werden onteigend om plaats te maken voor 
woningbouw die er tussen 1860 en 1890 tot stand kwam.
Overal in de stad worden tussen 1850 en 1900 om hygiëni-
sche redenen grachten gedempt. Met bepaalde dempingen 
werd ook een verkeerskundige doorbraak gerealiseerd. In 
de Jordaan sloten bijvoorbeeld de gedempte Goudsbloem-
gracht (1853, nu Willemsstraat) en Anjeliersgracht (1875, nu 
Westerstraat) aan op de woningbouwcomplexen die vanaf 
1872 verrezen op de voormalige stadswallen, tussen de Lijn-
baansgracht en Singelgracht. Met de demping van de Rozen-
gracht (1890) en de doorbraak van de Raadhuisstraat (1895) 
werd een nieuwe centrumroute gecreëerd.

De belangrijkste ingreep in de ruimtelijke structuur van Am-
sterdam in de negentiende eeuw was de afsluiting van het 
open havenfront door de aanleg van de spoorbaan en het 
Centraal Station in het IJ, tussen 1876 en 1889. Waar het 
stadsbestuur het station graag ten zuiden van de stad, on-
geveer bij het huidige Sarphatipark, gezien had, drukte de 
Nederlandse Staat het plan voor een station in het IJ door 
(Smook 1984, p.192-193). Deze locatiekeuze van het nieuwe 
station betekende – achteraf bezien – dat de oude binnen-
stad haar centrumfunctie kon behouden. De cityvorming die 
er in de decennia tussen 1870 en 1930 plaatsvond heeft veel 
sporen nagelaten, vooral in de van oorsprong middeleeuwse 
kern. Tussen 1870 en 1925 verminderde het woningbestand 
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Afbeelding 48. Veranderingen in het stadsbeeld tussen 1825 en 1980. Met 

oranje is de kadastrale plattegrond van 1825 aangegeven. Met zwart zijn 

de ruimtelijke ingrepen tot 1980 aangegeven. De belangrijkste hiervan 

worden besproken in de paragrafen 5.5 en 5.6: de bebouwing van de Plan-

tage, de afsluiting van het open havenfront, de demping van grachten 

in de Jordaan, cityvorming in de laatmiddeleeuwse kern, de verbreding 

van de Vijzelstraat, de aanleg van de metro in de Nieuwmarktbuurt, de 

verkeersdoorbraak Weesperstraat/IJ-tunnel, stadsvernieuwing op de 

oostelijke en westelijke haveneilanden en de bouw van de Stopera.



in de binnenstad met meer dan dertig procent (Wagenaar 
1993, p.222). Het nauwe straten- en grachtenpatroon werd 
op verschillende plaatsen aangepast aan het landverkeer. De 
Nieuwezijds Achterburgwal (nu Spuistraat) was al in 1866 ge-
dempt, de Nieuwezijds Voorburgwal, het Spui en gedeeltes 
van het Damrak volgden in 1883. Een grote verkeerskundige 
ingreep in de grachtengordel was de verbreding van de Vij-

zelstraat tussen 1917 en 1926 met daaraan nieuwe bebou-
wing, waarvan het massale kantoor van de Nederlandse 
Handel-Maatschappij (nu stadsarchief ) het meest in het oog 
springt.
Kantoren vestigden zich verder vooral langs het Damrak, 
het Rokin (dat in 1937 gedempt werd), de Nieuwezijds Voor-
burgwal en de Spuistraat. De Nieuwendijk en de Kalverstraat 
ontwikkelden zich tot winkelstraten met uitlopers naar het 
Leidseplein en het Rembrandtplein, waar vooral cultuur en 
vermaakfuncties gevestigd waren (bijvoorbeeld de Stads-
schouwburg aan het Leidseplein uit 1894 en bioscoop Tu-
schinksi aan de Reguliersbreestraat uit 1921). De nieuwe 
kantoorgebouwen (bijvoorbeeld het kantoor van de Neder-
landsche Bank aan de Oude Turfmarkt 127-137 uit 1869 of 
het kantoor van Levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht 
aan Damrak 28-30 uit 1906), winkels (een omvangrijk voor-
beeld is de winkelgalerij aan de Raadhuisstraat 23-53 uit 
1897) en warenhuizen (bijvoorbeeld Metz & Co in 1891 op de 
hoek van de Leidsestraat en Keizersgracht, Maison de Bonne-
terie aan het Rokin 140-142 in 1912) hadden veelal een grote-
re schaal dan de bestaande bebouwing en doordat nergens 
samenhangende nieuwe gevelwanden werden ontworpen 
veranderden sommige straten ‘in schilderachtige boulevards, 
waarin verschillende functies, bouwhoogtes, materialen en 
architectuurvormen door elkaar bleven bestaan (Meurs 2000, 
p.353)’.
Op de Dam leidde de nieuwe bebouwing ertoe dat het oor-
spronkelijke schaalverschil van het zeventiende-eeuwse pa-
leis met haar omgeving wegviel. Het huidige hotel Krasna-
polsky zette hier de toon: het werd verbouwd van koffiehuis 
tot bierpaleis (1879) naar hotel (1883) en slokte in haar voort-
durende schaalvergroting 57 percelen met talloze huizen op 
tussen de Warmoesstraat en de Oudezijds Voorburgwal. De 
Bijenkorf volgde in 1914, het sociëteitsgebouw Industria in 
1916 en Peek & Cloppenburg in 1917. Waar het Paleis op de 
Dam kan gelden als het ultieme Amsterdamse monument 
van de ‘eerste’ Gouden Eeuw, kan datzelfde voor de ‘tweede’ 
Gouden Eeuw gelden voor de Koopmansbeurs van H.P. Ber-
lage, die in 1903 opende aan het Damrak.

Over het algemeen kan geconstateerd worden dat de meeste 
ruimtelijke veranderingen gedurende de periode 1870-1920 
– en verder tot aan de Tweede Wereldoorlog – plaatsvonden 
in de laatmiddeleeuwse kern van de binnenstad, terwijl de 
grachtengordel nagenoeg intact bleef. Zoals Meurs (2000, 
p.350) stelt: ‘het oudste stadsdeel moderniseerde, de grach-
tengordel historiseerde’, vooral door de weerstand die er van-
af 1900 op gang gekomen was tegen de vele ingrepen in het 
historische stadsbeeld (zie Meurs 2000, p.82-99).

5.6 Ruimtelijke ontwikkelingen na de Tweede 
Wereldoorlog

Hoewel de Tweede Wereldoorlog geen al te grote directe 
schade aan het stadsbeeld in de binnenstad toebracht (er viel 
één bom op de Blauwburgwal), was er wel aanzienlijke indi-
recte schade. Door de grootschalige deportaties van Joden, 
die met name woonden op Vlooienburg (nu Waterlooplein), 
de Oostelijke Eilanden, de Weesperbuurt en de Nieuwmarkt-
buurt, waren deze buurten in hoog tempo ontvolkt geraakt 
en ten prooi gevallen aan plundering en verval. Het is dan 
ook niet toevallig dat de meeste ruimtelijke ingrepen na de 
Tweede Wereldoorlog in deze buurten van het oostelijke deel 
van de binnenstad plaatsvonden.
Op basis van vooroorlogse verkeersplannen werd begon-
nen met de aanleg van een nieuwe centrumroute en ver-
binding met Amsterdam-Noord (de IJ-tunnel, geopend in 
1968). In aansluiting op de Wibautstraat werd hiertoe de 
Weesperstraat verbreed en bebouwd met modernistische 
kantoorpanden. Ook de Jodenbreestraat werd verbreed en 
bebouwd met dergelijke kantoorpanden; het Maupoleum uit 
1971 (gesloopt in 1994) is het beste voorbeeld van de con-
troverse die hierdoor ontstond tussen de architectuur van de 
naoorlogse cityvorming en de historische stad. Het contras-
teerde enorm met de schaal en architectuur van het verderop 
gelegen zeventiende-eeuwse De Pintohuis, dat op de nomi-
natie stond om gesloopt te worden voor de verbreding van 
een volgende straat, de Sint-Antoniebreestraat. Massale pro-
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Afbeelding 49. De periode 1870-1920 liet vooral in de laatmiddeleeuwse 

kern van de binnenstad sporen na. Perceelsoverschrijdende nieuwbouw 

en schaalvergroting vond vooral plaats langs de gedempte Nieuwezijds 

Achterburgwal (nu Spuistraat) en Nieuwezijds Voorburgwal, de Dam, het 

Damrak en Rokin en langs de Nieuwendijk en Kalverstraat. Het gebied rond 

de Oude Kerk en de Oudezijds Burgwallen heeft echter in grote mate haar 

fijnmazige percellering behouden. 



testen en rellen tegen de ingrepen in de Nieuwmarktbuurt 
in 1975 leidden uiteindelijk tot de aanpassing van de plan-
nen aan de schaal en structuur van de historische stad. Het 
De Pintohuis werd gerestaureerd, de Sint-Antoniebreestraat 
bleef smal: de tegenstelling tussen de modernistische de 
romantische visie op de stad is nergens anders in het stads-
beeld zo manifest aanwezig.
De sloop en nieuwbouwplannen in de Nieuwmarktbuurt 
hadden te maken met de aanleg van de eerste metrolijn die 
gepland was tussen het Centraal Station en de Bijlmermeer. 
Op afbeelding 48 is te zien hoe de ingrepen hier precies het 
tracé van de metrolijn volgen. Omvangrijke stadsvernieu-
wingsprojecten vonden in de jaren 1960 en 1970 verder 
plaats op de Oostelijke (Kattenburg, Wittenburg en Oosten-
burg) en Westelijke Eilanden (Realen- en Bickerseiland). De 
aanleg van de IJ-tunnel veranderde eerder al het stadsbeeld 
op Valkenburg (nagenoeg geheel gesloopt) en Rapenburg 
(doorsneden) drastisch.
Het voormalige eiland Vlooienburg werd vanaf de jaren 
1950 geheel gesloopt en bebouwd met een nieuw stadhuis 
en muziektheater, in de volksmond al snel omgedoopt tot 
‘Stopera’. Met de opening van dit nieuwe stadhuis in 1988 
verhuisde het stadsbestuur na 180 jaar in het Prinsenhof te 
zijn gevestigd. Het Prinsenhof werd hierna verbouwd tot Ho-
tel The Grand.
De laatste decennia werden een aantal grootschalige pro-
jecten gerealiseerd die manifest in het stadsbeeld aanwezig 
zijn maar door hun van het historische stadsbeeld afwijkende 
architectuur vooralsnog weinig gewaardeerd worden: bij-
voorbeeld stadsvernieuwingscomplex het ‘Pentagon’ in de 
Nieuwmarktbuurt uit 1975, het Moederhuis aan de Plantage 
Middenlaan 33 uit 1978, de Letterenfaculteit van de UvA aan 
de Spuistraat/Raadhuisstraat uit 1984 en het Ibiss Hotel met 
naastgelegen kantoorgebouw aan het Stationsplein uit 1992.

Belangrijke ontwikkelingen voor het stadsbeeld in de nabije 
toekomst zijn de herinrichting van het stationsgebied en de 
aanleg van een nieuwe metroverbinding. De aanleg van de 
eerste metrolijn in Amsterdam ging noodgedwongen nog 

gepaard met een zeer destructieve bouwmethode waarbij 
eerst een kaalslag plaatsvond om de tunnelbuizen af te kun-
nen laten zakken. Dat ook de moderne bouwtechnieken, die 
worden toegepast bij de aanleg van de tweede metrolijn, 
niet altijd een garantie vormen voor het behoud van histo-
rische bebouwing bewijzen recente verzakkingen aan de Vij-
zelgracht.

5.7 De historische gelaagdheid van Amsterdam: 
samenvatting

Samenvattend is in dit hoofdstuk het volgende beeld over 
de historische gelaagdheid van de Amsterdamse binnenstad 
geschetst.
Van de prestedelijke fase (1000-1250) zijn in het stadsbeeld 
stedenbouwkundige en historisch-geografische sporen te 
vinden. Het straten en stegenpatroon in bepaalde delen van 
de laatmiddeleeuwse kern en de zeventiende-eeuwse Jor-
daan gaat terug op het ontginningspatroon van kavels en slo-
ten, zoals dat in de prestedelijke fase is ontstaan. De Amstel 
en de daarop aangelegde dijklichamen (Nieuwendijk/Kalver-
straat en Warmoesstraat/Nes) en Dam zijn ook vandaag nog 
structurerende elementen in het Amsterdamse stadsbeeld. 
Langs de dijken zijn bovendien verschillende huisplattegron-
den opgegraven uit de vroegste fase van stadswording.
Uit de periode van stadswording (1250-1578) resteert ook 
het vroegste bouwhistorische erfgoed. Het oudste gebouw 
van Amsterdam is de Oude Kerk, dat nog veertiende-eeuwse 
delen heeft. De oudste woonhuizen dateren uit de vijftiende 
eeuw en bevinden zich bijvoorbeeld langs de Warmoesstraat 
(mededeling Gabri van Tussenbroek). Ook de Nieuwe Kerk 
heeft nog aanzienlijke delen uit de vijftiende eeuw. De res-
tanten van de eerste stenen stadsverdediging (de Waag, de 
Schreierstoren en de onderbouw van de Munttoren en de 
Montelbaanstoren) dateren uit de late vijftiende en begin 
zestiende eeuw. Verder zijn er in de laatmiddeleeuwse kern 
nog enkele kerken en kloostergebouwen bewaard gebleven. 
Het laatveertiende-eeuwse Begijnhof is stedenbouwkundig 

het best bewaard gebleven. De oudste bebouwing stamt 
hier echter hoogstens uit de tweede helft van de vijftiende 
eeuw (mededeling Gabri van Tussenbroek. De laatdertiende-
eeuwse versterking onder de Dirk van Hasseltsteeg is een op-
vallend archeologisch relict uit de vroege periode van stads-
wording.
Van de ‘gouden’ zeventiende eeuw (1578-1662) is in Amster-
dam zeer veel bewaard gebleven. Stedenbouwkundig zijn er 
de vier stadsuitbreidingen te noemen, waarvan echter ook 
zeer veel bouwkundig erfgoed bewaard gebleven is, soms 
verborgen achter jongere gevels of interieurs (Van Tussen-
broek 2009). Uit een eenvoudige historische analyse van be-
paalde typen gebouwen (kerken en hofjes) bleek eveneens 
dat de zeventiende eeuw in Amsterdam zeer sterk vertegen-
woordigd is. Er kon echter ook geconstateerd worden dat bij 
de zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen oudere lagen 
verdwenen of drastisch gewijzigd werden.
Uit de periodes van economische stagnatie (achttiende 
eeuw) en achteruitgang (1800-1870) bleek veel minder terug 
te vinden in het huidige stadsbeeld. Er vonden geen groot-
schalige veranderingen plaats, wel veel gevel- en interieur-
verbouwingen van bestaande panden. Het monumentale 
Felix Meritis, de Muiderpoort en de Oranje-Nassaukazerne 
behoren tot de zeldzame toevoegingen aan het stadsbeeld 
uit deze periodes, verder werd vooral veel uit het stadsbeeld 
verwijderd: poorten, torens, stegen, grachten en huizen.
De periode tussen 1870 en 1920 wordt wel de ‘tweede Gou-
den eeuw’ genoemd, en inderdaad heeft deze periode veel 
sporen nagelaten. Het gaat vooral om bouwhistorisch en 
stedenbouwkundig erfgoed. De Beurs van Berlage, het Rijks-
museum, het Centraal Station, de Stadsschouwburg en Hotel 
Americain zijn slechts enkele voorbeelden van gebouwen uit 
deze periode in het huidige Amsterdamse stadsbeeld. Ste-
denbouwkundig werden enkele doorbraken en dempingen 
gerealiseerd die vaak met schaalvergroting van de bebou-
wing gepaard gingen. Grofweg kan gesteld worden dat deze 
ingrepen vooral in de laatmiddeleeuwse kern plaatsvonden 
en dat de zeventiende-eeuwse grachtengordel, op de door-
braak van de Raadhuisstraat en de verbreding van de Vijzel-
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straat na, onaangetast bleef. De belangrijkste ingreep was de 
afsluiting van het open havenfront door de aanleg van het 
stationseiland.

In de periode na de Tweede Wereldoorlog vonden grote ver-
anderingen plaats in het oostelijke deel van de binnenstad, 
met de aanleg van een nieuwe centrumroute, de IJ-tunnel en 
de eerste metrolijn. De modernistische architectuur die langs 
deze nieuwe wegen gebouwd werd, contrasteerde in schaal 
en vormentaal sterk met het historische stadsbeeld. Ook ver-
schillende stadsvernieuwingsprojecten op de Oostelijke en 
Westelijke Eilanden, de Stopera en andere naoorlogse nieuw-
bouwprojecten, manifesteren zich opvallend eigentijds in de 
binnenstad.

Hoewel elke periode in de Amsterdamse stadsgeschiedenis 
wel op een bepaalde manier sporen heeft nagelaten, kan 
over het algemeen gesteld worden dat het stadsbeeld in be-
langrijke mate gevormd is tijdens de economische bloeiperi-
odes van de twee ‘gouden eeuwen’ (zie tabel 50).

Tabel 50. De historische gelaagdheid van 116 ‘karakteristieke monumenten’ in de Amsterdamse binnenstad,  

beschreven op de website van Bureau Monumenten en Archeologie.

Veertiende eeuw:  1 (1%)
Vijftiende eeuw: 5 (4%) Middeleeuwse laag: 6%
Zestiende eeuw: 1 (1%) 

Zeventiende eeuw: 39 (34%) Eerste Gouden Eeuw: 50%
Achttiende eeuw: 19 (16%) 

Negentiende eeuw:  36 (31%) Tweede Gouden Eeuw: 44%
Twintigste eeuw: 15 (13%) 

Totaal: 116 (100%)
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Uit de analyse van de historische gelaagdheid van de Am-
sterdamse binnenstad bleek het huidige stadsbeeld in sterke 
mate bepaald te zijn in de zeventiende en late negentiende, 
begin twintigste eeuw. Ook andere periodes hebben echter 
nadrukkelijk sporen achtergelaten in het stadsbeeld. In dit 
hoofdstuk wordt gekeken hoe er in Amsterdam omgegaan 
wordt met de historische gelaagdheid van de binnenstad. De 
nadruk ligt op de historische gelaagdheid van de stad, maar 

in twee casestudy’s wordt ook aandacht besteed aan het 
schaalniveau van de straat en het individuele gebouw. Op 
het schaalniveau van de stad ligt de nadruk omwille van de 
overzichtelijkheid op de rol van de gemeente. Gekeken wordt 
naar vier beleidsterreinen: informatievoorziening, stadspro-
motie, monumentenbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid. 
In de casestudy’s wordt tenslotte ook de rol van andere ac-
toren belicht. 

6.1 Informatievoorziening

Voor een antwoord op de vraag hoe er door de gemeente 
informatie wordt gegeven over de historische gelaagdheid 
van de binnenstad is naar drie dingen gekeken: de informa-
tiebordjes bij bijzondere plekken en gebouwen in de stad, 
informatievoorziening door het gemeentelijke Bureau Mo-
numenten en Archeologie (BMA) en het museale aanbod op 
het gebied van de stadsgeschiedenis. 
Er blijkt binnen de gemeentelijke organisatie niemand op de 
hoogte van het aantal informatiebordjes in de Amsterdamse 
binnenstad en de spreiding hiervan. Er is geen overzicht hoe-
veel informatie ‘op straat’ gegeven wordt en waarover. Zeker 
voor een toeristische stad als Amsterdam is dit uitermate 
vreemd. 
Het BMA is in Amsterdam zeer actief op het gebied van in-
formatievoorziening over de Amsterdamse cultuurhistorie. 
Binnen BMA werken archeologen, bouw-, en architectuurhis-
torici samen om ‘kennis over de Amsterdamse cultuurhisto-
rie breed te verspreiden en daarmee draagvlak en begrip te 
creëren’ (Gemeente Amsterdam 2005, p.31). Concreet wordt 
dit bijvoorbeeld gedaan door het bijhouden van de website 
www.bma.amsterdam.nl. De informatievoorziening over mo-
numenten en archeologie op de website is echter vrij sum-
mier te noemen voor de grootste monumentenstad van Ne-
derland. Er is enkel over 134 ‘karakteristieke’ monumenten en 

6 Amsterdam en de historische gelaagdheid van de binnenstad
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Afbeelding 51. Maquette van de VOC scheepswerf op Oostenburg in 

het Amsterdams Historisch Museum. De VOC nam de werf op het pas 

aanplempte eiland in 1665 in gebruik. Het grote gebouw in het midden 

is het Oostindisch Magazijn, een imposant gebouw van Daniel Stalpaert 

van 177 meter breed, 20 meter diep en 22,5 meter hoog. Nadat de VOC in 

1799 failliet ging vervielen de gebouwen. In 1822 stortte het Oostinidsch 

Magazijn in.  



28 archeologische vindplaatsen uitgebreidere informatie te 
vinden. Via het Amsterdamse Monumenten Informatie Sy-
steem (AMIS) kan wel voor elk adres gekeken worden of een 
pand een beschermde status heeft. Redengevende beschrij-
vingen ontbreken echter.
Verder brengt BMA sinds haar oprichting in 2002 elk jaar 
een Jaarboek uit. In de zeven exemplaren die tot nu toe ver-
schenen staan 82 artikelen, waarvan 70 artikelen betrekking 
hebben op de binnenstad. Van deze 70 artikelen besteden er 
37 specifiek aandacht aan een bepaalde periode uit de Am-
sterdamse geschiedenis. De meeste artikelen gingen over de 
late Middeleeuwen (32%), gevolgd door de late negentiende, 
begin twintigste eeuw (30%) en de zeventiende eeuw (27%). 
Relatief weinig aandacht werd besteed aan de achttiende 
eeuw en de periode na de Tweede Wereldoorlog (beiden 
5,5%). 
Tenslotte geeft BMA lezingen en rondleidingen en werkt ze 
mee aan publicaties, tentoonstellingen, televisieprogram-
ma’s (zoals het AT5-programma ‘de Canon van Amsterdam’) 
en discussiebijeenkomsten.

Een belangrijk deel van het stedelijke roerende erfgoed is 

sinds 1926 ondergebracht in het Amsterdams Historisch 
Museum. Vanaf 1975 is dit museum gevestigd in het voor-
malige, zeventiende-eeuwse Burgerweeshuis. De collectie 
bevat vandaag de dag zo’n 65.000 voorwerpen, waarvan een 
deel (schilderijen van voor 1800) te bekijken is via de website 
van het museum. In het museum zelf kunnen bezoekers een 
tocht door de stadsgeschiedenis maken, waarbij getracht is 
elke periode evenredig naar voren te laten komen in schil-
derijen, plattegronden, (archeologische) voorwerpen, foto’s, 
video’s en maquettes (afbeelding 51).

6.2 Stadspromotie

Onder wethouder Economische Zaken Geert Dales (2002-
2004) werd door het organisatieadviesbureau Berenschot 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de stadspromotie van Am-
sterdam (Gehrels et al. 2003). In dit onderzoek staan twee in-
teressante ‘spinnenwebben’ over het karakter van Amsterdam 
(afbeelding 52 en 53). Geconcludeerd werd dat Amsterdam 
een cultuurstad, een grachtenstad en een ontmoetingsstad 
is, en dat verder geïnvesteerd zou moeten worden in Amster-
dam als kennisstad, zakenstad en woonstad. Op basis van het 
Berenschot-onderzoek is een nieuwe citymarketingstrategie 
ontwikkeld met een nieuw motto voor de stad en iedereen die 
bij de stad betrokken is: IAMsterdam (afbeelding 54). 

Op de Engelstalige versie van de website www.iamsterdam.
com wordt onder het kopje ‘history’ enige aandacht besteed 
aan de Amsterdamse geschiedenis (geraadpleegd op 22 april 
2009). Met betrekking tot de historische gelaagdheid van 
het stadsbeeld vallen hierbij een aantal dingen op. Allereerst 
worden enkele zinsnedes besteed aan de periode van stads-
wording: zo wordt er gesproken van een ‘13th century fishing 
village’ dat ontstond doordat ‘a handful of adventurers’ de 
Amstel opgevaren kwamen en ‘out of the marshlands and 
swamps surrounding the river, a structure of dams and dikes’ 
oprichtten. Vervolgens wordt uiteraard ook de Gouden Eeuw 
besproken: ‘a period of unprecedented boom and prosperity’. 
Opvallend is dat daarbij enkel de Derde en Vierde Uitleg ge-
noemd worden: ‘During the period, the city underwent two 
massive urban expansions, and for the first time it was not 
only keeping functionality but also beauty in mind. The result 
were the canals and the Jordaan’. 

Tenslotte wordt nog aandacht besteed aan de tweede bloei-
periode van de stad tussen 1870 en 1920. ‘That new period 
of prosperity is reflected in the construction of monumental, 
architectural masterpieces’, waarbij vervolgens het Centraal 
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Afbeelding 52 en 53. Wat zijn onderscheidende dimensies in het karakter 

van Amsterdam? Het citymarketingonderzoek van Berenschot vroeg dit 

aan 424 Amsterdammers (boven) en 31 experts uit het veld van de citymar-

keting (onder). Opvallend is dat zowel bewoners als experts de grachten 

als belangrijkste kenmerk noemen. Een opvallend verschil is de waardering 

voor de architectuur, die bij bewoners hoger ligt.

Afbeelding 54. Bij de nieuwe citymarketingstrategie van Amsterdam hoorde 

een nieuw motto.



Het terugbrengen van een verdwenen historische laag: 
de reconstructie van de  Haringpakkerstoren

Vanwege haar 50-jarig bestaan in 2006 wilde Stadsherstel 
Amsterdam NV de stad Amsterdam een cadeau aanbieden: 
een reconstructie van de in 1829 gesloopte Haringpak-
kerstoren. Deze toren maakte oorspronkelijk deel uit van 
de laatmiddeleeuwse vestingwerken, waarvan nu nog de 
Schreierstoren, de Munttoren en de Montelbaanstoren res-
ten. Evenals de twee laatstgenoemde torens kreeg ook de 
Haringpakkerstoren in de zeventiende eeuw een bekroning 
naar ontwerp van Hendrik de Keyser. De toren werd uitein-
delijk gesloopt vanwege de kadeverhoging bij de aanleg 
van de Westerdoksdijk. Voor de sloop was de toren vanwege 
scheefstand al twee keer (in 1807 en 1813) opgemeten. In 
1813 was bovendien de zeventiende-eeuwse spits vervan-
gen door een stomp. 
Het oorspronkelijke idee voor de herbouw van deze toren 
kwam niet van Stadsherstel, maar van architect Paul van Well, 
die al in 1997 de eerste tekeningen maakte nadat hij een kerst-
kaart kreeg van een vriend waarop de toren was afgebeeld. 
‘Ik had de toren wel vaker afgebeeld gezien, maar toen kwam 
pas het besef dat er ook gebouwen omheen stonden. Tot dan 
was het idee van een herbouw idioot, wie betaald dat bij-
voorbeeld? Maar toen ik de gebouwen eromheen zag, dacht 
ik: vierkante meters! Daar kunnen we wat mee doen, dat kan 
een project worden. Toen ben ik gaan uitrekenen wat het zou 
gaan kosten en dacht dat het wel haalbaar zou zijn.’ In eerste 
instantie probeerde Van Well het project van de grond te krij-
gen met een projectontwikkelaar uit ‘s-Hertogenbosch. De 
toren zou volgens deze plannen gereconstrueerd worden in 
de negentiende-eeuwse variant met stomp, en dus zonder de 
zeventiende-eeuwse spits van Hendrik de Keyser. De toenma-
lige wethouder Guido Frankfurther wilde echter graag dat de 
zeventiende-eeuwse spits herbouwd zou worden. Omdat Van 
Well de spits uit financiële overwegingen achterwege had ge-
laten, zegde de wethouder toe de financiering voor de spits te 
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Afbeelding 55-58. Impressies van de te herbouwen Haringpakkerstoren. 

Vanaf linksboven met de klok mee zijn aanzichten te zien vanaf de Haring-

pakkersbrug, het Droogbak, de Prins Hendrikkade en het Singel (oostzijde). 



regelen. Hiertoe klopte hij aan bij Stadsherstel, een vereniging 
die zich zonder winstoogmerk inzet voor het onderhoud en 
restauratie van karakteristieke panden in het Amsterdamse 
stadsbeeld. Stadsherstel verklaarde echter niet geïnteresseerd 
te zijn in de financiering van enkel de spits, maar wel bereid 
te zijn om de bouw van de gehele toren te financieren. Na 
een eerste poging tot samenwerking met de ontwikkelaar uit 
‘s-Hertogenbosch heeft Stadsherstel het project uiteindelijk 
alleen op zich genomen en in het kader van haar 50-jarig be-
staan aan de stad gepresenteerd. Van Well: ‘Ja, dat klinkt leuk. 
Ik bleef de architect maar voor de uitvoering vonden ze dat ik 
toch een te klein bureau was. Toen heb ik voorgesteld om er 
een restauratiearchitect van bureau SatijnPlus bij te halen, die 
ik nog kende uit mijn tijd in Maastricht. Die is er begin 2005 
bij de eerste aanvraag voor de bouwvergunning bij betrokken 
geraakt en heeft het eigenlijk geleidelijk een beetje overge-
nomen.’ 
Waar Van Well in zijn oorspronkelijke plannen uitging van een 
historische reconstructie, inclusief de bebouwing waarmee 
de toren ombouwd geraakt was, zijn de plannen sindsdien 
op verschillende onderdelen gewijzigd. Het grootste discus-
siepunt was de vraag of de omliggende bebouwing histo-
riserend of modern gebouwd moest worden:  ‘Stadsherstel 
wilde de omliggende bebouwing in een modern jasje steken 
omdat ze vonden dat een historiserende variant niet haal-
baar was. Ik weet nog steeds waar dat idee vandaan kwam. 
Misschien van de eigen adviescommissie van Stadsherstel 
of van enkele mensen binnen Stadsherstel zelf.’ SatijnPlus 
werd zonder medeweten van Van Well door Stadsherstel 
gevraagd een alternatief ontwerp te maken omdat Van Well 
‘niet los zou komen van de geschiedenis’. De welstandscom-
missie oordeelde ondertussen voortdurend kritisch over het 
gebruik van moderne materialen en vormentaal in een pro-
ject dat een zo zuiver mogelijke historische reconstructie zou 
moeten nastreven: ‘De commissie pleit nadrukkelijk om het 
gegeven van de reconstructie van de Haringpakkerstoren 
zeer serieus te nemen en de rokbebouwing uiterst terughou-

dend vorm te geven. Met name de perspectiefbeelden tonen 
de dominantie van de moderne architectuur van de naast-
gelegen nieuwbouw ten opzichte van de Middeleeuwse to-
ren. Een abstracte architectuur is op deze plek voorstelbaar, 
maar dient in de stedelijke context te passen en met name 
in materiaalgebruik zeer bescheiden te zijn. Slechts op deze 
wijze kan een zo zuiver mogelijke reconstructie van de toren 
maximaal tot uitdrukking komen. Ook het programma van 
de omliggende bebouwing dient ondergeschikt te blijven 
aan dat van de toren’ (welstandscommissie I-B, 12 december 
2007). In het definitieve ontwerp dat begin dit jaar door de 
welstandscommissie is goedgekeurd, is aan deze voorwaar-
den voldaan (zie afbeeldingen 55-58).
Een andere aanpassing die in het ontwerp gedaan is, kwam 
na een vraag van de stedenbouwkundigen die bezig zijn 
met de herinrichting van het stationsgebied. Zij vonden 
het mooi als de toren vanaf het station gezien over de volle 
lengte zichtbaar zou zijn en niet geheel omsloten zou zijn 
door rokbebouwing. Van Well: ‘Omdat we iedereen die ons 
steunde nodig hadden hebben we deze vraag verwerkt. Het 
is wel een beetje a-historisch want ik ken geen afbeeldingen 
waarop de toren aan een bepaalde kant over de volle lengte 
zichtbaar is.’ 
Of de toren überhaupt gebouwd gaat worden is zeer de 
vraag. Het project is op een lijst geplaatst van projecten die 
de aanwijzing van de Amsterdamse grachtengordel tot We-
relderfgoed in de weg zou kunnen staan. Van Well: ‘Amster-
dam moest daarover een heel verhaal schrijven, ook over de 
criteria die ze aanhouden voor het beheer van het erfgoed. 
Degene die dat verhaal doorstuurt naar Unesco is de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). En deze rijksdienst 
bestaat uit historici die het hele verhaal van de herbouw 
onzin vinden: dat ding is toch weg? Dat ga je toch niet her-
bouwen, dat slaat toch nergens op? Hoe moeten we dat his-
torisch verantwoorden? Hoe moeten we dat verklaren tegen 
mensen over honderd jaar? Die denken vast dat we gek ge-
weest zijn.’ 

Gabri van Tussenbroek, bouwhistoricus bij de gemeente Am-
sterdam, legt uit: ‘Reconstructie is niet de kernwaarde van wat 
je wilt beschermen. Unesco staat daar kritisch tegenover en 
daarom is de herbouw van de Haringpakkerstoren opgeno-
men op een lijst die eventuele aanwijzing van de grachten-
gordel tot werelderfgoed in de weg zou kunnen staan. Ik vind 
zelf dat het, in een stad met zoveel historisch bouwsubstantie, 
onzin is om een toren die 180 jaar geleden gesloopt is te gaan 
reconstrueren met veel te weinig gegevens om het historisch 
betrouwbaar te doen. Hij is destijds slechts heel grof opgeme-
ten.’ De planvorming rond de Haringpakkerstoren zal in ieder 
geval tot 2010 stil liggen, wanneer er door een Unesco een 
beslissing genomen wordt over de Amsterdamse aanvraag.
Met betrekking tot de thematiek van historische gelaagd-
heid laat de gang van zaken rond de Haringpakkerstoren 
zien dat het terugbrengen van een verdwenen historische 
laag met veel dilemma’s gepaard gaat. Is het sowieso ge-
rechtvaardigd dit te doen en geen ‘geschiedvervalsing’? En 
als een reconstructie gerechtvaardigd is, hoe dan om te gaan 
met de veranderingen die het gebouw gedurende zijn be-
staan heeft ondergaan? Het is soms onmogelijk die allemaal 
mee te nemen in het ontwerp. Een zeventiende-eeuwse 
spits kan bijvoorbeeld niet gecombineerd worden met een 
negentiende-eeuwse stomp. Hoe wordt dan bepaald welke 
onderdelen het waard zijn herbouwd te worden? In het geval 
van de Haringpakkerstoren blijkt dat simpelweg een kwestie 
van geld en persoonlijke smaak te zijn: wie betaald, bepaalt. 
Wat het project het Amsterdamse stadsbeeld uiteindelijk 
zou kunnen opleveren is fysiek gezien geen laatmiddel-
eeuwse toren met een zeventiende-eeuwse spits. Er zal 
geen origineel hout en baksteen uit 1500 gebruikt worden. 
De historische gelaagdheid van het gebouw is mentaal van 
aard: het is geïnspireerd en geconcipieerd op een historisch 
voorbeeld. Het zal echter nooit de daarbij behorende materi-
ele authenticiteit bezitten. Maar ook deze notie is misschien 
weer kenmerkend voor de tijdsgeest: typisch 2010 zullen ze 
later zeggen.
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Station, het Concertgebouw, theater Carré en Hotel Ameri-
cain als voorbeelden worden genoemd. 
Deze beschrijving van de Amsterdamse geschiedenis legt bij-
na geheel de nadruk op de twee bloeiperiodes van de stad en 
een ietwat geromantiseerd verhaal over de stadswording. De 
hoogtepunten van de geschiedenis worden uitgelicht, enige 
nuance en complementariteit ontbreken. Met geen woord 
wordt bijvoorbeeld gerept over de laatmiddeleeuwse peri-
ode, waarin toch de eerste grachten aangelegd werden (de 
burgwallen). Wie het hele verhaal leest merkt dat het is toe-
geschreven naar de drie geconstateerde hoofdkenmerken 
van het karakter van Amsterdam: grachtenstad, cultuurstad 
en ontmoetingsstad. Vanuit de thematiek van de historische 
gelaagdheid gezien, zet de stadspromotie van Amsterdam 
duidelijk in op de grachtenstad Amsterdam, en daarmee 
dus vooral op de zeventiende-eeuwse stad. In het verband 
van deze citymarketingstrategie moet dan ook de aanvraag 
van Amsterdam gezien worden om de grachtengordel op de 
Unesco Werelderfgoedlijst te plaatsen. Want geschiedenis 
bezitten is mooi, maar geschiedenis exploiteren is beter… 

6.3 Monumentenbeleid

Amsterdam is de grootste monumentenstad van Nederland. 
De verantwoordelijkheid voor de zorg voor het erfgoed van 
de Amsterdamse binnenstad ligt bij het stadsdeel Centrum. 
De grenzen van dit stadsdeel vallen nagenoeg samen met 
die van de laatzeventiende-eeuwse stad. Voor advies en on-
derzoek op het gebied van cultureel erfgoed is het Bureau Ar-
cheologie en Monumenten (BMA) beschikbaar. Het te voeren 
beleid voor de periode 2005-2010 is door BMA neergeschre-
ven in de beleidsnota ‘Ruimte voor Geschiedenis’. 
Er wordt door de gemeente Amsterdam sinds 1972 arche-
ologisch en bouwhistorisch onderzoek verricht. Evenals in 
Utrecht wordt de schat aan historische informatie over de 
stad die dit onderzoek heeft opgeleverd niet in openbare en 
samenhangende vorm naar buiten gebracht, terwijl dit voor-
nemen wel nadrukkelijk naar voren komt in de beleidsnota. 
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Afbeelding 59. De waarderingskaart van het beschermde stadsgezicht van Amsterdam, die in 2000 is opgesteld, verschilt van de Utrechtse waarderings-

kaart. Er is in Amsterdam onderscheid gemaakt tussen panden van voor 1940 en panden na 1940 (grijs). De panden van voor 1940 zijn onderverdeeld in drie 

categorieën: de Rijks- en gemeentelijke monumenten (rood), beeldbepalende panden met architectonische of stedenbouwkundige meerwaarde (oranje-

bruin) en panden zonder architectonische of stedenbouwkundige meerwaarde die door hun schaal en detaillering wel in de gevelwand passen (geel). De 

Amsterdamse binnenstad (809 ha.) telt ongeveer 18.500 panden waarvan 6.675 Rijksmonumenten en 1.166 gemeentelijke monumenten. Daarmee heeft 

42,3% van de bebouwing een monumentale status. Slechts een klein deel van de panden, 1500 tot 2000 (8-11%) is bouwhistorisch onderzocht. 



Ten behoeve van de integratie van cultuurhistorische waar-
den in ruimtelijke planvormingsprocessen zou door BMA en 
de dienst Ruimtelijke Ordening een Cultuurhistorische Atlas 
(CHA) ontwikkeld worden: ‘Deze ‘groeiende’ Atlas is een raam-
werk waarin cultuurhistorisch kaartmateriaal met de daaraan 
gekoppelde informatiebestanden op het gebied van archeo-
logie, bouwhistorie, historische stedenbouw, groen en water 
worden samengebracht (Gemeente Amsterdam 2005, p.45).’ 
Anno 2009 is van dit project echter nog niets terecht geko-
men. Gabri van Tussenbroek, bouwhistoricus bij BMA: ‘Re-
ken er niet op dat dit er binnenkort zal komen. We weten in 
Amsterdam niet precies wat we per pand hebben. Daar is de 
stad gewoon veel te groot voor. Misschien dat we over twin-
tig jaar zover zijn, maar nu nog niet. Het zal nog jarenlang 

een gatenkaas blijven die langzaam moet worden gevuld. We 
hebben wel alle dossiers vanaf de vroegste bouwhistorische 
onderzoeken ondergebracht in een systeem, dat echter niet 
digitaal ontsloten is doordat er privacygevoelige informatie 
in staat.’ Door de bouwhistorici van BMA wordt wel gewerkt 
aan de uitbreiding van de bouwhistorische waardenkaart (zie 
Glaudemans 2008) voor de gehele binnenstad. Een goed, be-
trouwbaar overzicht over de historische gelaagdheid van het 
(monumentale) bouwbestand bestaat er derhalve in Amster-
dam nog niet. Er is in het verleden wel een poging gedaan de 
historische herkomst van het bouwbestand in de binnenstad 
uit te zoeken door middel van bouwblokonderzoeken (Zuid-
hoek 1970a,b). Bij de datering van de panden werd toen ech-
ter alleen naar de voorgevel gekeken. Het overzicht dat door 

dit onderzoek verkregen werd is niet daarom niet betrouw-
baar (mededeling Gabri van Tussenbroek). Toch wordt er in 
de recente discussie over de voordracht van de grachtengor-
del als Werelderfgoed nog verwezen naar dit onderzoek, om 
te stellen dat de bebouwing van Amsterdam voor tweederde 
stamt van na 1850 (zie Schoonenberg & Vermeer 2008).  

6.4 Ruimtelijke ordeningsbeleid

Toen de binnenstad van Amsterdam in 1999, op de Ooste-
lijke Eilanden na, werd aangewezen tot Beschermd Stadsge-
zicht (afbeelding 59), bracht dit de verplichting met zich mee 
om de bescherming te regelen via bestemmingsplannen. 
Stadsdeel Centrum begon met een vernieuwingslag van de 
lappendeken aan bestemmingsplannen in de binnenstad, 
die anno 2009 zijn afronding nadert. Via de website www.
centrum.amsterdam.nl zijn inmiddels vijftien van de achttien 
nieuwe bestemmingsplannen te downloaden. 
Uitgangspunt van het beschermingsbeleid is dat de Amster-
damse binnenstad ‘een van de mooiste, grootste en best be-
waarde binnensteden ter wereld is’ (Gemeente Amsterdam 
2002, p.7; Gemeente Amsterdam 2006a, p.11). Het stadsbeeld 
is bijzonder vanwege ‘de morfologische structuur van hoofd- 
en verbindingsgrachten met daar tussenin een fijnmazig pa-
troon van pleinen, straten en stegen’ dat de binnenstad een 
‘menselijke maat’ geeft. Aan de morfologische structuur valt 
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Afbeelding 60.  De Unesco-regels schrijven voor dat naast het kerngebied 

met het aan te wijzen Werelderfgoed een bufferzone dient te worden 

aangewezen om indirecte aantasting van de kernzone te voorkomen. In de 

bufferzone dient hetzelfde beschermingsbeleid gevoerd te worden als in de 

kernzone. Dat de laatmiddeleeuwse kern als bufferzone is aangewezen en 

de grachtengordel als kernzone maakt in beschermingstechnisch opzicht 

dus niets uit. Het gehele gebied van kern- en bufferzone samen is immers al 

Beschermd Stadsgezicht. De Unesco kijkt bij de aanwijzing tot Werelderf-

goed enkel of het bestaande beschermingsbeleid goed geregeld is en legt 

geen extra regels op. 



Historische gelaagdheid op straatniveau: de discussie 
rond het Binnengasthuisterrein

Het Binnengasthuisterrein in de laatmiddeleeuwse stadskern 
is een goed voorbeeld van  een historisch gelaagde plek. 
Vanaf 1389 was hier het Oude Nonnenklooster gevestigd, in 
1402 gevolgd door het Nieuwe Nonnenklooster. Van beide 
kloosters is geen bebouwing meer overgeleverd, maar de 
stedenbouwkundige structuur van het gebied herinnert nog 
aan deze tijd. Te midden van de dichtbebouwde stad valt de 
ruime opzet van het Binnengasthuisterrein met binnenplaat-
sen en groenpartijen op. Het stadsbeeld van de Oude Zijde 
werd in de late Middeleeuwen sterk bepaald door de aanwe-
zigheid van de kloosters. Van buitenaf oogden de complexen 
gesloten door de hoge bakstenen muren, maar van binnen 
waren ze ruim opgezet met tuinen en binnenplaatsen. Het 
Binnengasthuisterrein heeft dit dubbele ‘kloosterkarakter’ - 
besloten en toch open - tot vandaag behouden, wat in Am-
sterdam bijzonder te noemen is. 
Na de Alteratie van 1578 betrokken het Pietersgasthuis en 
het Onze Lieve Vrouwegasthuis de kloostergebouwen. Toen 
beide gasthuizen gingen samenwerken ontstond het Bin-
nengasthuis, ter onderscheiding van het in 1635 opgerichte 
Buitengasthuis. De randen van de voormalige kloosterter-
reinen werden bebouwd met woonhuizen, zoals nog te zien 
is langs het Rokin. De kloosterbebouwing  werd aangepast 
aan de nieuwe functie en in de loop der tijd aangevuld met 
nieuwe gebouwen. Tot de tweede helft van de negentiende 
eeuw werd nagenoeg niets gesloopt. Pas vanaf 1868 werd 
gedurende een periode van meer dan veertig jaar alle oude 
bebouwing vervangen door nieuwe ziekenhuisgebouwen 
(zie afbeelding 61). In 1981 kwam een groot deel van de 
ziekenhuisgebouwen in handen van de Universiteit van Am-
sterdam (UvA) toen het Binnengasthuis opging in het Am-
sterdams Medisch Centrum (AMC). 

Rond het Binnengasthuisterrein speelt een slepende kwes-

tie over een nieuwbouwplan van de UvA voor de bouw van 
een bibliotheek, waarvoor twee Rijksmonumenten gesloopt 
zouden moeten worden die deel uitmaken van het goed be-
waard gebleven ensemble van ziekenhuisgebouwen uit de 
late negentiende en begin twintigste eeuw (zie Gemeente 
Amsterdam 2008). 
De planvorming voor de bouw van een nieuwe bibliotheek 
op het Binnengasthuisterrein speelt al sinds de jaren 1990. 
Het stadsdeel Centrum heeft zichzelf min of meer in de vin-
gers gesneden door zowel mee te werken aan de realisering 
van de huisvestingsplannen van de UvA als de aanwijzing tot 
Rijksmonument van het gehele complex in 2001 (na jaren-
lang procederen van de UvA tegen deze beslissing uiteinde-
lijk bekrachtigd door de Raad van State in 2006). 

Zowel de Commissie voor Welstand en Monumenten van 
de gemeente Amsterdam als de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed (RCE) adviseerde het stadsdeel negatief over 
de beginselaanvraag van de UvA voor het sloopnieuwbouw 
project.  Ook belangengroepen en een bewonersinitiatief 
verzetten zich tegen de afbraak van de monumentale ge-
bouwen (zie VVAB 2009). Het stadsdeel is bang dat de UvA 
uit de binnenstad zal vertrekken als ze haar plannen niet kan 
uitvoeren. Het Spaanse architectenbureau Cruz y Ortiz heeft 
haar uiterste best gedaan een ontwerp te maken dat aan de 
historische gelaagdheid van de plek recht doet en tegelijk 
het enorme programma kan huisvesten (zie afbeelding 62-
65): de bibliotheek van de UvA is nu nog verspreid over niet 
minder dan tien locaties in de binnenstad.
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Afbeelding 61. Het Binnengasthuisterrein en directe omgeving met (1) de Kraamkliniek uit 1870, (2) het Vrouwenziekenhuis uit 1877, (3) Administratiege-

bouw uit 1913, (4) het Klinisch Ziekenhuis uit 1890, (5) voormalige kantoor van de Nederlandsche Bank, nu Allard Pierson Museum, uit 1864, (6) wooncom-

plex langs de nieuw aangelegde Binnengasthuisstraat uit 1983, (7) de Tweede Chirurgische Kliniek uit 1897, (8) Vingboons-panden uit 1642 en voormalig 

Bernardusgesticht uit 1883, sinds 2007 UvA bibliotheek Bijzondere Collecties, (9) het Zusterhuis uit 1897. 

De nieuwe Universiteitsbibliotheek voor Geesteswetenschappen moet verrijzen op het driehoekige perceel dat vrijkomt door de sloop van de Tweede 

Chirurgische Kliniek (7) en het Zusterhuis (9). 



Welke dilemma’s met betrekking tot de thematiek van histo-
rische gelaagdheid brengt de discussie rond het Binnengast-
huisterrein naar voren?
Allereerst het feit dat een gebied door functieverandering 
onvermijdelijk aan transformatie onderhevig wordt, soms 
pas na lange tijd. Het Binnengasthuisterrein werd van een 
kloosterterrein een ziekenhuisterrein en is nu een universi-
teitsterrein. De kloosterfunctie van het gebied verdween qua 
bebouwing pas na bijna driehonderd jaar door de bouw van 
de verschillende ziekenhuisgebouwen. De ziekenhuisfunctie 

verdwijnt qua bebouwing na ruim honderd jaar nu langza-
merhand ten behoeve van de universiteitsfunctie. Het hui-
dige bibliotheekplan van de UvA is namelijk niet de eerste 
ingreep op en rond het Binnengasthuisterrein uit het nabije 
verleden. In de jaren 1970 werd het Anatomiegebouw uit 
1873 gesloopt om plaats te maken voor een wooncomplex 
langs de nieuw aangelegde Binnengasthuisstraat. In 1991 
werd de Kinderkliniek uit 1913 gesloopt om plaats te maken 
voor een modern glazen bouwvolume waar het service en 
informatiecentrum van de UvA gevestigd is. Recent vond 
aan de Oude Turfmarkt een ingrijpende verbouwing plaats. 
Daar opende in 2007 de bibliotheek Bijzondere Collecties 
van de UvA in twee nieuwe gebouwen achter historische ge-
vels. De Gasthuishofpoort uit 1732 geeft toegang tot de bi-
bliotheek die schuilgaat achter de gevel van het voormalige 
Sint Bernardusgesticht uit 1883 en een negentiende-eeuwse 
gevel van drie samengevoegde huizen van architect Philips 
Vingboons uit 1642.   
Dat bij de huidige transformatie van het gebied meer dan 
ooit rekenschap moet worden afgelegd ten opzichte van de 
historische situatie is evident. Een belangrijk dilemma daarbij 
is dat het programma van de nieuwbouw zich zeer moeilijk 
verhoudt tot de structuur van het gebied. De universiteits-
functie legt eigenlijk een te groot ruimtebeslag op het ge-
bied dat historisch gezien gekenmerkt wordt door openheid. 
De rooilijnen van de te slopen Tweede Chirurgische Kliniek 
gaan bijvoorbeeld nog terug tot de begintijd van het Bin-
nengasthuis in de late zestiende eeuw. In het nieuwbouw-
ontwerp zouden deze rooilijnen verdwijnen en daarmee ook 
mogelijkheid om deze historische laag nog enigszins af te 
lezen in het stadsbeeld. 
Een laatste punt betreft de afweging in het behoud van 
stedenbouwkundige en bouwhistorische componenten. 
Het blijkt zeer moeilijk om zowel de stedenbouwkundige 
componenten van een historische plek, zoals rooilijnen of 
perceelsgroottes, als de bouwhistorische componenten (ge-
vels, muren, plafonds, constructies) mee te nemen in een 

transformatie. De keuzes hierin hangen af van verschillende 
factoren: de beschikbare historische kennis over het gebied, 
de inventiviteit van de architect, het al eerder genoemde 
bouwprogramma en niet in de laatste plaats de beschikbare 
financiële ruimte. 
Het sloopnieuwbouw plan van de UvA voor het Binnengast-
huisterrein kan moeilijk historisch verantwoord genoemd 
worden. Het vernietigd (opnieuw) twee monumentale ge-
bouwen uit een vooralsnog goed bewaard gebleven ensem-
ble van ziekenhuisgebouwen en tast ook de stedenbouw-
kundige structuur van het historisch gelaagde gebied aan. 
De vraag dringt zich opnieuw op: wanneer is geschiede-
nis geschreven? Op welke manier blijft er ruimte voor een 
nieuwe historische laag? Sommige gebieden en plekken in 
de stad hebben zich ‘historisch bewezen’, en krijgen derhal-
ve als monumenten een beschermde status. De historische 
kwaliteit van nieuwbouwprojecten kan bij voorbaat nog 
niet vastgesteld worden. De strijd om het stadsbeeld wordt 
echter bepaald in een krachtenveld waarin historische en es-
thetische argumenten dikwijls het onderspit delven, zo ook 
in het geval van het Binnengasthuisterrein. Het stadsdeel 
verleende begin 2009 de monumentenvergunning voor de 
sloop van de Rijksmonumenten ten behoeve van de nieuw 
te bouwen bibliotheek. In hoeverre de gerechtelijke proce-
dures die tegen dit besluit zijn aangespannen nog wat gaan 
opleveren, blijft afwachten. 
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Afbeelding 62-65. De oude situatie op het kruispunt Binnengasthuis-

straat/Vendelstraat (linksboven) en de situatie als de beoogde nieuwbouw 

doorgaat (rechtsboven). De maquettes tonen de inpassing van het nieuwe 

bouwvolume op het Binnengasthuisterrein. Met de sloop van de Tweede 

Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis verdwijnt ook de binnenhof (zie 

afbeelding 61). De architect heeft getracht de hovenstructuur enigzins te 

behouden door enkele inhammen in het gebouw te maken. 



bovendien nog steeds de ontstaansgeschiedenis van Am-
sterdam af te lezen (Gemeente Amsterdam 2002, p.7). Naast 
deze horizontale structuur wordt de verticale opbouw van 
de stad met haar ‘vele monumenten en overige bouwwerken 
uit verschillende perioden’ genoemd. ‘Het merendeel van de 
gebouwen is, vanwege de grachtenstructuur en de historisch 
bepaalde perceelsgrootte langs de grachten, relatief klein-
schalig. Daartussenin staat een klein aantal grootschalige 
gebouwen/functies die onlosmakelijk zijn verbonden met 
het karakter van een grote stad, maar die zich in Amsterdam 
moeten voegen binnen de historische structuur (ibid.).’ 

De bescherming van het stadsbeeld richt zich dus op de si-
tuatie zoals die door de eeuwen heen gevormd is en heeft 
geen voorkeur voor bepaalde historische periodes, alhoewel 
het opvallend te noemen is dat de Oostelijke Eilanden buiten 
de bescherming vallen, omdat hier in de jaren 1970 en 1980 
omvangrijke stadsvernieuwingsprojecten plaatsvonden. In 
hoeverre er ruimte blijft voor ontwikkeling in het bescherm-
de stadsbeeld, wordt in belangrijke mate bepaald door de 
Welstandscommissie. In haar beleidsnota (Gemeente Am-
sterdam 2006a,b) geeft zij aan dat het belangrijkste uitgangs-
punt voor nieuwe ingrepen een ‘verantwoorde inpassing in 
de structuur en architectuur van de binnenstad’ is: ‘Wie in 
Amsterdam wil bouwen zal geen confectie maar haute cou-
ture moeten leveren’ (Gemeente Amsterdam 2006a, p.12). 
Dat de discussie over behoud en vernieuwing ondanks dit 
uitgesproken beschermingsbeleid toch hoog kan oplopen, 
laat de gang van zaken rond het Binnengasthuisterrein zien.  

6.5 Conclusie: Amsterdam en haar historische 
gelaagdheid

Evenals de gemeente Utrecht is ook de gemeente Amster-
dam zich dankzij het jarenlange systematisch stadsonder-
zoek zeer goed bewust van de historische gelaagdheid van 
haar binnenstad. Het BMA vervult een belangrijke rol in dit 
onderzoek en de communicatie ervan naar de buitenwereld. 

De digitale vertaalslag van de grote hoeveelheid stedelijke 
onderzoeksinformatie is hier echter nog in onvoldoende 
mate gemaakt. De stad heeft met het Amsterdams Historisch 
Museum wel een stadsmuseum van formaat dat een voor-
beeldfunctie vervult in de educatie en presentatie van de 
stadsgeschiedenis. 
In de stadspromotie maakt Amsterdam een duidelijke keuze 
uit haar historische gelaagdheid door zich te profileren als 
zeventiende-eeuwse metropool, waarvan de grachtengordel 
de belangrijkste materiële neerslag vormt. In het ruimtelijke 
ordeningsbeleid voor de beschermde binnenstad ontbreekt 
een dergelijke keuze en wordt ingezet op de bescherming 
van de historische structuur en architectuur in het algemeen. 
De uitwerking van dit recente beleid op het Amsterdamse 
stadsbeeld zal in de komende jaren moeten blijken, als de 
strijd tussen behoud en vernieuwing verder gaat. Is de Am-
sterdamse binnenstad ‘af’ of zal men er blijven bouwen aan 
‘nieuwe geschiedenis’?
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Evenals bij de twee voorgaande steden is een blik op de na-
tuurlijke ondergrond van de latere stad de beste start voor 
een analyse van de historische gelaagdheid. Ook in het geval 
van ’s-Hertogenbosch blijken natuurlijke aanzetten de stads-
wording voor een belangrijk deel te bepalen (afbeelding 66). 
Aan het einde van de laatste ijstijd, rond 10.000 voor Christus, 
vormde zich tussen Drunen en Oss een dekzandrug. Op de 
plek van de latere stad ’s-Hertogenbosch zochten de rivier-
tjes Aa en Dommel zich via de Dieze een baan richting de 
Maas. Bij de kruising met de dekzandrug ontstond een soort 
deltagebied van waterstromen en moerassen waartussen en-
kele zandheuvels (donken) lagen. Op een van deze donken 
- de huidige Markt - zou later ’s-Hertogenbosch ontstaan. De 
carnavalsnaam Oeteldonk herinnert nog aan deze oorsprong 
van de stad. Het gehele gebied, zowel de hoge als de lage de-
len, raakte met bos begroeid. Archeologisch onderzoek heeft 
aangetoond dat de Bossche zanddonk tussen 400 voor Chris-
tus en 250 na Christus bewoond werd, evenals de nabijge-
legen donken van Empel en Engelen. In deze prehistorische 
nederzettingen werden de flanken van de donk gebruikt als 
landbouw- en weidegrond (Janssen 1983, p.44-46). Het graf-
veld van de prehistorische en Romeinse nederzetting in de 
huidige binnenstad is tot op heden niet gevonden. Dit is wel 
het geval in het nabijgelegen Engelen (mededeling Ronald 
van Genabeek). 
Na 250 houden de bewoningsporen echter op en is de omge-
ving weer geheel met bos begroeid geraakt. 

7 Historische gelaagdheid in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch

60 De historisch gelaagde stad

Afbeelding 66. De hoogtekaart van het dekzand in de binnenstad van  

‘s-Hertogenbosch, waarop de donk ter plaatse van de huidige Markt duide-

lijk te zien is.



7.1 Stadswording en opbloei in de late Middeleeuwen 
(1150-1500)

Vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw wordt de Bos-
sche zanddonk weer permanent bewoond. Voor een goed 
begrip van de stadswording is het zinvol om kort de machts-

politieke achtergrond van het gebied te schetsen. 
De Romeinen noemden de streek tussen de rivieren Demer 
en Maas Taxandria, waarschijnlijk vanwege het grote aantal 
coniferen dat er groeide. In de vroege middeleeuwen namen 
de Franken de macht over grote delen van het vroegere Ro-
meinse rijk over, waaronder ook Taxandria. Na de dood van 

Karel de Grote in 814 viel het Frankische rijk echter uiteen in 
talloze staatjes en koninkrijkjes. Taxandria maakte vanaf 1044 
onderdeel uit van het hertogdom Neder-Lotharingen, waar-
uit door interne strijd tussen verschillende landsheren in de 
twaalfde eeuw het hertogdom Brabant ontstaat met Hendrik 
I als eerste hertog (zie afbeelding 67).
De voorvaderen van deze Hendrik hadden al voor 1120 een 
klein domein rond Orthen in bezit gekregen, in een drassige 
noordelijke uithoek van het hertogdom. Door de bevolkings-
groei waren in deze streek vanaf het jaar 1000 steeds meer 
woeste gronden ontgonnen en konden boeren zich van ho-
rige tot min of meer zelfstandige ondernemers opwerken. De 
eerste landelijke nederzettingen zijn rond 1150 te vinden in 
het hele stroomgebied van Dommel en Aa: naast Orthen bij-
voorbeeld Empel, Engelen, Vught en Esch (Kuijer 2000, p.35). 
De nederzettingen bedrijven ruilhandel met elkaar in agrari-
sche producten. Op de Bossche zanddonk, bij de samenvloei-
ing van Dommel en Aa in de Dieze, ontmoeten zij elkaar. In de 
tweede helft van de twaalfde eeuw vormen kooplieden en 
ambachtslieden hier de eerste nederzetting door huizen en 
werkplaatsen rond deze ontmoetingsplek op te trekken. Op 
de plek van het Geertruikerkhof werd bijvoorbeeld in 1977 
een leerlooierij opgegraven die mogelijk uit de late twaalfde 
eeuw dateert. De nederzetting moet zich bijzonder snel ont-
wikkeld hebben want voor 1200 beschikt ze over een statuut 
van 42 rechtsregels (ibid., p.36). 
Het jaar 1185, dat sinds jaar en dag voor de ‘stichting’ van 
’s-Hertogenbosch wordt aangenomen, is wetenschappelijk 
omstreden (Kuijer 2000, p.25, Jacobs 1986, p.5-8). Lastig in 
deze kwestie is dat men vandaag de dag slechts kan beschik-
ken over een kopie van de derde stadsrechtverlening uit 
1284 en de originele vierde stadsrechtverlening uit 1330. De 
filoloog Camps (1995) wijst in het eerstgenoemde document 
op een chronogram in de zinsnede godefridus dux e silva fe-
cit oppidum dat het jaar 1184 oplevert als stichtingsjaar. Ook 
uit gegevens van de in het document genoemde getuigen 
meent Camps te kunnen opmaken dat de eerste stadsrecht-
verlening moet hebben plaatsgevonden tussen 1183 en 
1188. De historicus Van Uytven meent op basis van andere 
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Afbeelding 67. Het hertogdom Brabant 

ontstaat tussen 1000 en 1250 vanuit 

het graafschap Leuven. In het noorden 

ligt het domein Orthen, dat al vroeg 

werd verworven. Op dit grondgebied 

ontstaat de stad ‘s-Hertogenbosch.



gegevens van dezelfde getuigen te moeten komen tot een 
datering omstreeks 1195. Hij wijst daarbij ook op een oor-
konde uit 1194 waarin ‘s-Hertogenbosch nog niet onder de 
Brabantse steden wordt genoemd. Tenslotte bestaat ook on-
zekerheid over de vraag wie het eerste stadsrecht verleende: 
was dat hertog Godfried III of zijn zoon Hendrik I? De Bossche 
stadarchivaris Kuijer vatte de discussie wijselijk samen door 
te stellen dat het eerste stadsrecht aan ’s-Hertogenbosch ver-
leend werd tussen 1185 en 1196 en te zwijgen over de vraag 
wie dit stadsrecht verleende. 

Zit hier de ‘stichtende’ hand van de hertog van Brabant ach-
ter, die in de noordoostelijke hoek van zijn rijk graag een 
vesting wilde hebben om de concurrerende landsheren van 
Gelre en Holland op afstand te houden? De Bossche stadsar-
chivaris Kuijer (2000, p.37) is hier opnieuw duidelijk over: ‘die 
gemeenschap van handelaren en ambachtslui is spontaan 
en zonder enig toedoen zijnerzijds (de hertog van Brabant, 
red.) ontstaan en zeer snel tot ontwikkeling gekomen’. Des-
ondanks zijn er, na jarenlang systematisch archeologisch en 
bouwhistorisch onderzoek in de Bossche binnenstad, tot op 
heden geen aanwijzingen gevonden voor intensieve bewo-
ning, handel of ambachten uit deze veronderstelde preste-
delijke fase. De eerder genoemde leerlooierij die mogelijk uit 
de late twaalfde eeuw stamt, kan namelijk evengoed in het 
begin van de dertiende eeuw gedateerd worden (medede-
ling Ronald van Genabeek). Daarom wordt in het algemeen 
aangenomen dat de hertog de ontwikkelingen in deze nieu-
we nederzetting, de ‘nieuwe stad in het bos’ of ‘buscum ducis’ 
(het bos van de hertog) genoemd, sterk zal hebben bespoe-
digd (Janssen 2007). Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verplichte 
bijdrage die de Brabantse steden Antwerpen, Brussel en Leu-
ven moesten leveren aan de stadsversterking van de nieuwe 
stad. Elke stad moest een stadspoort bekostigen (Kuijer 2000, 
p.46): De Brusselse of Heilige Kruispoort, de Antwerpse of 
Onze-Lieve-Vrouwepoort en de Leuvense of Gevangenpoort. 
De aanleg van de eerste stadsmuur werd voor 1225 voltooid 
(mededeling Ronald Glaudemans) en besloeg een terrein van 
9 hectare rond het hoogste punt van de zanddonk, de hui-

dige Pensmarkt. De stadsgrachten om de eerste nederzettin-
gen werden gegraven en zijn niet natuurlijk ontstaan (Hoog-
ma & Steketee 1996, bijlage 3), op één uitzondering na: een 
natuurlijke tak van de Aa stroomde via twee waterpoorten 
door de vesting, de zogenaamde Marktstroom. Van de water-
stromen die de structuur van de eerste stadskern bepaalden 
is nu alleen de Verwerstroom nog over, die de zuidwestelijke 
hoek van de stadsgracht vormde. De loop van de verdwenen 
waterstromen is nog wel af te lezen uit het stratenpatroon.
Binnen de eerste stadsmuur kwamen drie uitvalswegen uit 
Hintham, Orthen en Vught samen op de Markt. Aan de Markt-
stroom werd een binnenhaven aangelegd (Janssen 2007, 
p.112): de percelen strekten zich hier op tot de Markt waar 
grote koopmanshuizen verrezen. Het bekendste voorbeeld 
hiervan is het huis ‘De Moriaan’ dat deels nog uit de eerste 
helft van de dertiende eeuw stamt (Van Drunen 2006, p.184). 

Aan de westzijde van de Markt, onder het pand Pensmarkt 22, 
bevinden zich nog de fundamenten van het oudste huis van 
de stad, het natuurstenen huis van de hertog van Brabant, 
dat uit het einde van de twaalfde eeuw dateert (ibid., p.258). 
Midden op het plein verrees al vóór 1250 een L-vormig bak-
stenen bouwblok waarin verschillende marktfuncties geves-
tigd waren, zoals de lakenhal, de vleeshal, het broodhuis en 
de waag (ibid., p.115). Al zeer vroeg, in 1228, vestigde zich 
een eerste kloostergemeenschap binnen de stadsmuren. De 
Franciscaanse Minderbroeders kregen een terrein tot hun be-
schikking tussen de huidige Pensmarkt, Minderbroederstraat 
en Kruisstraat. De voornaamste bebouwing bevond zich in 
deze periode dus aan de noord- en westzijde van de Markt. 
De zuidzijde van de Markt werd minder intensief gebruikt 
en bebouwd, waarschijnlijk door wateroverlast. Pas door op-
hogingen vanaf 1350 krijgt de Markt zijn huidige rooilijnen 
(Janssen 1983, p.53-63). 
Het stadsgebied is al gauw gevuld en er wordt in de dertien-
de eeuw dan ook veelvuldig buiten de stadsmuur gebouwd. 
Uit opgravingen blijkt bijvoorbeeld aan de Postelstraat van-
af het einde van de twaalfde eeuw gewoond te worden en 
langs de Hinthamerstraat ter hoogte van het Jeroen Bosch-
plein in de dertiende eeuw. De oudste kerk van de stad, de 
Sint-Jan, wordt in 1222 vermeld. Met de bouw van de westto-
ren van de huidige kerk werd rond 1250 begonnen (Van Dru-
nen 2006, p.121-122), eveneens buiten de muren. De nieuw 
aangelegde Kerkstraat verbindt deze parochiekerk via een 
doorbraak in de stadsmuur met de binnenstad (ibid., p.32). 
In 1274 wordt ook melding gemaakt van een aan deze kerk 
verbonden parochieschool en een naastgelegen begijnhof.
De uitbreidingen buiten de stadsmuur vinden vooral plaats 
langs de hoger gelegen uitvalswegen (Verhees & Vos 2005, 
p.12). Als de beschikbare ruimte ook daar op is gaat men 
aan het begin van de veertiende eeuw over tot het uitbrei-
den van het stadsgebied door het bouwen van een nieuwe 
stadsmuur. De in de literatuur veelgenoemde begin (1318) 
en einddatering (1368) van de bouw van deze stadsmuur is 
door recent bouwhistorisch onderzoek ter discussie komen 
te staan. Vast staat dat het overgrote deel van de muur in 
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Afbeelding 68. Reconstructietekening van de nederzetting binnen de eerste 

stadsmuur rond 1300. Met rood zijn de belangrijkste straten en poorten 

aangegeven: (1) de Orthenstraat met de Brusselse Poort, (2) de Vughter-

straat met de Antwerpse Poort, (3) de Hinthamerstraat met de Leuvense 

Poort, (4) de Markt en (5) de Karrenstraat. Met blauw zijn de belangrijkste 

waterstromen aangegeven: (6) de Marktstroom, (7) de Binnenhaven, (8) de 

Groote Stroom en (9) de Verwerstroom. Deze stromen zijn waarschijnlijk 

natuurlijk en werden door grachten aan elkaar gegraven (Janssen 1983, 

p.66).



de veertiende eeuw sterk gefaseerd tot stand gekomen is 
(mededeling Ronald Glaudemans). De lager gelegen delen 
werden opgehoogd met zand en puin uit de nieuw gegraven 
stadsgracht en andere uitgediepte vaarwegen. Met de bouw 
van de nieuwe stadsmuur groeide het stadsoppervlak naar 
zo’n 104 hectare. Om de oude en nieuwe stadsdelen goed 

met elkaar te verbinden werd de oude stadsmuur groten-
deels ontmanteld en de stadsgracht grotendeels gedempt. 
Van de eerste stadsmuur bevinden zich nog wel delen in jon-
gere panden (zie hiervoor Hundertmark 2000). Een bijzonder 
voorbeeld is het pand aan de Hinthamerstraat 10-12 waar 
in de etalage van de schoenenwinkel nog een deel van de 

Leuvense of Gevangenpoort te zien is (zie afbeelding 5). Bij 
het Herman Moerkerkplein is een van de twee waterpoorten 
over de Grote Stroom bewaard gebleven. Langs het deel van 
de stadsgracht dat (in overkluisde vorm) bewaard bleef zijn 
ook nog hier en daar fragmenten bewaard gebleven, bijvoor-
beeld bij het Guardianenhof. 
De grenzen van het nieuwe stadsgebied werden bepaald 
door de ligging van de hoge dekzandruggen, waarlangs al 
gebieden waren verkaveld en bebouwd (afbeelding 69). Er-
omheen werden nieuwe stadsgrachten uitgegraven. De la-
ger gelegen delen werden met zand en puin opgehoogd en 
bebouwd. Een groot deel van het nieuwe stadsgebied werd 
ingenomen door kloosters. Het Minderbroederklooster was 
het enige klooster dat binnen de eerste ommuring geves-
tigd was. In de late dertiende eeuw verrezen buiten de eerste 
stadsmuur het Groot Begijnhof en het Predikherenklooster. 
In de veertiende en vooral de vijftiende eeuw volgden nog 
een dozijn kloosters. 

Omdat de kloosters vaak omvangrijke terreinen met tuinen, 
gras- en weideland in gebruik hadden, ontstond er voor de 
toenemende bevolking in de late middeleeuwen ruimtege-
brek. Een oplossing hiervoor werd gevonden in het over-
kluizen en bebouwen van de vele waterstromen in de stad 
(afbeelding 70). De oudste overkluizingen die thans bekend 
zijn behoorden bij het Minderbroedersklooster en kerk en 
dateren mogelijk uit de vijftiende eeuw (mededeling Ronald 
Glaudemans). Daarnaast werden twee kleine voorsteden 
langs belangrijke uitvalswegen ommuurd (zie afbeelding 
71): het uiteinde van de Vughterstraat tussen 1375 en 1420 
en het Hinthamereinde tussen 1500 en 1540. Hiermee kwam 
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Afbeelding 69. De grenzen van het nieuwe stadsgebied zoals die werden 

bepaald in de veertiende eeuw hingen samen met de ligging van de hoge 

dekzandruggen waarlangs al bebouwing was ontstaan (geel). In het zuiden 

van de stad volgt het tracé ook twee natuurlijke hoogtes waardoor het 

verloop hier wat slingerend is. Zowel ten oosten als ten westen werden be-

staande waterlopen van de Aa en de Dommel gebruikt om als stadsgracht 

te dienen.



het totale stadsoppervlak op 128 hectare. Tot de tweede 
helft van de negentiende eeuw zou de stad niet meer buiten 
deze grenzen treden. Binnen deze stadsgrenzen woonden 
rond 1550 zo’n 20.000 mensen (Van Drunen 2006, p.35). In de 
vijftiende eeuw werd ’s-Hertogenbosch geteisterd door een 

drietal grote stadsbranden: in 1400, 1419 en 1463. Voor het 
stadsbeeld betekende dit naast grote destructie ook de ver-
snelde verstening van de huizen. Strooien daken en houten 
gevels werden verboden en brandveiligere materialen gesti-
muleerd (Kuijer 2000, p.126).

Kerken en kloosters in ‘s-Hertogenbosch

Op het kerkelijk hoogtepunt voor de Staatse inname van de 
stad in 1629, telde ‘s-Hertogenbosch negen kerken en kapel-
len, zeventien kloosters (inclusief twee Begijnhoven) en acht 
refugiehuizen van andere kloosters. 
Vijf kloosters waren gesticht voor 1400, de meeste werden 
echter gesticht in de vijftiende eeuw. Van deze kloosters 
resteert vandaag zeer weinig. Van het oudste klooster, dat 
van de Minderbroeders, resteren enkel de overkluizingen 
over de Binnendieze. Van het Predikherenklooster is een 
poortgebouw en een kademuur bewaard gebleven, van het 
Clarissenklooster enkele muren. Het poortgebouw van het 
Zusters van Orthenklooster is in sterk verbouwde variant be-
waard gebleven. Dat geldt ook voor de onderbouw van de 
kapel van Mariënburg. Van de Kruisbroederskerk tenslotte 
zijn het koor over de Binnendieze en de sacristie opgeno-
men in de nieuw gebouwde St.-Catharinakerk uit 1918. 
Van de acht refugiehuizen, die allemaal in de zestiende eeuw 
gesticht werden, resteren vandaag nog dat van de Abdij van 
St.-Geertruid te Leuven aan de St.Jorisstraat 133 en dat van 
Mariënhage uit Woensel aan Achter de Tolbrug 11. 
Van de negen middeleeuwse kerken en kapellen resteren er 
vandaag slechts twee. De belangrijkste kerk is de Sint-Jans-
kathedraal, waarvan de onderbouw van de toren nog uit de 
begintijd van de bouw stamt, omstreeks 1250. De kerk was al 
vanaf 1275 ommuurd en werd in 1366 verheven tot kapittel-
kerk. De kanunniken woonden vanwege ruimtegebrek niet 
op het terrein binnen kerkmuur maar in omliggende stra-
ten als de Choorstraat en Papenhulst. Hun huizen zijn hier 
echter allemaal uit het stadsbeeld verdwenen door de bouw 

van grote kloosters en schoolgebouwen in de negentiende 
eeuw. 
De vijftiende-eeuwse Sint-Jacobskerk is thans in gebruik 
bij de gemeentelijke afdeling Bouwhistorie, Archeologie 
en Monumenten. De kerk onderging van 1752 tot 1759 een 
ingrijpende verbouwing tot militaire kazerne. Van de Sint-
Antoniuskapel uit 1491 bleef alleen de gevel bewaard, be-
kroond met een torentje uit 1751. 

De kerkdichtheid van ‘s-Hertogenbosch was in de late mid-
deleeuwen dus zeer hoog (1 kerk per 4,5 hectare). Vandaag 
telt de Bossche binnenstad echter nog maar acht complete 
kerken, waarvan slechts drie kerken een permanente religi-
euze functie hebben (dat is 37,5%). Dit levert een kerkdicht-
heid op van (8 kerken op 116 ha.) 1 kerk per 14,5 hectare. 
Ook ‘s-Hertogenbosch kan Utrecht als kerkenstad dus niet 
naar de kroon steken. 
De historische gelaagheid van deze acht Bossche kerkge-
bouwen is als volgt. Na de twee middeleeuwse kerken (25%) 
de Sint-Jan en Sint-Jacob stammen vier kerken (50%) uit de 
negentiende eeuw: de Ned.-Herv. Kerk aan de Kerkstraat uit 
1821, de Lutherse Kerk aan de Verwersstraat uit 1847, de 
Sint-Josephkerk aan de Sint-Josephstraat uit 1859 en de Ger. 
Pelgrimskerk aan de Jan Heinsstraat uit 1886. Tenslotte stam-
men twee kerkgebouwen (25%) uit de twintigste eeuw: de 
nieuwe Sint-Jacobskerk aan het Jeroen Boschplein uit 1905 
en de Sint-Catharinakerk aan het Kruisbroedershof uit 1918.
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Afbeelding 70. Het overkluizen van de Binnendieze schematisch weer-

gegeven.



7.2 De stad onder vuur (1500-1629)

Het hertogdom Brabant was in 1430 bij het al maar uitdij-
ende hertogdom Bourgondië ingelijfd. Uit dit Bourgondië 
ontstond het Habsburgse Rijk dat in de eerste helft van de 
zestiende eeuw een langdurig conflict uitvocht met het her-
togdom Gelre. ’s-Hertogenbosch was dichtbij de grens met 
Gelre gelegen en had derhalve veelvuldig met deze oorlog 
te maken. De vestingwerken van de stad werden aangepast 
aan het verzwaarde geschut (zie afbeelding 72). Achter de 
stadsmuren werd een zes en een halve meter brede aar-
den wal aangelegd, waarvoor zo’n tweehonderd huizen die 
tegen de muur waren aangebouwd, moesten verdwijnen 
(Glaudemans & van Tussenbroek 1999, p.21). In 1545 resi-
deerde keizer Karel V, op doortocht naar Utrecht, in de stad. 
Door ziekte verbleef hij noodgedwongen vier weken in een 
luxueus koopmanshuis, dat daarna omgedoopt werd tot de 
‘Keizershof’. Het stadspaleis werd in 1871 gesloopt, maar de 
herinnering ligt nog besloten in de straatnaam waaraan het 
lag: de Keizerstraat. 

Hoewel de beeldenstorm van 1566 ook in ’s-Hertogenbosch 
nadrukkelijk haar vernielende sporen achterliet, schoot de 
protestantse Reformatie er minder goed wortel dan in de 
noordelijke delen van het huidige Nederland. Bij de Unie van 
Utrecht in 1579 koos de stad de kant van de Habsburgse ko-
ning en niet van de Nederlandse Opstand. Door haar ligging 
op de grens van de nieuwe Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden en het Habsburgse Rijk werd ’s-Hertogenbosch 
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Afbeelding 71. De plattegrond van Jacob van Deventer van omstreeks 1545. 

Het stratenpatroon zoals dat ook vandaag nog goed herkenbaar is, was 

al rond 1400 aanwezig (Steehouwer 1991, p.30). Bouwhistoricus Ad van 

Drunen (2006, p.35) stelt dat de stad rond 1550 zo’n 3000 panden telde. 

Dat aantal vermindert later door aanpassingen van de vestingwerken met 

460 en blijft dan gelijk tot het einde van de negentiende eeuw. De twee om-

muurde voorsteden langs het Hinthamereinde (noordoost) en het Vughter-

einde (zuidwest) zijn goed herkenbaar als latere toevoegingen aan de stad.



opnieuw onderdeel van een groot conflict. Tussen 1580 en 
1609 werd de stad herhaaldelijk belegerd door de troepen 
van de Republiek, maar nooit veroverd. Belangrijk hierbij was 
de drassige omgeving rond de stad, waaraan ’s-Hertogen-
bosch de bijnaam ‘de Moerasdraak’ kreeg. Door inundaties 
van het omliggende gebied werd het de belegeraars zeer 
moeilijk gemaakt de stad dicht te naderen. De zware bele-
geringen van prins Maurits in 1601 en 1603 hadden voor de 
Republiek dan ook geen succes. De stad ’s-Hertogenbosch 
had er echter zwaar onder te lijden. Vooral de kerktorens en 
de buurten achter de stadspoorten raakten zwaar bescha-
digd (Verhees & Vos 2005, p.23-25). Tijdens het Twaalfjarig 
bestand van 1609 tot 1621 kon in betrekkelijke rust aan het 
herstel van de stad en haar vestingwerken gewerkt worden. 
Tussen 1614 en 1624 werd de stadsmuur met acht bastions 
versterkt. Twee bastions verrezen aan weerszijden van de 
havenmond; voor de bouw ervan werd de Orthenpoort af-
gebroken. Ook aan weerszijden van de Hinthamerpoort en 
de Vughterpoort werden twee bastions aangelegd. Aan de 
zuidoostelijke kant van de stad werden tenslotte de bastions 
Baselaars en Sint-Antonie aangelegd. Van deze laatste twee 
bastions resteren vandaag nog de bakstenen omtrekken, 

evenals van het bastion Vught. In het noordelijke deel van 
de stad werd tussen 1618 en 1621 vlak achter de stadsmuur 
een kruithuis gebouwd, dat nu onderdeel uitmaakt van een 
museumcomplex.  
Hoewel ’s-Hertogenbosch dus zwaarder versterkt was ten op-
zichte van eerdere belegeringen lukte het prins Frederik Hen-
drik in 1629, na een zes maanden durend beleg, wel de stad 
in te nemen. Cruciaal was daarbij dat hij duizenden boeren 
en arbeiders liet aanrukken om de waterlopen rond de stad 
af te dammen en zo de inundaties teniet te doen (Verhees & 
Vos 2005, p.25). ’s-Hertogenbosch hoorde nu eindelijk bij de 
Republiek.

7.3 ‘s-Hertogenbosch Staats (1629-1794)

Om de overwegend katholieke bevolking in de gaten te hou-
den bouwden de nieuwe protestantse machthebbers tussen 
1637 en 1642 een dwangburcht (de huidige Citadel), die in de 
volksmond al snel ‘Papenbril’ genoemd werd. Om ook naar de 
stad toe een vrij schootsveld te creëren werd een deel van de 
wijk aan het Ortheneinde afgebroken, waaronder de Orthen-

buitenpoort en de Sint-Pieterkerk. Vier van de vijf bastions 
rond de Citadel zijn tot op vandaag gespaard gebleven. 
De vele kloostergebouwen en –terreinen binnen de stads-
muren werden onteigend. Het Minderbroederklooster werd 
in 1629 al direct gesloopt. Het terrein werd herverkaveld en 
bebouwd met huizen langs de huidige Dode Nieuwstraat. 
Pogingen tot exploitatie van andere voormalige kloosterter-
reinen liepen vooralsnog op niets uit of bleven beperkt tot de 
aanleg van een enkele ‘Nieuwstraat’.  Hierdoor bleven er aan-
zienlijke onbebouwde terreinen in de stad aanwezig, die niet 
ontwikkeld werden zolang de economische situatie tegenzat 
(Kolman, Olde Meierink & Stenvert 1997, p.197). Men hield 
zich meer bezig met het repareren van de vele beschadigde 
huizen. Met subsidies werden tussen 1615 en 1665 veel hou-
ten gevels versteend of nieuwe stenen huizen gebouwd (Van 
Drunen et al. 1997a, p.46-47). Aan de Markt onderging het 
stadhuis een ingrijpende verbouwing. Oorspronkelijk be-
stond het uit drie samengevoegde panden uit de veertiende 
eeuw die in 1529 voorzien waren van een gotische voorge-
vel. Rond 1650 werden de twee torenspitsen vervangen door 
één nieuwe toren. Vanaf 1670 werd het gehele stadhuis in-
grijpend verbouwd in classicistische bouwstijl. Dit is de vorm 
waarin het stadhuis vandaag nog te zien is en waar de invloed 
van het stadhuis van Amsterdam duidelijk in te herkennen is. 
In het noorden van de stad werd gewerkt aan de vergroting 
van de haven, een natuurlijke waterloop van de Binnendieze. 
De westelijke oever van de haven, de huidige Brede Haven, 
was al voorzien van een kademuur. Aan de verlegde ooste-
lijke oever, de huidige Smalle Haven, werd nu ook een kade-
muur aangelegd op de particuliere achtererven van de pan-
den aan de Orthenstraat (Van Drunen et al. 1997a, p.38). 

Ook in militair opzicht heeft de periode 1629-1794 zijn spo-
ren in het stadsbeeld nagelaten. Voor het onderbrengen van 
paarden en ander legermateriaal werden verschillende kerk- 
en kloostergebouwen gebruikt. De vele Staatse soldaten die 
vanaf 1629 in de stad gelegerd werden verbleven aanvanke-
lijk bij de Bossche bevolking. Pas in 1744 werden vier kazer-
nes gebouwd waar de soldaten gehuisvest werden. Hiervan 
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Afbeelding 72. De ontwikkeling van de tweede stadsmuur gereconstrueerd. Achter de laatmiddeleeuwse muur werd in de zestiende eeuw een verstevigings-

wal aangebracht, die aan het begin van de zeventiende eeuw nog eens werd opgehoogd en verbreed om bestand te zijn tegen het zwaarder wordende 

geschut. Voor de aanleg van de wal moesten zo’n 200 tegen de muur gebouwde huizen gesloopt worden.



resteren nu nog de Mortelkazerne (nu een appartementen-
complex), de Berewoutkazerne (nu seniorenwoningen) en de 
tot kazerne verbouwde Sint-Jacobskerk (nu huisvesting van 
de gemeentelijke afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Mo-
numenten). Het huidige Noordbrabants Museum is geves-
tigd in het voormalige Gouvernement dat in 1770 gebouwd 
werd op een voormalig kloostercomplex. Het oude Bisschop-
pelijk Paleis aan de Hinthamerstraat werd in 1764 verbouwd 
tot Commandement.  
Aan de vestingwerken van de stad was kort na de Staatse 
overname behalve de Citadel ook het bastion Oranje toe-

gevoegd (1634). In de achttiende eeuw werden de bastions 
verder versterkt door het aanleggen van voorwerken in de 
stadsgracht. Van deze achttiende-eeuwse toevoegingen aan 
de vestingwerken is bovengronds echter niets bewaard ge-
bleven. 
Hoewel aanvankelijk na de Staatse overname van de stad aar-
dig wat bouwactiviteiten ontplooid werden, viel dit in de pe-
riode 1675-1775 sterk terug. Veel oudere panden werden niet 
of minimaal onderhouden en raakten in verval (Van Drunen 
et al. 1997, p.45-46). In dezelfde periode nam het aantal over-
kluizingen van de Binnendieze sterk toe (ibid., p.38-39). Het 

ging hierbij om bedrijfsbebouwing op de achterterreinen en 
niet om de bouw van nieuwe woningen (mededeling Ronald 
Glaudemans). 

7.4 De Franse tijd tot de eerste moderne 
stadsuitbreiding (1794-1900)

Ondanks de verbeteringen aan de vestingwerken kon de stad 
in 1794 na een beleg van drie weken vrij gemakkelijk door de 
Fransen ingenomen worden. De Fransen hebben geen direct 
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Afbeeldingen 73 en 74. De vestingwerken en militaire functies in de stad in de zeventiende en achttiende eeuw. 



aanwijsbare sporen achtergelaten in de stad, maar initieerden 
indirect wel een belangrijke wijziging in de structuur van de 
stad. Keizer Napoleon wilde graag een verbinding tussen de 
Schelde, Maas en Rijn tot stand brengen, het zogehete Grand 
Canal du Nord. Dit project werden slecht op onderdelen uit-
gevoerd, waaronder een tussen 1804 en 1810 aangelegd 
voedingskanaal door de Kempen, tussen Lanaken en Lozen. 
Dit voedingskanaal werd in opdracht van de latere koning 
Willem I tussen 1822 en 1825 verbreed, verdiept en doorge-
trokken naar ’s-Hertogenbosch. Hoe het tracé bij de stad zou 
moeten lopen was tot dan toe nog niet definitief besloten. 
Het oorspronkelijke idee was dat het kanaal door de noorde-
lijke vestinggracht naar de Dieze zou lopen zodat de vesting-
werken niet aangepast hoefden te worden. ’s-Hertogenbosch 
wilde het kanaal echter door de stad naar de Binnenhaven 
laten lopen en voorkomen dat het kanaal via de Dieze een 
rechtstreekse verbinding met de Maas zou krijgen, waardoor 
de economische functie van de stad als stapelplaats tussen 
Holland en Maasland zou verdwijnen (Verhagen 2000, p.112-
113). De koning besliste in 1825 tot een compromis. Het ka-
naal werd door de stad naar de Binnenhaven getrokken maar 
kreeg wel een rechtstreekse verbinding met de Dieze. In 1826 
werd de Zuid-Willemsvaart feestelijk geopend, waarmee een 
‘snelle’ verbinding tussen ’s-Hertogenbosch en Maastricht tot 
stand gebracht was (ibid., p.77). 
Het kanaal kwam parallel aan de noordelijke stadsgracht te 
lopen door een grotendeels open en onbebouwd gebied, 
het restant van de vroegere kloosterterreinen. Desondanks 
moesten toch verschillende huizen en gebouwen worden 
afgebroken, vooral rond het Hinthamereinde. Bovendien 
werd de stad in het noorden nu nadrukkelijk in tweeën ge-
deeld, het zeventiende-eeuwse Kruithuis en het Hinthamer-
einde kwamen bijvoorbeeld geïsoleerd te liggen. Langs het 
kanaal werden scheepswerven en fabrieken aangelegd waar 
vandaag echter niets meer van resteert. De aanleg van de 
Zuid-Willemsvaart bleek voor ’s-Hertogenbosch economisch 
namelijk helemaal niet goed uit te pakken (zie hiervoor 
Hoogbergen 1997). 
De Franse machtsovername zorgde ook voor de gelijkstelling 

van katholieken en protestanten. Van hogerhand werd be-
paald dat de Sint-Jan voortaan weer voor de katholieke ere-
dienst moest worden gebruikt. De protestanten betrokken in 
1821 een nieuw kerkgebouw aan de Kerkstraat. Later in de 
negentiende eeuw werden nog verschillende andere kerken 
gebouwd en vestigden zich opnieuw veel kloosterlingen in 
de stad, veelal op terreinen waar in de late middeleeuwen 
ook al kloosters gevestigd waren (afbeelding 75).

In 1868 kreeg ’s-Hertogenbosch haar eerste spoorwegverbin-
ding die liep van Utrecht naar Boxtel. Het station werd twee-
honderd meter ten westen van de stad gebouwd vanwege 

de bepalingen in de Kringenwet. Door de permanente water-
overlast rond de stad werd de spoorlijn op een verhoogd tra-
cé aangelegd: een situatie die tot op vandaag nog aanwezig 
is. Om het station vanuit de binnenstad bereikbaar te maken 
werd vanaf de Vismarkt een doorbraak gerealiseerd over de 
vestinggracht. De huidige Wilhelminabrug maakt onderdeel 
uit van deze verbinding.

De Vestingwet van 1874 maakte de ontmanteling van de ves-
tingwerken van de stad mogelijk. In tegenstelling tot veel an-
dere Nederlandse steden bleef de sloop in ’s-Hertogenbosch 
beperkt tot de stadspoorten en voorwerken. De stadsmuren 
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Afbeelding 75. In de negentiende 

eeuw verrezen er verschillende 

nieuwe kerken en kloosters, vaak op 

de terreinen van de middeleeuwse 

kloosters. De met blauw aange-

geven kerken bestaan allen nog, 

evenals de synagoge uit 1886. Van 

de tien kloosters en bijbehorende 

schoolgebouwen resteert nog de 

helft. Het gaat om de Zusters van 

de Choorstraat (1),  het Francis-

canessenklooster Mariënburg (2), 

het vrouwenconvent Carmelites-

sen aan de Clarastraat (4), het 

mannenconvent Redemptoristen 

aan de Sint-Josephstraat (6) en het 

ziekenhuis Johannes de Deo van 

de Broeders van Barmhartigheid 

aan de Papenhulst (10). Bijna alle 

gebouwen zijn inmiddels bestemd 

tot Rijksmonument. 



bleven grotendeels intact vanwege hun waterkerende func-
tie. Uitzondering zijn delen langs de Sint-Janssingel waar de 
muur wel verdwenen is door het rechttrekken van de Dom-
mel en de sloop van de bastions Maria en het voorwerk 
voor de Sint-Janspoort. Ook langs de Oostwal en Hekellaan 
is de stadsmuur gesloopt en de gracht gedempt met zand 
dat vrijkwam door de aanleg van het Drongelenskanaal in 
1910. Vanwege achterstallig onderhoud waren de laatmid-
deleeuwse muren in de jaren 1850-1860 van hun buitenste 
schil ontdaan en opnieuw opgemetseld. Deze negentiende-
eeuwse bakstenen muur bepaalt vandaag de dag het aan-
zicht van de Bossche vestingwerken (Glaudemans & Van 
Tussenbroek 1999, p.49-50). De resterende schil van de mid-
deleeuwse muur zit hier achter ‘verstopt’. Door het verlagen 
van de aarden wallen achter de stadsmuren kwamen terrei-
nen vrij die gebruikt werden voor de bouw van arbeiderswo-
ningen (waarvan nauwelijks iets bewaard gebleven is) en de 
aanleg van parken (van het Wilhelminapark bij bastion Vught 
tot aan bastion Sint-Antonie). Op de Esplanade, het plein dat 

vanwege een vrij schootsveld vanaf de Citadel tot nu toe on-
bebouwd gebleven was, werden luxe woningen gebouwd. 
Eenvoudige woningbouw uit de late negentiende eeuw is 
nog te zien aan het Tilmanshofje, Bleekerstraatje, Achter de 
Wereld en het Hofje van Koolen. Het inwoneraantal van de 
stad steeg in de tweede helft van de negentiende eeuw zeer 
sterk: van 20.500 inwoners in 1829 naar 30.000 inwoners in 
1899 (Verhees & Vos 2005, p.50) in de stad die na vierhonderd 
jaar eindelijk buiten haar vestinggrenzen kon treden. De eer-
ste uitbreiding vond rond 1900 plaats aan de westkant van 
de stad tussen het station en de Dommel, waar de wijk Het 
Zand gebouwd werd. Die ontwikkeling valt echter buiten het 
bestek van dit scriptieonderzoek.

7.5 Ruimtelijke ontwikkelingen in de 1900-1945

In de eerste helft van de twintigste eeuw vonden geen in-
grijpende wijzigingen plaats in de ruimtelijke structuur van 
de binnenstad. De wijzigingen in het stadsbeeld betroffen 
vooral een kleiner schaalniveau. In de hoofdstraten werden 
bijvoorbeeld veel winkelpuien gemoderniseerd, waarvan 
ook vandaag nog voorbeelden te zien zijn. Schaalvergroting 
van de winkelfunctie trad in ‘s-Hertogenbosch in deze peri-

ode maar incidenteel op. De bouw van het warenhuis van 
Vroom & Dreesman aan Achter het Stadhuis (1929-1931) is 
hiervan het beste voorbeeld. Verder was aan de Orthenstraat 
sinds 1909 gruttersfabriek De Gruyter gevestigd. Dit bedrijf 
breidde zo snel uit dat uiteindelijk in 1938 het hele bouw-
blok tussen de Visstraat en Bokhovenstraat in beslag werd 
genomen. Het fabrieksgebouw bestaat vandaag niet meer: 
het werd in 1980 afgebroken en vervangen door een woon-
winkelcomplex met een parkeergarage. 
Het Groot-Ziekengasthuis, dat nog grotendeels uit de late 
middeleeuwen stamde, werd vanaf 1908 ingrijpend ver-
bouwd. Van de oudere bebouwing resteert nu alleen nog een 
zeventiende-eeuwse toegangspoort aan de Gasthuisstraat. 
Buiten de hoofdstraten woonden veel mensen in armzalige 
kamerwoningen zonder waterleiding of sanitaire voorzie-
ningen. Al voor de Tweede Wereldoorlog werd een begin 
gemaakt met de sanering van dergelijke buurten. In het ge-
bied rond de Mortelkazerne werden in de jaren 1930 krotten 
opgeruimd en een nieuwe straat aangelegd, de Prins Bern-
hardstraat. Al eerder was begonnen met de sanering van het 
gebied rond de Baselaarstraat, waar vanaf 1925 vrijstaande 
woningen werden gebouwd. 

Bepaalde delen van de Bossche binnenstad werden tijdens 
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Afbeelding 76. Stadsaanzicht vanuit het zuiden. In het natuurgebied de 

Bossche Broek is de manifeste scheiding tussen de stad en de omliggende 

moeraslanden tot op vandaag bewaard gebleven, wat zeer bijzonder is 

voor een historische stad in Nederland. 



de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. Vooral tijdens de 
drie dagen durende bevrijding van de stad in oktober 1944 
werd veel schade aangericht, bijvoorbeeld langs de uitvals-
weg naar het station (de Visstraat), op de Markt en aan het 
Hinthamereinde. 

7.6 Ruimtelijke ontwikkelingen na 1945

Al tijdens de oorlog was een plan opgesteld voor de sane-
ring van het Tolbrugkwartier, waarvan delen werden opge-
nomen in het Wederopbouwplan van 1946 (Verhees & Vos 
2005, p.60). Deze oude buurt werd vanaf 1954 geheel afge-
broken inclusief de achttiende-eeuwse Tolbrugkazerne. Ook 
verdwenen er twee takken van de Binnendieze waardoor er 
bijna niets overbleef van de historische bebouwing en struc-
tuur. De ingrepen vormden de aanzet tot een nagenoeg to-
tale herstructurering van het gebied tussen de noordkant 
van de Markt en de Zuid-Willemsvaart, die tot op de dag van 
vandaag voortduurt. Allereerst kon het Groot Ziekengasthuis 
op een zeer grootschalige manier uitbreiden tot aan de Zuid-
Willemsvaart. Op de plek van de gedempte Binnendieze-tak-
ken werd een parkeergarage gebouwd. Aan het nieuw aan-
gelegde Burgemeester Loeffplein verrees een woontoren van 
twaalf verdiepingen. In de jaren 1990 werd aan de overzijde 
van het plein een langwerpig winkelcomplex gebouwd met 
een opvallend ‘zwevend’ dak, de Stoa. Na de sloop van het 
negentiende-eeuwse St.-Carolusziekenhuis werd het vrijge-
komen terrein in de jaren 1980 opgevuld met woningbouw-
projecten die zich qua schaal en architectuur aanmerkelijk 
beter voegen in de historische binnenstad. Aan de Tolbrug-
straat werd in de jaren 1990 een cirkelvormig woonwinkel-
complex gebouwd, evenals de Stoa een Spaans ontwerp. De 
nieuwste ontwikkeling in dit gebied betreft de invulling van 
het terrein van het Groot Ziekengasthuis dat in 2011 vrijkomt 
(zie case-study hoofdstuk 8).

Rond de Markt, waar de bebouwing flinke oorlogsschade 
had opgelopen, werden verschillende grootschalige elemen-
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Afbeelding 77. Veranderingen in het stadsbeeld tussen 1825 en 1980. Met oranje is de kadastrale plattegrond van 1825 aangegeven. Met zwart zijn de 

ruimtelijke ingrepen tot 1980 aangegeven. De belangrijkste hiervan worden besproken in de paragrafen 7.4 tot en met 7.6. De historische, kleinschalige 

schaal is bewaard gebleven langs de hoofdstructuur van de binnenstad: de Markt, de Hinthamerstraat, Orthenstraat, Vughterstraat, Postelstraat, Kerkstraat 

en Verwersstraat en de omgeving van de Molenstraat en Visstraat. De gebieden buiten deze hoofdstructuur zijn veel later tot ontwikkeling gekomen en door-

gaans veel grootschaliger van opzet. 



De Binnendieze, van levensader tot afvoerputje naar 
toeristische trekpleister van de stad. 

De structuur van de Bossche binnenstad is in belangrijke 
mate bepaald door het stelsel van waterstromen dat bin-
nen de stadsmuren als Binnendieze wordt aangeduid. Op 
de kaart van Jacob van Deventer (afbeelding 71) is goed te 
zien dat de belangrijkste straten evenwijdig aan een van de 
waterstromen lopen. In de periode van stadswording wer-
den langs deze straten langgerekte percelen uitgegeven 
die liepen ‘van straat tot stroom’ (Van Oudheusden 1996, 
p.14). Woonhuizen werden aan de straatkant gebouwd en 

bedrijven aan de waterkant. Via een tuin of steeg langs het 
woonhuis waren de bedrijven vanaf de straat te bereiken. 
Dergelijke stegen zijn nog aanwezig langs de Hinthamer-
straat en de Vughterstraat. Dat het water langs de achterkant 
van de huizen stroomt, onderscheidt de Binnendieze van de 
grachten van Amsterdam of Utrecht. Daarnaast maken ook 
het lage waterpeil (ca. 1,25 meter) en de vele overkluizingen 
waar onder door gevaren wordt, een vaartochtje over de Bin-
nendieze een unieke Bossche ervaring. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de rondvaarten die de Stichting Binnen-
dieze sinds 1985 verzorgt, een doorslaand succes zijn.  
Dat dit unieke deel van de Bossche cultuurhistorie nu op 

een dergelijke manier is te zien en te beleven, is echter niet 
vanzelfsprekend. De Binnendieze was naast de ‘levensader’ 
waaraan de stad ontstond namelijk ook een openbaar riool, 
dat een ondraaglijke stank produceerde en een infectie-
haard vormde voor de inwoners. Bovendien werd het on-
derhoud van de kademuren, bruggen en togen vanaf het 
einde van de negentiende eeuw verwaarloosd. In de jaren 
1920 werd daarom een eerste tak gedempt en vervangen 
door riolering; de Doode Stroom. Na de Tweede Wereldoor-
log werd met de demping van de Parkstroom op dezelfde 
rigoureuze voet verder gegaan, ondanks pleidooien voor 
waterzuivering waardoor het karakteristieke stadsbeeld be-
houden zou kunnen blijven (Van Oudheusden 1996, p.28). 
Aan het begin van de jaren 1960 werden in het kaalgeslagen 
Tolbrugkwartier nog twee takken met zeer oude papieren 
gedempt, de Markstroom en de Groote Stroom. In het ge-
meentelijke Structuurplan 1964 wordt het voornemen geuit 
ook het vervolg van de Groote Stroom te dempen in com-
binatie met een nieuwe kaalslag. Dit stuit op fel verzet van 
het Comité tot Behoud van de Binnenstad, een particulier 
samenwerkingsverband van advocaat Hein Bergé en archi-
tect Jan van der Eerden, die zich eerder al met succes had-
den verzet tegen de nieuwbouw van het provinciehuis op 
een omstreden locatie aan de Zuidwal (zie hierover Klijn & 
Janssen 2008, p.109-120). Van 1966 tot 1971 voeren ze hun 
strijd ook in de gemeenteraad, waar zij onder de naam ‘Be-
ter Bestuur’ met vier zetels vertegenwoordigd waren. Door 
de publieke opinie te bespelen en met alternatieve plannen 
voor de sanering van de binnenstad te komen, weten Bergé 
en Van der Eerden de bestaande plannen dusdanig te vertra-
gen dat vanaf 1970 de demping van de Binnendieze van tafel 
gaat (ibid., p.124-125). Rond deze tijd vond een omslag in het 
denken plaats over de waarde van de historische binnenstad. 
De minister wees in 1972 de Bossche binnenstad aan als be-
schermd stadsgezicht. Bovendien stelde het Rijk een groot 
bedrag beschikbaar voor de restauratie van de Binnendieze, 
waardoor het voor de gemeente financieel aantrekkelijker 
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Afbeelding 78. Overzichtskaart 

van bestaande en verdwenen 

waterlopen in de binnenstad van 

‘s-Hertogenbosch.



ten toegevoegd zoals de uitbreiding van Vroom & Dreesman 
(1965) en de nieuwbouw van de winkelpanden Kreymborg 
(1968) en C&A (1978). Ook elders worden binnen het histori-
sche weefsel grootschalige elementen toegevoegd, zoals het 
stadskantoor aan de Wolvenhoek (1976) en de schuin daarte-
gen over gelegen parkeergarage (1975). Dat dergelijke ‘toe-
voegingen’ aan het stadsbeeld vandaag de dag maar moeilijk 
gewaardeerd worden blijkt bijvoorbeeld uit de gang van za-
ken rond de schouwburg Casino aan de Parade. Dit gebouw 
uit 1932 werd in 1974 afgebroken en vervangen door het 
Theater aan de Parade, dat al in 1996 wederom een grondige 
renovatie onderging. Ook het voormalige PTT-kantoor aan 
de Kerkstraat uit 1968 zal binnenkort een metamorfose on-
dergaan, waarbij onder andere de historische rooilijnen van 
de Kerkstraat en de Korte Putstraat weer worden hersteld. 
De grote bouwproductie uit de jaren 1980 werd qua schaal 

en materiaalgebruik doorgaans beter aangepast op de histo-
rische binnenstad. Interessante projecten zijn in dit verband 
de houten huizen aan de Louwse Poort (1986) en de Lom-
bardpassage (1985). Bij dit laatste project werd het kaalge-
slagen terrein achter de historische straatwanden van Achter 
het Stadhuis en Achter het Wild Varken herbouwd met be-
houd van het fijnmazige stedelijk weefsel. Ook grootschalige 
(woning)bouwprojecten werden in deze tijd echter uitge-
voerd, vooral langs de Zuid-Willemsvaart en het gebied tus-
sen de Muntelwal en het Hinthamereinde (‘de Hofstad’). 

De meest recente nieuwbouw in de binnenstad betreft de 
uitbreidingen van het stadhuis en het stadskantoor (2004). 
Het stadskantoor vult nu de gehele westelijke straatwand 
van de Wolvenhoek en het stadhuis kreeg een nieuwe aan-
bouw tot aan Achter het Stadhuis. Vanuit de Binnendieze die 
onder het stadhuis stroomt werd een opstapplaats naar de 
trouwzaal gerealiseerd. Dit kleine detail kan symbool staan 
voor het hedendaagse evenwicht dat ‘s-Hertogenbosch pro-
beert te vinden tussen behoud en vernieuwing van haar bin-
nenstad. 

7.7 Samenvatting

Het volgende beeld van de historische gelaagdheid van de 
binnenstad van ’s-Hertogenbosch kwam uit dit hoofdstuk 
naar voren.

Van de periode van stadswording en bloei (1150-1500) res-
teert belangrijk historisch-geografisch erfgoed. De hoofd-
structuur van de stad werd in deze periode gevormd langs 
de verschillende takken van de Binnendieze, en is nog steeds 
aanwezig in de loop van de Orthenstraat/Hooge Steenweg, 
de Hinthamerstraat en Vughterstraat vanaf het centrale 
Marktplein. Dit geldt ook voor de structuur ten westen van 
de Markt, rond de Postelstraat en Uilenburg, en ten zuiden 
van de Markt, rond de Verwersstraat en Kerkstraat. Ook van 
de stadsmuren is zeer veel bewaard gebleven. De meeste res-

tanten zijn in het geval van de eerste stadsmuur echter ver-
borgen in bebouwing en in het geval van de tweede stads-
muur achter een negentiende-eeuwse muurschil. Langs de 
hoofdstraten van de stad is ook de nodige laatmiddeleeuwse 
bebouwing bewaard gebleven, vaak verborgen achter jon-
gere gevels. Prominente monumenten uit deze tijd zijn de 
Sint-Janskathedraal en het huis De Moriaan. 

Uit de periode 1500-1629 resteren de omtrekken van enkele 
bastions die deel uitmaakten van de verbeterde vestingwer-
ken. Ook is van deze periode relatief veel bouwhistorisch erf-
goed overgeleverd. 

Van de periode 1629-1794 resteren het bastion Oranje en 
de Citadel. Daarnaast werden enkele straten aangelegd ten 
noorden van de Hinthamerstraat en nam het aantal overklui-
zingen van Binnendieze sterk toe in deze periode. Bouwhis-
torisch resteren enkele belangrijke panden met een militaire 
functie: drie kazernes, het commandement en gouvernement 
en het Kruithuis. 

Een belangrijke ingreep in de structuur van de stad in de pe-
riode 1794-1900 was de aanleg van de Zuid-Willemsvaart, 
dwars door de noordelijke binnenstad, die tot dan toe nog 
niet erg sterk ontwikkeld was. De vestingwerken verloren 
hun militaire functie na 1874, maar bleven grotendeels ge-
handhaafd. Op enkele plekken werden kleine parken aan-
gelegd, zoals bij de bastions Vught en Sint-Antonie. Voor de 
bereikbaarheid van het station ten westen van de stad, werd 
een doorbraak bij de Visstraat gerealiseerd. Bouwhistorisch 
resteren enkele bouwblokken op de Esplanade, het voorma-
lige voorplein van de Citadel (huidige Jan Heinstraat, Han-
delskade en Van Tuldenstraat). Eenvoudige woningbouwpro-
jecten uit de late negentiende eeuw zijn ook op verschillende 
plekken nog terug te zien, vaak verscholen op achterterrei-
nen of langs nauwe steegjes. 

In de twintigste eeuw tenslotte vonden veel veranderingen 
in het stadsbeeld plaats. Aanzienlijke delen van de binnen-

werd hierin mee te gaan. Aanvankelijk nog schoorvoetend 
begint de gemeente vanaf die tijd in fases de kademuren, 
bruggen en togen van de Binnendieze te restaureren, een 
project dat uiteindelijk in 1998 werd afgerond. 
Hoewel de gemeente maar weinig eigen bezit heeft rond 
de Binnendieze nam zij toch de gehele rekening van 45 
miljoen gulden op zich om een historisch verantwoorde en 
uniforme restauratie mogelijk te maken tot op maaiveld-
hoogte (Van Oudheusden 1996, p.42-43). Gestimuleerd 
door het gemeentelijke initiatief volgden ook particuliere 
monumentenbezitters het voorbeeld en werden veel pan-
den langs de Binnendieze eveneens opgeknapt, bijvoor-
beeld langs de Uilenburg. In het kader van het achthon-
derdjarig bestaan van ’s-Hertogenbosch werden in 1985 de 
eerste rondvaarten over de Binnendieze-in-restauratie ge-
houden. De zes of tien euro die toeristen vandaag in grote 
getale willen betalen voor een boottochtje door de Bossche 
binnenstad worden voor een deel weer geïnvesteerd in het 
onderhoud van de Binnendieze en de restauratie van de 
vestingwerken (Roes 2008). 
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stad dragen namelijk zowel qua structuur als bebouwing 
(zie afbeelding 79) een duidelijk stempel uit die tijd. De pe-
rifere structuur buiten de hoofdstraten werd ontwikkeld en 
bebouwd. Al voor de Tweede Wereldoorlog was begonnen 
met de sanering van slechte wijken. Na de oorlog werd hier 
op rigoureuze voet mee doorgegaan. Dit resulteerde in de 
demping van enkele takken van de Binnendieze en moderne 
nieuwbouw die zich amper verdroeg met de schaal en archi-
tectuur van de historische binnenstad. In de jaren 1970 ver-
anderde deze tendens en kwam er meer waardering voor de 
historische binnenstad. De Binnendieze werd gerestaureerd 
en bouwprojecten in de binnenstad voegden zich aanmerke-
lijk beter in de historische context. 

Samenvattend kan een onderscheid tussen de historische 
hoofdstructuur en de jongere perifere structuur helpen om 
de gelaagdheid van de Bossche binnenstad te duiden. Het 
raamwerk van de stad (stadsmuren en singels) en de hoofd-
aders (belangrijkste straten met bebouwing en Binnendieze) 
zijn in hoofdzaak bepaald in de late middeleeuwen, de eco-
nomische bloeiperiode van ’s-Hertogenbosch. De daartussen 

Tabel 79. De historische gelaagdheid van het bouwbestand in de Bossche 

binnenstad (schatting bouwhistoricus Ronald Glaudemans).

Periode: Resterend bouwbestand: 

1150-1500 10%

1500-1629 20%
1629-1794 10%
1794-1900 15%

1900-1945 20%  
1945-heden 25%

Totaal 100%

gelegen perifere structuur is in hoofdzaak gevormd vanaf de 
negentiende eeuw, met een nadruk op de tweede helft van 
de twintigste eeuw. 
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Uit de analyse van de historische gelaagdheid van de Bos-
sche binnenstad in het vorige hoofdstuk, bleek een duide-
lijke tweedeling te constateren tussen de historische hoofd-
structuur en de jongere perifere structuur. De hoofdstructuur 
bleek vooral in de volle en late middeleeuwen gevormd te 
zijn, terwijl de afgeleide structuur vanaf de tweede helft van 
de negentiende eeuw gevormd werd, met een vrij grote na-
druk op de tweede helft van de twintigste eeuw. Evenals bij 
de vorige twee steden wordt in dit tweede hoofdstuk aan-
dacht besteed aan de vraag hoe er wordt omgegaan met de 
geconstateerde historische gelaagdheid. De nadruk ligt op 
de rol van de gemeente en op het schaalniveau van de stad. 
Concreet betekent dit dat er gekeken wordt naar vier beleids-
terreinen: informatievoorziening, stadspromotie, monumen-
tenbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid. In twee casestudy’s 
wordt tenslotte ook aandacht besteed aan historische ge-
laagdheid op het schaalniveau van het gebouw en de straat, 
en de rol die andere actoren daarbij spelen. 

8.1 Informatievoorziening

Bij het informatievoorzieningbeleid gaat het om de vraag 
welke informatie er gegeven wordt over het stadsbeeld en de 
wordingsgeschiedenis daarvan. Daarbij is gekeken naar drie 
zaken waar een willekeurige persoon die iets wil weten over 
de geschiedenis van de stad makkelijk mee in aanraking zou 
kunnen komen: de informatiebordjes in de binnenstad, de in-
formatievoorziening door de gemeentelijke afdeling Bouw-
historie, Archeologie en Monumenten (BAM) en het museale 
aanbod op het gebied van de stadsgeschiedenis.  

Wat betreft de informatiebordjes in de binnenstad blijkt in 
’s-Hertogenbosch, evenals in Amsterdam, geen overzicht te 
bestaan over de hoeveelheid en de spreiding. Er bestaat geen 
beleid en de bordjes worden vaak op initiatief van derden ge-
plaatst. 
In ’s-Hertogenbosch wordt sinds 1975 door de gemeente 
systematisch bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. Samen met Utrecht liep de stad hierin landelijk 
voorop. Dit heeft erin geresulteerd dat ’s-Hertogenbosch een 

van de best onderzochte binnensteden van Nederland heeft: 
bouwhistoricus Ronald Glaudemans schat dat zeker tachtig 
procent van de historische bebouwing in de Bossche binnen-
stad op de een of andere manier bouwhistorisch onderzocht 
is. De resultaten van dit onderzoek werden aanvankelijk 
gepubliceerd in verschillende tijdschriften zoals het KNOB-
bulletin en Heemschut en in enkele overzichtswerken (zie bv. 
Janssen 1983). Vanaf 1992 geeft BAM samen met het Stads-
archief een eigen driemaandelijks tijdschrift uit, aanvankelijk 
onder de naam ’s-Hertogenbosch en sinds 1998 Bossche Bla-
den geheten. De inhoud van de artikelen in dit tijdschrift zijn 
vanwege de bouwhistorische en archeologische invalshoek 
vaak gericht op het ‘verre’ verleden. Grote nadruk ligt op de 
periode van de late middeleeuwen en de ‘verdwenen stad’ zo-
als die door archeologen bij opgravingen wordt blootgelegd. 
Veel aandacht ging bijvoorbeeld uit naar het grootschalige 
archeologische onderzoek in het Tolbrugkwartier, dat tussen 
1994 en 1997 plaatsvond. In Bossche Bladen wordt over het 
algemeen meer aandacht aan monumenten geschonken, bij-
voorbeeld aan het gemeentelijke Monumenten Selectie Pro-
ject. Naast de uitgave van het tijdschrift initieerde BAM in de 
loop der tijd ook de uitgave van verschillende boeken. 

Twaalf boeken die worden genoemd op de BAM-website 
hebben specifiek betrekking op de Bossche binnenstad. Het 
gaat om vijf overzichtsboeken over archeologisch en bouw-
historisch onderzoek in de binnenstad, waaronder Janssen 
(1983), Steehouwer (1991) en Willems et al. (2000). Drie boe-
ken handelen specifiek over de late middeleeuwen en de 
periode tot 1629, waaronder Van Drunen et al. (1991) en Van 
Drunen (2006). Dit laatste boek is een reconstructie van het 
gebied binnen de eerste stadsmuur in de late middeleeuwen. 
Twee boeken gaan specifiek over de Sint-Janskathedraal, één 
boek over de vestingwerken (Glaudemans & Van Tussenbroek 
1999) en één boek over de Sint-Catharinakerk. 

8 ‘s-Hertogenbosch en de historische gelaagdheid van de binnenstad
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Wat betreft de inhoud van deze boeken lijkt een bepaalde 
verschuiving op te treden. Waar bijvoorbeeld het belangrijke 
bouwhistorische overzichtswerk van Van Drunen (2006) zich 
richt op een reconstructie van het stadsbeeld binnen de eer-
ste stadsmuur in de zestiende eeuw, is in recentere publica-

ties meer aandacht voor het biografisch perspectief, dat de 
gehele geschiedenis van begin tot heden belicht. De publica-
tie van Glaudemans en Van Tussenbroek (1999) over de Bos-
sche vestingwerken is hiervan een vroeg voorbeeld. Verder 
kunnen in dit verband de boeken over de Schilderstraat (De 
Boer 2008) en het Tolbrugkwartier (Janssen & Thelen 2007) 
genoemd worden. 

Het museale aanbod over de stadsgeschiedenis van ’s-Her-
togenbosch is summier. Enkel het Noordbrabants Museum 
besteed enkele aandacht aan de stadsgeschiedenis, en dan 
vooral de periode rond de inname van de vestingstad in 
1629. Naast verschillende schilderijen is er een interessante 
maquette van de stad te zien. Het gaat om een reconstruc-

tie van het stadsbeeld rond 1794, gemaakt ter gelegenheid 
van het 800-jarig bestaan van ’s-Hertogenbosch in 1985 (af-
beelding 81). Aan de Sint-Janskathedraal is het museum De 
Bouwloods verbonden. Er zijn beelden en bouwfragmenten 
te zien die tijdens de drie grote restauraties van de kerk (tus-
sen 1859-1946, 1961-1985 en 1998-2010) zijn vervangen of 
verwijderd. Er zijn echter ook bouwonderdelen van de Sint-
Jan in andere gebouwen verwerkt, zoals in kasteel Heeswijk 
en op landgoed Sparrendaal bij Vught, waar onderdelen uit 
de Sint-Jan zijn gebruikt voor de oprichting van een folly en 
een kapelletje (Van Leeuwen 2000). Van dergelijk hergebruik 
van bouwonderdelen in een nieuwe context is in ’s-Herto-
genbosch nog een interessant voorbeeld bekend.

8.2 Stadspromotie

De vraag hoe ’s-Hertogenbosch in haar profilering naar de 
buitenwereld gebruikt maakt van de stadsgeschiedenis kan 
beantwoord worden door te kijken naar het stadspromotie-
beleid. 
Het stadspromotiebeleid is onder het motto ’s-Hertogen-
bosch = ontmoeten gericht op het ontwikkelen van een 
tweeledig ‘merk’. De beleidsmakers onderscheiden in ‘het 
merk ’s-Hertogenbosch’ enerzijds historische kwaliteiten en 
anderzijds moderne, innovatieve kwaliteiten. De stadspro-
motionele activiteiten moeten erop gericht zijn een brug te 
slaan tussen deze twee soorten kwaliteiten (Gemeente ’s-
Hertogenbosch 2006a,b). 
Het bestaande stadspromotiebeleid werd enkele jaren ge-
leden aangepast op een aantal punten. Een van deze aan-
passingen is in het verband van dit scriptieonderzoek van 
belang. Het ging om de wens om grote projecten in de stad 
onderdeel uit te laten maken van stadspromotionele activi-
teiten. Voor de binnenstad worden concreet het Vestingwer-
ken-project en het toekomstige Museumkwartier genoemd. 
De vestingwerken worden zelfs een van de ‘historische kern-
kwaliteiten’ van ’s-Hertogenbosch genoemd, naast de histori-
sche binnenstad, de Sint-Janskathedraal, de Binnendieze en 
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Afbeelding 81. Een maquette in het Noordbrabants Museum toont de stad 

in 1794. Dat jaartal kan gezien worden als een keerpunt in de ruimte-

lijke ontwikkeling: veel gebouwen die afgebeeld zijn op de historische 

reconstructie zijn in de negentiende en twintigste eeuw gesloopt, veel open 

plekken volgebouwd en de stad doorsneden door de Zuid-Willemsvaart. De 

maquette (schaal 1:400) is grotendeels gebaseerd op de eerste kadaster-

kaart van 1820 en ander cartografisch en topografisch materiaal waarmee 

80% van de bebouwing gereconstrueerd kon worden (Van Boven 1985).



De boogstelling van de Hof van Zevenbergen: 
hergebruik van bouwonderdelen in een nieuwe context.

In de voorgaande casestudy’s over historische gelaagdheid 
op gebouwniveau werd aandacht besteed aan samenvoe-
ging, verbouwing en uitbreiding van gebouwen (het stad-
huis van Utrecht) en het reconstrueren van verdwenen 
gebouwen (de Haringpakkerstoren in Amsterdam). Deze 
laatste casestudy gaat over het hergebruik van bouwonder-
delen in een nieuwe context. In ’s-Hertogenbosch is hiervan 
minstens een interessant voorbeeld bekend.
Een ander voorbeeld is de preekstoel uit de in 1646 ge-
sloopte Sint-Pieterskerk die te vinden is in de Lutherse Kerk 
uit 1847. Omdat dit voorbeeld meer betrekking heeft op het 
(verplaatsbare) interieur van gebouwen wordt het hier niet 
behandeld. 

Aan de Keizerstraat 12 ligt de Hof van Zevenbergen, een in 
oorsprong vijftiende-eeuws ‘stadspaleis’, dat in zestiende en 
zeventiende eeuw nog verschillende toevoegingen heeft 
gekend. Aan de overzijde van de straat was een soortgelijk 
stadspaleis gelegen, het eerder genoemde ‘Keizershof’, dat 
vandaag niet meer bestaat. Net als van het Keizershof wordt 
ook van de Hof van Zevenbergen vermeld dat keizer Karel V 
er gelogeerd heeft. Het complex was tussen 1783 en 1944 in 
gebruik als weeshuis, waarvoor opnieuw verschillende ingrij-
pende verbouwingen werden uitgevoerd. Uitgebreid bouw-
historisch onderzoek in de jaren 1981-1983 en 1990-1992 
heeft de ingewikkelde bouwgeschiedenis van het complex 

ontrafeld, waarbij een bijzonder detail aan het licht kwam.  

Het vijftiende-eeuwse hoofdgebouw met traptoren lag op 
enige afstand van de straat. In de zeventiende eeuw werd 
een vleugel aan de straatkant toegevoegd waardoor een 
kleine binnenplaats ontstond. Aan de achterzijde van deze 
nieuwe, bakstenen vleugel valt een natuurstenen boogstel-
ling op. Aanvankelijk werd de boogstelling op basis van stijl-
kenmerken in de zestiende eeuw gedateerd en op basis van 
een enkele literatuurvermelding aangezien voor de koorslui-
ting van de verdwenen Sint-Joriskapel (Weve 2000, p.145). 
Uit het (bouw)historisch onderzoek bleek de straatvleugel in 
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Afbeelding 82-84. De Hof van Zevenbergen, gereconstrueerd in de laat 

zeventiende-eeuwse toestand (linksboven). Het vijftiende-eeuwse hoofdge-

bouw met traptoren, gezien vanuit de tuin (linksonder), en de boogstelling 

in de zeventiende-eeuwse straatvleugel, gezien vanaf de binnenplaats 

(rechtsonder). 



of kort na 1662 te zijn gebouwd en al in 1695 opnieuw te zijn 
verbouwd. Wanneer en hoe kwam de oudere boogstelling in 
de straatvleugel terecht? 
Een nadere bestudering van de boogstelling bracht de 
bouwhistorici op een interessant spoor. De verschillende on-
derdelen van de boogstelling bleken niet goed op elkaar aan 
te sluiten en waren hier en daar opgevuld met stukjes lei, pla-
vuizen en tegeltjes. Dit opvulmateriaal kon op zijn vroegst uit 
de tweede helft van de zeventiende eeuw stammen, waar-
door het waarschijnlijk werd dat de boogstelling gelijktijdig 

met de bouw van de straatvleugel in 1662 werd opgericht. 
Ook werden in de bogen gaten ontdekt waarin trekstangen 
hadden gezeten en leken er aan de achterzijde gewelfaan-
zetten te zijn afgehakt. Zo ontstond het vermoeden dat de 
boogstelling oorspronkelijk onderdeel had uitgemaakt van 
een vrijstaande opstelling met gewelven. In afbeeldingen 
van het middeleeuwse stadhuis werd een opvallende ge-
lijkenis gezien met het bordes, zowel in constructie als ar-
chitectuur. Dit bordes in laatgotische stijl, was in de eerste 
helft van de zestiende eeuw vervaardigd. Op een tekening 

van Pieter Saenredam uit 1632 is het bordes nog in zijn ge-
heel aanwezig, terwijl het op een schilderij van Abraham van 
Beerstraten uit 1664 al blijkt te zijn verdwenen. De verschil-
lende onderdelen van het bordes, waaronder de boogstel-
ling kunnen dus tussen deze twee jaartallen beschikbaar ge-
komen zijn voor hergebruik. Dit overlapt goed met de bouw 
van de straatvleugel van de Hof van Zevenbergen in 1662. 
De toenmalige eigenaar van de Hof, Hendrik van Schriek, 
had bovendien zitting in het stadsbestuur en kon zo wellicht 
makkelijk de hand gelegd hebben op de boogstelling voor 
hergebruik in zijn eigen woning (ibid., p.151). 
Het voorbeeld van de boogstelling in de Hof van Zeven-
bergen laat wederom een ander aspect zien dat te maken 
heeft met de historische gelaagdheid van gebouwen en ob-
jecten. Naast het feit dat gebouwen in materiële (stadhuis 
van Utrecht) of immateriële zin (Haringpakkerstoren in Am-
sterdam) historische gelaagdheid laten zien, blijkt dat soms 
ook rekening gehouden moet worden met een geografische 
gelaagdheid. Bepaalde onderdelen van een gebouw kunnen 
oorspronkelijk bij een heel ander gebouw gehoord hebben. 
Als puzzelstukjes zijn ze ingepast in een nieuwe context. Om 
dergelijke puzzelstukjes die niet bij het oorspronkelijke ge-
bouw horen, te herkennen vergt al uitgebreid bouwhisto-
risch onderzoek. Het vinden van de puzzel waar het stukje 
dan wél oorspronkelijk bij hoorde is nog lastiger en tijdro-
vender. Bovendien is succes niet gegarandeerd omdat de 
oorspronkelijke gebouwen verdwenen of gewijzigd kunnen 
zijn of te weinig aanknopingspunten beschikbaar zijn. In 
gevallen waar voldoende bronnen en aanwijzingen beschik-
baar zijn kan een uitgebreid (bouw)historisch onderzoek ver-
rassende nieuwe inzichten aan het licht brengen, zoals blijkt 
uit deze casus in ’s-Hertogenbosch. 
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Afbeelding 85. Op een tekening van Pieter Saenredam uit 1632 (links) is het bordes van het Bossche 

stadhuis gedetailleerd weergegeven. Het roodgekaderde gedeelte is grotendeels terechtgekomen in de 

straatvleugel van de Hof van Zevenbergen (rechts).



Jeroen Bosch (Gemeente ’s-Hertogenbosch 2006b, p.2). Het is 
vanuit deze invalshoek dat hier wat uitgebreider wordt stilge-
staan bij het grootschalige Vestingwerken-project, zoals dat 
in de stad vanaf 1999 wordt uitgevoerd.
De watersnood van januari 1995, waarbij onder anderen de 
snelweg A2 bij ’s-Hertogenbosch onder water was gelopen, 
was voor het stadsbestuur aanleiding onderzoek te laten 
doen naar de technische staat van de vestingwerken van de 
stad. Uit dit onderzoek bleek dat grote delen van de vesting-
muren ernstig in verval waren geraakt door achterstallig on-
derhoud. Aanvankelijk stuurde de gemeente aan op een vrij 
klassieke restauratie, waar op onderdelen al mee begonnen 
was in de jaren 1970 en 1980. Bij deze eerdere restauraties 
werd ook gereconstrueerd, bijvoorbeeld aan de Hekellaan 
waar de onderbouw van de Vuurwerkerstoren werd gerecon-
strueerd en aan de Buitenhaven waar twee rondelen werden 
herbouwd (Glaudemans & Van Tussenbroek 1999, p.57-60). 
Ook werd bij laatstgenoemde restauratie een nieuwe muur 
geplaatst voor de negentiende-eeuwse en middeleeuwse 

muur. Verder werd tussen 1975 en 1980 het muurwerk langs 
de Noord-, Kasteren- en Muntelwal vernieuwd. In de jaren 
1990 zijn tenslotte de noordpoort en wallen van de Citadel 
gereconstrueerd en hebben restauraties bij de Oliemolensin-
gel en de Boom plaatsgevonden (bijvoorbeeld de restauratie 
van de Draai- of Havenbrug in 1994).  

Voor een dergelijke aanpak bleek echter geen bestuurlijk en 
financieel draagvlak te vinden. Besloten werd toen om de 
restauratieopgave in het bredere kader van verbetering van 
de binnenstad te zetten, waarbij ook aandacht geschonken 
zou worden aan natuurontwikkeling, verkeersproblematiek, 
toeristische ontwikkeling en cultuurhistorisch bewustzijn. 
Er werd onder de titel ‘Versterkt Den Bosch’ een integrale 
ontwikkelingsvisie opgesteld door de Delftse architecten 
Van Roosmalen en Van Gessel en het Bossche Buro Lubbers 
(1999). Het restauratieve uitgangspunt van het plan is de 
historisch gegroeide situatie: ‘Voor de herontwikkeling van 
de vestingwerken van ’s-Hertogenbosch is geen eenduidige 
aanpak valide gezien het gegroeide karakter, de historische 
en fysieke gelaagdheid en de gegroeide verschillen in de 
stedelijke biotoop’ (Van Roosmalen Van Gessel Architecten 
& Buro Lubbers 1999, p.79). Nieuwe ingrepen of toevoegin-
gen moeten ook in dit perspectief gezien worden: ze zijn een 
nieuwe, eigentijdse laag die de oudere lagen respecteert. 
Wat kan concreet verwacht worden van die nieuwe, eigen-
tijdse laag? Het project is opgesplitst in twee fasen en richt 
zich op die delen van de vestingwerken die in voorafgaande 
decennia niet zijn gerestaureerd. De eerste fase ‘Van Hekel 
tot Hekel’ is inmiddels uitgevoerd en betreft het grootste 
deel van de zuidelijke vestingrand. Recent werd hiervan het 
laatste project opgeleverd: het Bastionder, een ondergronds 
bezoekerscentrum op het voormalige bastion Oranje. Eerder 
werd al een doorgang gerealiseerd vanuit de Binnendieze, 
waardoor rondvaartboten nu ook langs de binnenstad kun-
nen varen. Deze doorbraak is belangrijk want de rondvaar-
ten op de Binnendieze hadden in 2007 het maximum aan-
tal bereikt. In 2008 gingen minder boten in de vaart om de 
‘middeleeuwse rust’ te behouden (Roes 2008). Naast de Sint-

Janskathedraal en de Binnendieze moeten de vestingwerken 
de derde toeristische trekpleister voor de stad worden: ‘Door 
uitvoering van het project ‘Versterkt Den Bosch’ wordt een re-
creatieve en toeristische trekker aan het stadscentrum toege-
voegd en wordt het toeristisch interessante gebied vergroot 
(Gemeente ’s-Hertogenbosch 2003a, p.37).’
Momenteel worden projecten uit de tweede fase van het pro-
ject, ‘Westwal keert Weer’, uitgevoerd. Het gaat hierbij om pro-
jecten langs het grootste deel van de westelijke vestingrand. 
Zo is bijvoorbeeld het Mariabolwerk gereconstrueerd met 
daarin een bergbezinkbassin voor de opslag van overtollig 
regenwater. Ook het verdwenen Sint-Jansbolwerk zal gerecon-
strueerd worden evenals de ooit gesloopte vestingmuur in die 
omgeving. In het bolwerk, waarvan resterend muurwerk zal 
worden blootgelegd, komt een bezoekerscentrum, een terras 
en een kleine horecagelegenheid. De oever aan de overzijde 
van de Stadsdommel, is ontwikkeld tot een ecologische ver-
bindingszone tussen verschillende natuurgebieden ten noor-
den en zuiden van de binnenstad (zie afbeelding 86).

In de toekomst staan nog verschillende ambitieuze projecten 
op stapel. De parkeerplaats ter hoogte van de Hekellaan moet 
ondergronds gaan waardoor bovengronds ruimte komt voor 
het herstel van de verdwenen stadsgracht. Automobilisten zul-
len vanuit de parkeergarage via een ‘historische wandelroute’ 
rechtstreeks naar het centrum kunnen lopen. Voor dit project 
is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en moeten 
verschillende sportfuncties in het gebied herschikt worden. 
In het noorden van de stad moet het vijfde bastion van de Ci-
tadel gereconstrueerd worden evenals de ooit daartegenover 
gelegen Boompoort. Voor de realisering van dit plan is het ech-
ter nodig dat eerst de Zuid-Willemsvaart wordt omgelegd, wat 
uiteraard nogal wat voeten in de aarde heeft. 
Andere plannen die al jaren klaar zijn blijken vooralsnog niet 
van de grond te komen, zoals de vervanging van de Pastoor 
Bartenbrug of de ‘ecologische reconstructie’ van de Stadhou-
derstoren.
De verantwoordelijkheid voor het Vestingwerkenproject ligt 
bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De hiertoe opgerichte 
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Afbeelding 86. Zicht op de Stadsdommel in de richting van de Wilhelminab-

rug. In het kader van het Vestingwerkenproject wordt op de rechteroever de 

muur langs de St.Janssingel gereconstrueerd en is de linkeroever ontwik-

keld tot een ecologische verbindingszone.



Stuurgroep Vestingwerken is verantwoordelijk voor de in-
houdelijke toetsing van het project en het binnenhalen van 
de benodigde gelden via subsidiestromen van verschillende 
overheden. Zo is voor de gehele looptijd van het project tus-
sen 1998 en 2016 een Europese subsidie van € 82 miljoen 
toegekend, wat goed is voor dekking van zo’n tweederde van 

de kosten (mondelinge mededeling medewerker informatie-
centrum Vestingwerken op 24 juni 2009). In 2001 ontving de 
gemeente een subsidie van 8.500.000 gulden (€ 3.850.000) 
uit de ‘kanjerregeling’ van het ministerie van OCW voor het 
Vestingwerkenproject. 
De Stichting Vestingwerken is opgezet om de communicatie 

naar de buitenwereld te verzorgen en gelden te werven bij 
bedrijven en particulieren, volgens een principe dat ook bij 
het project Domplein 2013 wordt gehanteerd. Drie niveaus 
van externe financiering worden onderscheiden: de ‘funda-
menten’: grote bijdragen van enkele banken en grote onder-
nemingen. De ‘steunberen’ steunen het project minimaal drie 
jaar met een jaarlijkse bijdrage van € 4.450. Tenslotte is er het 
Bastion Genootschap waar bedrijven voor € 1.250 per jaar en 
particulieren voor € 750 per jaar lid van kunnen worden. 
Op deze manier lijkt de gemeente ’s-Hertogenbosch erin te 
slagen een omvangrijk restauratieproject uit te voeren zon-
der dat het haar veel geld kost. Bovendien is het project een 
goed voorbeeld van het landelijke gepromote Belvedere-
adagium ‘behoud door ontwikkeling’, omdat het in haar om-
gang met het cultuurhistorisch erfgoed (de vestingwerken) 
verschillende opgaven die er in de stedelijke ruimte spelen 
integreert. Met betrekking tot de stadspromotie moet het 
project leiden tot een versterking van het beeld van ’s-Her-
togenbosch als vestingstad. Een verbeterde herkenbaarheid 
zal leiden tot ‘een betere beleefbaarheid van de geschiedenis 
van de stad en daarmee bijdragen aan de identiteit van de 
stad en het cultuurhistorisch bewustzijn’ (Van Roosmalen Van 
Gessel Architecten & Buro Lubbers 1999, p.9). 

8.3 Monumentenbeleid

In de beleidsnota voor bouwhistorie, archeologie en monu-
menten uit 2000, getiteld ‘Van behouden naar inspireren’, 
neemt de gemeente ’s-Hertogenbosch zich drie dingen voor. 
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Afbeelding 87. De Bossche binnenstad (116 ha.) telt ongeveer 4.200 pan-

den, waarvan 445 Rijksmonumenten en 219 gemeentelijke monumenten. 

Daarmee heeft 16% van de bebouwing een monumentale status. Zo’n 80% 

van de bebouwing is op de een of andere manier bouwhistorisch onder-

zocht, van zeer globaal tot diepgaand. Met rood zijn de Rijksmonumenten 

aangegeven, met groen de gemeentelijke monumenten. In oranje staan 

de archeologische monumenten aangegeven. De lichtgele kleur geeft het 

gebied van het Beschermde stadsgezicht weer.



Het monumentenbeleid van de stad moet niet allereerst ge-
focust zijn op het verleden en het beschermen daarvan, maar 
op het gebruiken van het verleden als inspiratiebron voor de 
toekomst. De geschiedenis moet herkenbaar blijven omdat 
zij identiteit kan verlenen aan plekken, gebouwen en ste-
den. Dit voornemen is geheel in lijn met de Nota Belvedere, 
die een jaar eerder verscheen. Monumentenzorg en nieuwe 
architectuur worden niet langer als vijanden van elkaar be-
schouwd: ‘Het historisch erfgoed moet inspiratiebron zijn 
voor kwalitatief hoogwaardige nieuwe architectuur, met het 
doel een leefbaarder stad te maken, waar de ene plek zich 
onderscheidt van de andere, en waar onze stad zich onder-
scheidt van andere steden. Die nieuwe architectuur gaat 
geen confrontatie aan maar is ook niet historiserend; ze zoekt 
naar een nieuwe harmonie met historische gebouwen en 
structuren’ (Gemeente ’s-Hertogenbosch 2000, p.14).

Ten tweede wil de gemeentelijke afdeling Bouwhistorie, Ar-
cheologie en Monumenten (BAM) haar publiekstaak verder 
ontwikkelen. De informatievoorziening over door de BAM 
vergaarde onderzoeksgegevens kan verbeterd worden. Initi-
atiefnemers en ontwerpers van nieuw- of verbouw zijn bij-
voorbeeld gebaat bij een zo vroeg en zo helder mogelijke 
informatievoorziening met betrekking tot de geschiedenis 
van de betreffende locatie: ‘Vaak zijn slechte resultaten niet 
het gevolg van onwil, maar eerder van gebrek aan informatie. 
Ook de nieuwbouw wint aan kwaliteit wanneer de ontwerper 
de voorgeschiedenis van zijn locatie kent’ (ibid., p.8). Naast 
informatievoorziening aan professionals uit de ruimtelijke or-
dening wil BAM zich ook meer richten op cultuurhistorisch 
geïnteresseerde toeristen en bezoekers van de stad en op 
scholen en educatieve instellingen. 

Ten derde wil de gemeente de vooraanstaande positie die ’s-
Hertogenbosch heeft opgebouwd bij het verzamelen en be-
heren van bouwhistorische en archeologische informatie be-
houden: ‘De specialistische vakkennis die hier aanwezig is, is 
een potentieel exportproduct van de stad, waardoor ‘s-Herto-
genbosch zich kan ontwikkelen tot een landelijk kennisinsti-

tuut voor bouwhistorie en stadsarcheologie’ (ibid.). Het is wat 
dit voornemen betreft wederom (zie Utrecht en Amsterdam) 
opvallend dat pogingen om een digitale databank te ontwik-
kelen waarin zo veel mogelijk cultuurhistorische informatie 
is opgenomen, vooralsnog op niets zijn uitgelopen. BAM 
heeft er inmiddels voor gekozen stukje bij beetje informatie 
toe te voegen aan het gemeentelijke GeoNet, dat sinds 2002 
operationeel is, maar nog niet publiek toegankelijk. GeoNet 
is een digitaal raadpleegsysteem voor allerlei soorten ruim-
telijke informatie: topografie, kadastrale gegevens, openbare 
ruimte, kabels en leidingen, bodemgegevens, bestemmings-
plannen, statistische gegevens en gebouwgegevens (waar-
onder bouwjaar en monumentengegevens). Een veel beter 
voorbeeld van een publiek toegankelijke cultuurhistorische 
databank is echter de Bossche Encyclopedie (www.bossche-
encyclopedie.nl), een particulier initiatief dat ontstond door 
een uit de hand gelopen genealogisch onderzoek. Op de site 
is informatie en beeldmateriaal te vinden over nagenoeg alle 
bekende straten en stegen, waterlopen, gebouwen en objec-
ten, even als historisch en kadastraal kaartmateriaal en stads-
aanzichten. Een zoekfunctie maakt het bovendien mogelijk 
de hele site op een bepaalde zoekterm te filteren. Een verde-
re aanvulling van deze website met de onderzoeksgegevens 
van BAM zou een zeer complete en wetenschappelijk verant-
woorde cultuurhistorische databank opleveren, die landelijk 
een voorbeeldfunctie vervult, precies zoals de gemeente ’s-
Hertogenbosch het graag ziet. 

8.4 Ruimtelijke ordeningsbeleid

Het slaan van een brug tussen oud en nieuw, tussen verleden 
en toekomst, is ook wat betreft het ruimtelijke ordeningsbe-
leid van ’s-Hertogenbosch een centraal thema. ‘De stad blijft 
zichzelf terwijl zij verandert’ (Gemeente ’s-Hertogenbosch 
2003b, p.4) is wel een van de fraaiste staaltjes van beleidsre-
toriek die het dilemma (of in dit geval: de uitdaging) schet-
sen waar de stad zich voor geplaatst ziet. De stad wil vooruit, 
maar beseft ook de waarde van wat ze al heeft. In het onder-

zoeksgebied van deze scriptie, de binnenstad, ligt de nadruk 
op het behoud en de ontwikkeling van wat ’s-Hertogenbosch 
al heeft. In beleidstaal wordt dit bijvoorbeeld als volgt ver-
woord: ‘Fijnmazigheid, menselijke maat en schaal, individue-
le panden, historische verkaveling en het stratenpatroon zijn 
uitgangspunt voor het gebied binnen de vestingdriehoek; 
bij nieuwbouw en herstructurering zijn de cultuurhistorische 
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Afbeelding 88. Het ruimtelijke ordeningsbeleid van de gemeente ‘s-Herto-

genbosch tracht de binnenstad in zijn complete historische gelaagdheid 

te waarderen. Zo wordt er in de welstandsnota niet alleen gestreefd naar 

behoud van de zichtlijnen naar de Sint-Janskathedraal, maar ook naar 

de woontoren aan het Burgemeester Loeffplein, hier gezien vanuit de 

Tolbrugstraat. 



Het Groot Ziekengasthuis: de herontwikkeling van  
een omvangrijk en historisch gelaagd complex

Het Groot Ziekengasthuis (GZG) wordt voor het eerst ge-
noemd in een oorkonde uit 1274. Het was destijds vlak bui-
ten de Leuvense- of Gevangenpoort gelegen, ongeveer ter 
plaatse van de huidige Ned.-Herv. Kerk aan de Kerkstraat. De 
Gasselstraat herinnert hier nog aan: ‘gassel’ is een verbaste-
ring van ‘gasthuis’ (Wolf 1999, p.161). Na het Oude en Nieuwe 
Gasthuis te Delft (uit 1252) is het Bossche GZG de oudste nog 
bestaande ziekenhuisinstelling van Nederland (Van Bavel & 
Praem 1974, p.5). Een blik op de materiële sporen uit ruim 
zeven eeuwen geschiedenis is mede door een toekomstige 
herontwikkelingsopgave zeer interessant. In 2011 zal het zie-
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Afbeelding 89-94. Een vogelvlucht van het Groot Ziekengasthuisterrein 

(links). In het roodgekaderde deel bevinden zich de oudste overblijfselen 

uit meer dan vijf eeuwen. Dat zijn vanaf linksboven met de klok mee: de 

Gasthuispoort en brug, de Regentenkamer op een overkluizing van de 

Binnendieze, een ingemetselde grafzerk, een afgesloten binnenhofje (nu 

theaterruimte) en de voormalige apotheekgebouwen. 



kenhuis namelijk definitief vertrekken uit de binnenstad en 
komt het omvangrijke terrein beschikbaar voor herontwik-
keling. 

Wegens ruimtegebrek verhuisde het gasthuis in 1470 naar 
de huidige locatie aan de overzijde van de Hinthamerstraat, 
waar al jarenlang stelselmatig percelen waren aangekocht 
(ibid., p.9). Het gasthuiscomplex dat op dit nieuwe terrein 
werd gebouwd, bleef bestaan tot het begin van de twintig-
ste eeuw, toen er op grote schaal werd gesloopt en nieuwge-
bouwd. Van het vijftiende-eeuwse gasthuis resteert nog een 
bescheiden bouwblok aan de zuidkant van het terrein (zie 
afbeelding 89-94). Deels op een overkluizing van de Binnen-
dieze zijn daar nog gelegen de Regentenkamer en het oude 
Zusterhuis met een binnenhofje (allen in gebruik als thea-
ter van de Rederijkerskamer Moyses’ Bosch), de apotheek en 
een deel van het rectoraat. Uit een latere tijd stamt de stenen 
toegangspoort aan het einde van de Gasthuisstraat (1661) 
en de stenen boogbrug over de Binnendieze (1749) en het 
mortuarium (1888). Voor wie goed kijkt zijn op het terrein 
nog subtielere vormen van historische gelaagdheid te zien, 
zoals een grafzerk uit 1616 die rechts naast de ingang van 
de hoofdvleugel uit 1913 op vloerhoogte staat ingemetseld, 
maar verstopt zit achter een struik. 
Tussen 1907 en 1915 werd een omvangrijk sloopnieuwbouw 
project uitgevoerd. De middeleeuwse hoofdgebouwen en 
meerdere bijgebouwen werden gesloopt en de vervuilde 
grond tot een diepte van vijf en een halve meter uitgegra-
ven. Ongeveer op dezelfde plaats als het vijftiende-eeuwse 
gasthuis verrees in 1913 de nieuwe hoofdvleugel met kapel. 
Daarachter werd in 1915 een stervorming paviljoen opge-
leverd met een kunstmatig ventilatiesysteem. Ook het vrij-
staande Mariapaviljoen voor besmettelijke zieken werd in 
1915 gebouwd. 
Een nieuwe bouwfase volgde aan het begin van de jaren 
1930 toen het ziekenhuis aan de kant van de Nieuwstraat 
uitbreidde met nieuwe poliklinieken. Dit gebouw en alle ge-

bouwen uit de periode 1907-1915 zijn inmiddels tot Rijks-
monument bestemd. Dat geldt niet voor de gebouwen uit 
latere tijd die de voortdurende expansie van het ziekenhuis 
weerspiegelen. Tussen 1961 en 1974 verrezen verschillende 
nieuwe gebouwen aan de kant van de Zuid-Willemsvaart, 
waarvan sommigen acht bouwlagen telden en daarmee 
manifest aanwezig zijn in het historische stadsbeeld. Ook 
het veelvuldig gebruik van beton heeft niet bijgedragen aan 
de waardering voor deze gebouwen. In het masterplan dat 
voor de herontwikkeling van het GZG-terrein is opgesteld, 
zullen deze gebouwen dan ook, evenals de Tolbrugparkeer-
garage, gesloopt worden om plaats te maken voor verschil-
lende nieuwe functies (zie afbeeldingen 95-98): vijfhonderd 

nieuwe woningen, een nieuwe bibliotheek met stadsarchief, 
een warenhuis en zo’n 730 parkeerplaatsen. In totaal zijn 
meer dan twintig nieuwe gebouwen gepland. Deze gebou-
wen worden ingepast tussen de bestaande monumentale 
gebouwen zoals de Oude Apotheek (vijftiende-eeuws), het 
Mortuarium (1888), het Zusterhuis, het Stergebouw en Ma-
riapaviljoen (allen 1915) en de Polikliniek (1932). De schaal 
van de gebouwen varieert per locatie. Rondom de monu-
mentale gebouwen is de schaal klein terwijl aan de kant van 
de Zuid-Willemsvaart hogere bebouwing komt (zes bouwla-
gen), met verspringende dak- en rooilijnen om een te mas-
sief effect te voorkomen. Een ander interessant element in 
het masterplan is het terugbrengen van een verdwenen tak 
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Afbeelding 95-99. De maquette van het nieuwe GZG-terrein geeft een aardige indruk hoe het gebied in 

de toekomst kan worden. De ‘foutjes’ uit de jaren 1960 en 1970 worden rechtgezet: de hoogbouw wordt 

gesloopt en vervangen door lagere bouwblokken met soms verspringende dak- en rooilijnen. De Groote 

Stroom, een verdwenen Binnendieze-tak, wordt gereconstrueerd (onder). Het plan kent een aantal groot-

schalige elementen, zoals een nieuw warenhuis (blauw glazen gebouw met bollend dak) en een nieuwe 

stadsbibliotheek (wit gebouw).  



kwaliteiten een inspiratiebron voor vernieuwende architec-
tuur’ (Gemeente ’s-Hertogenbosch 2003a, p.14).  En: ‘Het har-
monieuze ensemble van de oude binnenstad, de openbare 
ruimte en de cultuurhistorie worden als sterk punt ingezet 
om ’s-Hertogenbosch verder te ontwikkelen tot complete 
centrumstad met voorzieningen en activiteiten van de kwa-
liteit en de schaal die hierbij passen’ (ibid., p.9). De cultuur-
historie van de stad wordt ook vaak aangehaald in verband 
met de toeristische aantrekkingskracht van de stad: ‘Het his-
torische stratenpatroon met gevelwanden, de Sint Janska-
thedraal, de Binnendieze en de vestingwerken (…) vormen 
in toenemende mate een toeristisch product van landelijke 
betekenis’ (ibid., p.34). 
Hoe wil de gemeente deze beleidsvoornemens concreet ma-
ken? Evenals in Utrecht en Amsterdam is ook de gemeente ’s-
Hertogenbosch bezig met de actualisering van de bestaande 
bestemmingsplannen in de binnenstad. De Bossche binnen-
stad werd al in 1972 door het Rijk aangewezen als Beschermd 

Stadsgezicht. De bescherming van het stadsgezicht werd tot 
op heden geregeld via veertien verschillende bestemmings-
plannen. De gemeente wil nu graag komen tot één actueel 
bestemmingsplan voor de binnenstad vanuit het tot de ver-
beelding sprekende principe ‘beschermen waar nodig en 
ontwikkelen waar mogelijk’. In de Nota van Uitgangspunten 
herziening bestemmingsplannen Binnenstad (Gemeente ’s-
Hertogenbosch 2005) worden enkele aanzetten gegeven hoe 
in de toekomst dient te worden omgegaan met beeld, struc-
tuur en functie van de binnenstad. Zo wordt gedacht aan het 
vastleggen van de percellering en de kapvorm van gebou-
wen en het beschermen van kelders, structuren, binnenter-
reinen en tuinen. Verder zal er naar worden gestreefd zeer 
terughoudend te zijn met het samenvoegen van panden en 
dienen stegen en pleintjes zoveel mogelijk openbaar terrein 
te blijven vanwege de afleesbaarheid van de stadsontwikke-
ling en geschiedenis (ibid., p.29).  Grootschalige functies zul-
len in de binnenstad niet meer toegelaten worden. Functies 
die te maken hebben met de binnenstad als ontmoetings-
plek kunnen in de binnenstad blijven of zich vestigen, mits zij 
zich voegen naar de menselijke schaal en structuur. 
Nieuwe bouwplannen worden voorgelegd aan de Wel-
standscommissie, die voor de binnenstad een ‘bijzonder wel-
standsniveau’ hanteert, dat voortvloeit uit de waardering van 
de binnenstad (Gemeente ’s-Hertogenbosch 2004). Zowel 
stedenbouwkundig en cultuurhistorisch als architectonisch 
wordt de binnenstad namelijk zeer hoog gewaardeerd. Op 
dit laatste punt wordt vooral de variatie aan architectuur-
stijlen en het soms manifeste contrast in de binnenstad ge-
roemd (ibid., p.26). Het is opvallend dat de welstandsnota alle 
historische lagen die aanwezig zijn in de binnenstad op een 
eigen manier tracht te waarderen. Zo zijn voor verschillende 
typen gebouwen en ensembles verschillende criteria opge-
steld. Verder wordt er bijvoorbeeld niet alleen naar gestreefd 
de zichtlijnen naar de Sint-Janskathedraal te behouden, maar 
ook naar de twintigste-eeuwse woontoren op het Burge-
meester Loeffplein (ibid., p.15).
In het ruimtelijke ordeningsbeleid zijn tenslotte voor de ko-
mende tien tot vijftien jaar in de binnenstad twee belangrijke 

ontwikkelingslocaties aangewezen: het gaat om het Zuidwal-
kwartier en het Groot Ziekengasthuisterrein. 

8.5 Samenvatting: ’s-Hertogenbosch en de 
historische gelaagdheid van de binnenstad

De gemeente ’s-Hertogenbosch liep in de jaren 1970 met de 
gemeente Utrecht voorop in het aanstellen van bouwhistorici 
en archeologen. Het vele onderzoek dat sindsdien gedaan is, 
heeft een schat van informatie over de historische gelaagd-
heid van de stad opgeleverd. De informatievoorziening hier-
over laat echter te wensen over. Er ontbreekt een beleid voor 
informatiebordjes in de binnenstad terwijl de gemeente zich 
in 2000 voornam zich meer te richten op cultuurhistorisch 
geïnteresseerde toeristen en bezoekers van de stad. De digi-
tale ontsluiting van onderzoeksgegevens in een cultuurhis-
torische databank komt ook in ’s-Hertogenbosch maar niet 
van de grond. Aansluiting zoeken bij het fraaie particulier 
initiatief van de Bossche Encyclopedie kan deze leemte snel 
opvullen. Het museale aanbod over de stadsgeschiedenis 
tenslotte is ronduit mager. Ook hier kan echter in de nabije 
toekomst verandering in komen, als de nieuwe stadsbiblio-
theek, het stadsarchief en de gemeentelijke afdeling Bouw-
historie, Archeologie en Monumenten samenkomen in een 
nieuw pand op het Groot Ziekengasthuisterrein. 
Het monumentenbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn opvallend sterk gericht 
op het complete verhaal van de stadsgeschiedenis, zonder 
bepaalde periodes weg te laten. In de stadspromotie wordt 
wel voor enkele historische lagen gekozen: naast de inmid-
dels traditionele trekpleisters van de Sint-Janskathedraal en 
de Binnendieze, moeten de gerestaureerde vestingwerken 
een derde toeristische trekker worden. Juist de Bossche ves-
tingwerken zijn niet aan een bepaalde historische periode 
gebonden en vertonen een historische gelaagdheid over de 
gehele breedte van de stadsgeschiedenis. Bij dit project ligt 
voor de gemeente dan ook een uitgelezen kans de histori-
sche gelaagdheid van de Bossche binnenstad inzichtelijk te 

van de Binnendieze, de Groote Stroom (afbeelding 99). In 
de jaren 1960 werd deze stroom gedempt bij de kaalslag 
van het Tolbrugkwartier. De architecten van het Vesting-
werkenproject, Marc van Roosmalen en Marlène van Ges-
sel, zijn verantwoordelijk voor het ontwerp om de Groote 
Stroom over een lengte van 350 meter zo veel mogelijk in 
zijn oorspronkelijke loop te herstellen. Zo worden dus bij de 
herontwikkeling van het GZG dus niet alleen de toevoegin-
gen uit de jaren 1960 en 1970 teniet gedaan, ook delen die 
destijds uit het stadsbeeld zijn verwijderd worden nu weer 
teruggebracht. Worden hier enkele fouten in de omgang 
met de geschiedenis rechtgezet?  
De herontwikkeling van het GZG-terrein is een publiekpri-
vate samenwerking tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch 
en VOF GZG, een samenwerkingsverband van de project-
ontwikkelaars Heijmans Vastgoed en BAM Vastgoed. Het 
masterplan is opgesteld door stedenbouwkundige Kees 
Rijnboutt en landschapsarchitect Peter Lubbers. 
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maken, te presenteren en verder uit te bouwen. Want welke 
nieuwe historische laag er toegevoegd zal worden aan het 
Bossche stadsbeeld is, mede door de op handen zijnde her-
ontwikkeling van het Groot Ziekengasthuisterrein, minstens 
even interessant.  
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9 Conclusie

Aan het einde van dit scriptieonderzoek kan worden terug-
gekeken naar de vraagstelling uit de inleiding:

Hoofdvraag
- In hoeverre is het concept van een historisch gelaagde stad 

bruikbaar in het onderzoek naar de ruimtelijke wording en 
ontwikkeling van de stad en voor de toepassing op kwes-
ties van erfgoedbeleid en -beheer? Met andere woorden: 
hoe kunnen we de stad bekijken, onderzoeken en beheren 
op een systematische manier?

Deelvragen
- In hoeverre is de ruimtelijke wording en ontwikkeling van 

de stad nog zichtbaar in het huidige stadsbeeld? Oftewel: 
wat zien we in de stad?

- Wat is de stand van zaken met betrekking tot het (interdis-
ciplinaire) onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van 
de Nederlandse stad over de lange termijn? Oftewel: wat 
weten we over de stad?

- Hoe gaan gemeentes om met kennis over de historische 
gelaagdheid van de stad? Oftewel: wat wordt er gedaan 
met wat we zien en weten?

In dit laatste hoofdstuk worden deze vragen beantwoord. Al-
lereerst wordt de gevolgde methode samengevat, op basis 
waarvan de stad bekeken, onderzocht en beheerd kan worden 
(9.1). Vervolgens worden de drie casussteden die met deze 
methode zijn geanalyseerd, naast elkaar gelegd om verschil-
len en overeenkomsten te bekijken, zowel in ruimtelijke ont-
wikkeling en erfgoed (9.2), als in de gemeentelijke omgang 
met het erfgoed (9.3). In paragraaf 9.4 wordt een aanzet ge-
geven om tot een generaliserend raamwerk te komen van de 
ruimtelijke wording en ontwikkeling van steden in Neder-
land. In paragraaf 9.5 worden tenslotte aanbevelingen ge-
daan ten aanzien van erfgoedbeleid en beheer in historische 
binnensteden in het algemeen.

9.1 Bekijken, onderzoeken en beheren: de methode 
van de historisch gelaagde stad

De achtergrond van dit scriptieonderzoek was gelegen in de 
gefragmenteerde kennis over de historische stedenbouw in 
Nederland. Er bleek behoefte aan een meer systematische 
bestudering. In dit scriptieonderzoek werd daarom een nieu-
we invalshoek verkend die mogelijk handvatten kan bieden 
om tot een nieuw en samenhangend overzicht te komen. Het 
stadsbeeld werd in deze benadering niet in de eerste plaats 
functioneel, typologisch of architectonisch opgevat, maar 
historisch gelaagd.

Historische gelaagdheid werd gedefinieerd als het lezen van 
de tijd in de ruimte. Of met andere woorden: de mate waarin 
de ontwikkelingsgeschiedenis af te lezen is uit het huidige stads-
beeld. Het begrip kwam voort uit het concept van de culturele 
biografie: het idee dat de gebouwen en structuren die samen 
een stad vormen, net als mensen een eigen levensloop heb-
ben. Vanuit dit cultuurbiografische concept bleek de histori-
sche gelaagdheid van een stad op twee manieren opgevat te 
kunnen worden: morfologisch (nadruk op de uiterlijke vorm 
van de stad) of mentaal (nadruk op perceptie, interpretatie en 
waardering van de uiterlijke vorm van de stad). In dit scriptie-
onderzoek werd gekozen voor de morfologische (of ruimte-
lijke) kant van historische gelaagdheid.
Om deze historische gelaagdheid op te sporen in het stads-
beeld werd een interdisciplinaire methode gevolgd. Niet al-
leen geschreven bronnen geven namelijk informatie over de 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad, ook de resultaten van 
bouwhistorisch, archeologisch en historisch-geografisch on-
derzoek zijn hiervoor van belang. Niet in de laatste plaats was 
de stad zelf een belangrijke bron. Er kon voortdurend aan 
getoetst worden in hoeverre de geschiedenis nog te zien is 
op straat. Voor drie Nederlandse binnensteden werd gekeken 

welke historische gelaagdheid ze vertonen, door de objecten 
en structuren die het huidige stadsbeeld vormen te dateren 
op basis van het bestaande onderzoek. Op deze manier kon 
niet alleen de historische gelaagdheid worden bepaald, ook 
de stand van het onderzoek naar de ruimtelijke wording en 
ontwikkeling van de stad kon worden opgemaakt.
Nadat de historische gelaagdheid van het stadsbeeld geana-
lyseerd was, kon vervolgens gekeken worden hoe gemeentes 
hiermee omgaan. Daarvoor werd gekeken naar drie aspec-
ten: informatievoorziening over de historische gelaagdheid, 
profilering door gebruikmaking van de historische gelaagd-
heid (stadspromotie), en beleid ten aanzien van de histori-
sche gelaagdheid van het stadsbeeld (monumentenbeleid 
en ruimtelijke ordeningsbeleid).

9.2 Zien en weten: de historische gelaagdheid van de 
Utrechtse, Amsterdamse en Bossche binnenstad

9.2.1 Het ‘tijd-ruimteprobleem’
Door steden als historisch gelaagd te beschouwen, worden 
twee wetenschappelijke invalshoeken gecombineerd: de 
historische en de ruimtelijke invalshoek. Over de combinatie 
tussen beide invalshoeken dient aan het einde van dit scrip-
tieonderzoek iets meer gezegd te worden voordat de casus-
steden met elkaar vergeleken kunnen worden en verderop in 
dit hoofdstuk (9.4) een generalisering gemaakt kan worden.
Om steden uit ruimtelijk oogpunt te kunnen vergelijken blijkt 
soms een enigszins flexibele omgang met de synchroniciteit 
noodzakelijk. Het proces van stadswording en ontwikkeling 
doorloopt namelijk voor elke stad eigen tijdspad, afhankelijk 
van verschillende factoren die buiten het bestek van dit scrip-
tieonderzoek vallen. Utrecht was in de twaalfde eeuw al een 
stad toen Amsterdam en ’s-Hertogenbosch nog niet beston-
den. Toen ook deze twee steden op het toneel verschenen 
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waren, was Utrecht al een oudere stad en dus verder in haar 
ruimtelijke ontwikkeling. Om iets te kunnen zeggen over de 
ruimtelijke processen van stadswording en ontwikkeling is 
het daarom historisch gezien niet ‘eerlijk’ om Utrecht anno 
1300 met Amsterdam en ’s-Hertogenbosch anno 1300 te 
vergelijken. Utrecht anno 1300 kan beter vergeleken worden 
met Amsterdam anno 1600 en ’s-Hertogenbosch anno 1500. 
Dit betekent echter niet dat steden helemaal niet synchroon 
vergeleken kunnen worden. Over het algemeen kan gelden 
dat hoe recenter de geschiedenis, hoe meer ruimtelijke pro-
cessen in verschillende steden gelijke tred houden. Vooral 
de periode van stadswording tot grofweg 1500 moet voor 
elke stad in haar eigen tijdspad bezien worden, hoewel ook 
hier wel synchrone ontwikkelingen geconstateerd kunnen 
worden, zoals veertiende-eeuwse stadsuitbreidingen. Vanaf 
1500 ontwikkelen steden zich meer gelijktijdig, vanaf 1700 
geldt dat zeker als ook de zeventiende-eeuwse uitbreidingen 
achter de rug zijn, die niet in iedere Nederlandse stad hebben 
plaatsgevonden.
Hetzelfde principe geldt ook andersom: soms blijkt een enigs-
zins flexibele omgang met de ruimtelijke invalshoek noodza-
kelijk om steden historisch te kunnen vergelijken. Bepaalde 
objecten of structuren zijn niet eenduidig te dateren, omdat 
ze bestaan uit meerdere ruimtelijke lagen die op verschillen-
de momenten in de tijd zijn aangebracht. Dit geldt allereerst 
voor objecten: een willekeurig object kan een houtskelet uit 
de late middeleeuwen hebben, een voorgevel uit de acht-
tiende eeuw, ramen uit de negentiende eeuw en een winkel-
pui uit de twintigste eeuw. Welke datering moet dan aan het 
object als geheel worden toegekend? Ook bij structuren kan 
dit probleem zich voordoen: als een hoogmiddeleeuwse ont-
ginningssloot een zeventiende-eeuwse gracht wordt, die in 
de negentiende eeuw wordt gedempt om voortaan als weg 
te functioneren, welke datering moet dan aan deze structuur 
worden toegekend?
Bij de analyse van de casussteden is getracht dit tweezijdige 
‘tijd-ruimteprobleem’ te ondervangen door voor elke stad 
een eigen periodisering te gebruiken en daarbij verschil-
lende ruimtelijke schaalniveaus te onderscheiden. De peri-

odisering was voor elke stad anders, maar kreeg wel gelijke 
‘ruimtelijke labels’ (zie tabel.100): een prestedelijke fase, een 
fase van stadswording, en verschillende fasen van stadsont-
wikkeling die veelal wel genoemd zijn naar de betreffende 
periode (zestiende, zeventiende, achttiende eeuw, etc.). Uit 
ruimtelijk oogpunt werd historische gelaagdheid op ge-
bouwniveau, straat- of pleinniveau en stadsniveau onder-
scheiden. Door deze verschillende ‘korrelgrootte’ te hanteren 
kon de complexiteit en meervoudigheid van het thema beter 
inzichtelijk gemaakt worden. De meeste aandacht in de ana-
lyse was gericht op het stadsniveau (9.2.3), terwijl in een aan-
tal casestudy’s het straat-/pleinniveau en het gebouwniveau 
aan bod kwam (9.2.4).

9.2.2 Historische gelaagdheid op stadsniveau
Ondanks het geschetste tijd-ruimteprobleem is getracht de 
historische gelaagdheid op stadsniveau in kaartbeelden uit 
te drukken (afb.101-103). Daarbij moesten keuzes gemaakt 
worden die onvermijdelijk inhielden dat de kaarten sterk 
vereenvoudigd werden. Zo zijn nagenoeg alleen structuren 
weergegeven, die doorgaans eenduidiger te dateren zijn dan 
objecten. Om ook de historische gelaagdheid van objecten 
weer te geven, was binnen het bestek van dit scriptieonder-
zoek niet mogelijk. Daarnaast is de historische periodisering 
van de RCE aangehouden (zie afb.100). Hiermee wordt wel 
enige nuance in de historische gelaagdheid verloren, vooral 
wat betreft de oudere geschiedenis, maar door het beperk-
te aantal categorieën geven de kaarten wel een duidelijker 
beeld van de overeenkomsten en verschillen tussen de drie 
binnensteden.
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Tabel 100. De historische periodisering was in dit scriptieonderzoek per stad anders. Deze indeling verschilt enigszins van de periodisering die de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in de Erfgoedbalans hanteert ten aanzien van de historische stedenbouw in Nederland (Beukers 2009, p.124). De indeling 

van de RCE wordt fijner naarmate de geschiedenis recenter wordt, terwijl de indeling van dit scriptieonderzoek juist de ‘oudere’ geschiedenis fijner indeelt, 

door een prestedelijke fase en een bloeiperiode te onderscheiden van de fase van stadswording.

‘Ruimtelijk label’ Utrecht Amsterdam ‘s-Hertogenbosch Indeling RCE

Prestedelijke fase 42-275 -
275-857 1000-1250

Stadswording 920-1250 1250-1578 1150-1375 Vóór 1500

Bloeiperiode 1250-1570 1578-1662 1375-1500 -
1500-1629

Overige fasen stads-
ontwikkeling

1570-1800 1700-1800 1629-1794 1500-1850

1800-1900 1800-1870 1794-1900 1850-1940
1900-2000 1870-1920* 1900-1945 1940-1980

1940-2000 1945-2000 1980-heden

* tweede bloeiperiode
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Afbeelding 102. De historische gelaagdheid van het Amsterdamse stadsbeeld. De stad begon pas na 1500 sterk te groeien, toen de bin-

nensteden van Utrecht en ’s-Hertogenbosch hun huidige grootte al bereikt hadden. De twee economische bloeiperiodes hebben duidelijke 

sporen nagelaten, zowel in structuur als bebouwing.  

Afbeelding 101. De historische gelaagdheid van het Utrechtse stadsbeeld. 

De structuur van grote delen van de binnenstad  is in de hoge en late mid-

deleeuwen bepaald. Dat geldt niet voor het noordwestelijke deel dat vanaf 

de tweede helft van de twintigste eeuw ingrijpend is gewijzigd door de 

bouw van Hoog-Catherijne en de stadsvernieuwing in Wijk C. 



Wat valt op aan de kaartbeelden en de onderliggende analyses 
uit de vorige hoofdstukken die daaraan ten grondslag liggen?
•	 De binnensteden van Utrecht en ‘s-Hertogenbosch hebben 

al voor 1500 hun huidige omvang bereikt, terwijl Amster-
dam juist vanaf die tijd sterk begint te groeien. De periode 
1500-1850 kent in Amsterdam vooral stedelijke uitbrei-
ding, terwijl in Utrecht en ’s-Hertogenbosch stedelijke in-
breiding plaatsvindt, met name op voormalige klooster- of 
kapittelterreinen.

•	 In alle drie de steden is het hart, de oorsprong van de stad, 
nog steeds goed herkenbaar: bij het Domplein in Utrecht 
gaat dit terug op de Romeinse tijd, de Markt in ‘s-Hertogen-
bosch op de volle Middeleeuwen en de Dam in Amsterdam 
op de late middeleeuwen.

•	 De periode van stadswording is zeer bepalend geweest 
voor grote delen van de huidige structuur van de stad. Wat 
echter niet uit de kaartbeelden blijkt is dat de vorm soms 
kan verschillen. Het beste voorbeeld zijn de verschillende 
grachten in de drie steden. De werven langs de Oude- en 
Nieuwegracht in Utrecht verschillen duidelijk in vorm en 
opzet van de grachten in Amsterdam. De grachten van de 
Binnendieze in ’s-Hertogenbosch onderscheiden zich van 
de andere steden doordat de huizen er met de achterkant 
naar toegekeerd staan.

•	 De periode van stadswording blijkt grofweg in drie ver-
schillende fasen te kunnen worden onderverdeeld, die 
per stad langer of korter duren. Het begint met een eerste 
bewoningsgolf, de pioniers. Zij bouwen de eerste, eenvou-

dige huizen en leggen de eerste straten aan. De tweede 
bewoningsgolf bestaat naast nieuwe inwoners ook uit reli-
gieuze instellingen zoals gasthuizen, kloosters en kapittels. 
Er verrijzen nieuwe gebouwen en straten. In de laatste fase 
van stadswording wordt de stad tenslotte versterkt met 
een zware stenen muur met torens en stadspoorten.

•	 Na de periode van stadswording volgde voor elke stad 
een periode van stedelijke bloei die vooral voor het bouw-
bestand (de objecten) bepalend geweest is. Voor Utrecht 
betreft deze bloeiperiode de volle en late middeleeuwen, 
voor ‘s-Hertogenbosch de late middeleeuwen en voor Am-
sterdam de zeventiende en het einde van de negentiende 
en begin van de twintigste eeuw. Wanneer deze bloeiperi-
odes gevolgd worden door periodes waarin de stedelijke 
economie weliswaar stagneert maar nooit sterk achteruit 
gaat, betekent dit dat vandaag nog veel erfgoed uit de 
bloeiperiode aanwezig is. Verschillende auteurs hebben al 
op dit principe gewezen (Smook 1984, p.161; Renes 2006, 
p.242-244).

•	 Op enkele uitzonderingen na (het havengebied in Amster-
dam en de Zuid-Willemsvaart in ’s-Hertogenbosch) zijn 
pas weer vanaf ongeveer 1850 op grote schaal ingrepen 
in het stadsbeeld waar te nemen. Het gaat vooral om de 
voormalige stadsranden waar de vestingwerken hun mili-
taire functie verloren en daardoor herontwikkeld werden. 
In Utrecht en Amsterdam werd bijna alles gesloopt, terwijl 
in ’s-Hertogenbosch de stadsmuur grotendeels bewaard 
bleef vanwege haar waterkerende functie.

•	 In de drie binnensteden zijn twee golfen van cityvorming 
te onderscheiden. Onder cityvorming wordt hier dan niet 
alleen verstaan dat de woonfunctie van de binnenstad ver-
drongen werd ten behoeve van de winkel- en werkfunctie, 
maar vooral de morfologische uitwerking daarvan op het 
stadsbeeld. Oude structuren werden gedempt, verbreed 
of doorgebroken door bestaand stedelijk weefsel. Groot-
schalige en soms ook opvallend hoge bebouwing verrees 
in het historische stadsbeeld. Een eerste golf van dergelijke 
cityvorming is vooral sterk aanwezig in het Amsterdamse 
stadsbeeld, en stamt uit de tweede Amsterdamse bloei-
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periode van 1870-1920. Te denken valt aan structuren als 
het Damrak, de Raadhuisstraat en de Vijzelstraat, en objec-
ten als het Centraal Station, de Beurs van Berlage en het 
Rijksmuseum. De tweede golf van cityvorming is bij alle 
drie de steden te constateren en had plaats vanaf 1945 tot 
omstreeks de jaren 1970. Voorbeelden hiervan zijn het Wa-
terlooplein/Stopera in Amsterdam, de woontoren aan het 
Burgemeester Loeffplein en het Groot Ziekengasthuis in 
’s-Hertogenbosch, en de Neudeflat en Hoog-Catherijne in 
Utrecht.

•	 Als gevolg van de ingrepen bij de laatste golf van cityvor-
ming sloeg de publieke opinie vanaf de jaren 1970 om, en 
trad in alle drie de steden een herwaardering op van het 
historische stadsbeeld. Op grote schaal werden karakte-
ristieke gebouwen en structuren gerestaureerd: In Utrecht 
kerken en werven, in Amsterdam grachten en huizen en 
in ’s-Hertogenbosch de Binnendieze en de vestingwerken. 
Nieuwbouwprojecten voegden zich qua schaal en architec-
tuur beter in de context van de historische stad. Soms werd 
historiserend gebouwd, soms contrasterend, maar altijd na 
een duidelijkere bezinning op de relatie met de historische 
omgeving. Ontwerpen met geschiedenis staat meer dan 
ooit op de agenda. Ook reconstructies worden daarbij niet 
geschuwd, zoals blijkt bij het Vestingwerken-project in ’s-
Hertogenbosch en de Haringpakkerstoren in Amsterdam.

9.2.3 Historische gelaagdheid op straat-/pleinniveau en 
gebouwniveau

In verschillende casestudy’s werd aandacht besteed aan his-
torische gelaagdheid op lagere ruimtelijke schaalniveaus dan 
het stadsniveau. In alle gevallen ging het om recente ruimte-
lijke opgaven of discussies. Wat kan er na analyse van deze 
opgaven en discussies gezegd worden met betrekking tot 
het thema historische gelaagdheid?

•	 Objecten en structuren kunnen allereerst in materiële zin 
een historische gelaagdheid vertonen. Het stadhuis van 
Utrecht is hiervan een goed voorbeeld. De architect liet bij 
de laatste verbouwing bovendien zien dat moderne archi-

tectuur zich op een cultuurhistorisch verantwoorde manier 
kan verhouden tot de historische context.

•	 Daarnaast kunnen objecten en structuren in mentale zin 
een historische gelaagdheid vertonen. Dit is het geval bij 
een breed spectrum van ontwerpen: van licht verwijzend 
naar het verleden, tot historiserende architectuur en recon-
structies. Het verleden is als inspiratiebron of voorbeeld 
aanwezig, maar zit niet (of slechts deels) in de materie van 
het object zelf. Het object bezit mentale authenticiteit, maar 
geen materiële authenticiteit. Een goed voorbeeld hiervan 
is de planvorming voor een reconstructie van de Haring-
pakkerstoren in Amsterdam. In ’s-Hertogenbosch worden 
ook verdwenen structuren gereconstrueerd. Zo wordt een 
stuk van de gesloopte stadsmuur aan de westkant van de 
stad weer opgemetseld. Ronald Glaudemans merkte daar-
over treffend op: ‘Als je de stad straks vanaf het station bin-
nenkomt via de Wilhelminabrug, heb je in ieder geval weer 
het idee dat je daar de oude stad in gaat’. Het idee dat daar 
de oude stad begint klopt, maar het idee dat die nieuw op-
gemetselde muur bij die oude stad hoort niet. Wederom 
komt hier dus weer het verschil tussen materiële en menta-
le authenticiteit om de hoek kijken, evenals bij de Bossche 
plannen om een verdwenen Binnendieze-tak te reconstru-
eren.

•	 Soms zijn materiële en mentale gelaagdheid helemaal niet 
zo makkelijk te scheiden. Dit werd vooral duidelijk bij het 
Dompleinproject. De materiële relicten uit het lange verle-
den die op en onder dit plein aanwezig zijn, moeten ontslo-
ten worden om een mentaal geladen verhaal te vertellen: 
dat van het Domplein als ontmoetingsplek van verschillen-
de samenlevingen door de tijd heen. De ideologische en 
mentale lading van het project komen duidelijk naar voren 
in de woorden van initiatiefnemer Theo van Wijk: ‘We kun-
nen op deze plek de hulpbronnen vinden voor de opgaven 
van deze tijd. Het Domplein is de plek waar je vanuit het 
verleden gelegitimeerd bent om de discussie over de toe-
komst aan te gaan’.

•	 De casus van de Hof van Zevenbergen in ’s-Hertogenbosch 
liet zien dat de thematiek nog gecompliceerder gemaakt 

kan worden. Ook in geografische zin kunnen objecten na-
melijk historisch gelaagd zijn. Bepaalde onderdelen van 
een gebouw kunnen oorspronkelijk afkomstig zijn van 
een ander gebouw en later zijn hergebruikt in een nieuwe 
ruimtelijke context. Voor een dergelijke situatie zou het be-
grip geografische authenticiteit gebruikt kunnen worden. 
De boogstelling uit de Hof van Zevenbergen is wel materi-
eel authentiek, maar niet geografisch authentiek.

•	 Wanneer bij gebouwen of gebouwcomplexen een functie-
verandering optreedt, blijkt dit onherroepelijk een ruimte-
lijke transformatie met zich mee te brengen, soms op korte 
termijn en soms op wat langere termijn. Dit geldt zowel 
voor het Binnengasthuisterrein in Amsterdam (van kloos-
ter tot gast- en ziekenhuis tot universiteit) als het Groot 
Ziekengasthuisterrein in ’s-Hertogenbosch (van gast- en 
ziekenhuis naar woonwinkelgebied).

•	 Bij dergelijke ruimtelijke transformaties moet steeds meer 
rekenschap afgelegd worden ten opzichte van de histo-
rische situatie. De cultuurhistorische claim lijkt zich in dit 
opzicht te emanciperen. Belangrijke afwegingen zijn de 
vraag of de nieuwe functie qua ruimtebeslag past op de 
historische locatie, en welke cultuurhistorische componen-
ten moeten worden meegenomen in een ontwerp of her-
ontwikkeling. Om zowel stedenbouwkundige (rooilijnen, 
bouwhoogtes etc.) als bouwhistorische componenten (ge-
vels, muren, plafonds, constructies etc.) te behouden blijkt 
in het geval van het Binnengasthuisterrein bijvoorbeeld 
zeer lastig te zijn.

9.3 Doen: het gemeentelijke erfgoedbeleid 
en -beheer van Utrecht, Amsterdam en 
‘s-Hertogenbosch

Dit scriptieonderzoek was er niet alleen op gericht de bruik-
baarheid van de historisch gelaagde stad als onderzoeks-
concept te verkennen, maar ook de toepassing hiervan op 
kwesties van erfgoedbeleid en -beheer. Nadat geconstateerd 
was welke historische gelaagdheid in het stadsbeeld aanwe-
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zig was, kon gekeken worden wat gemeentes hier concreet 
mee doen op vier beleidsterreinen: informatievoorziening, 
stadspromotie, monumentenbeleid en ruimtelijke orde-
ningsbeleid. In deze paragraaf wordt de balans opgemaakt 
na de bestudering van het Utrechtse, Amsterdamse, en Bos-
sche beleid.

9.3.1 Informatievoorziening
Een zeer voor de hand liggende manier om informatie te 
geven over het stadsbeeld, is door het plaatsen van infor-
matiebordjes. Waar kan informatie over bepaalde objecten 
en structuren namelijk beter gegeven worden dan op de 
plek van die objecten en structuren? De geschiedenis ligt 
op straat, maar men moet er wel op gewezen worden. Het is 
daarom zeer opvallend te noemen dat bij elk van de drie on-
derzochte steden een (duidelijk) beleid voor het plaatsen van 
informatiebordjes ontbreekt. In Utrecht weet men nog wel 
ongeveer hoeveel bordjes er zijn, maar niet waar ze staan. 
In Amsterdam en ’s-Hertogenbosch ontbreekt zelfs het over-
zicht over de hoeveelheid bordjes. Ook de Algemene Neder-
landse Wielrijdersbond (ANWB), die verantwoordelijk is voor 
de plaatsing van veel informatiebordjes, heeft geen overzicht 
over de hoeveelheid borden en waar ze precies staan (mon-
delinge mededeling medewerker afdeling Bewegwijzering 
op 16 juni 2009). De ANWB plaatst borden op verzoek van 
gemeentes, stichtingen of verenigingen en betaalt die vaak 
uit het ANWB-fonds.

De gemeentelijke afdelingen cultuurhistorie zijn in de drie 
onderzochte steden zeer actief op het gebied van informa-
tievoorziening. De resultaten van stedelijk onderzoek wor-
den op verschillende manieren (publicaties, lezingen, rond-
leidingen, etc.) gecommuniceerd naar de buitenwereld. De 
digitale vertaalslag heeft hierbij echter nog in onvoldoende 
mate plaatsgevonden. De websites van deze gemeentelijke 
afdelingen bieden doorgaans veel minder informatie dan 
van deze cultuurhistorische kennis- en onderzoeksinstellin-
gen verwacht mag worden. Opvallend is ook dat iedere on-
derzochte gemeente zich al jarenlang voorneemt hier veran-

dering in te brengen. De ontwikkeling van een gemeentelijke 
cultuurhistorische databank staat zowel in Utrecht als in Am-
sterdam en ’s-Hertogenbosch al tijden op de agenda. Deze 
projecten komen echter maar niet van de grond. De redenen 
hiervoor blijven vaag, maar lijken neer te komen op een ge-
brek aan wilskracht of technische kunde. Aanzetten in de 
goede richting zijn al wel gegeven. Bijvoorbeeld de website 
www.documentatie.org voor de stad Utrecht of www.bossche-
encyclopedie.nl voor ’s-Hertogenbosch.
In een historische stad mag een museum over de geschiede-
nis en ontwikkeling van de stad eigenlijk niet ontbreken. De 
omvang en opzet van zo’n museum kan verschillen al naar 
gelang de grootte en historische importantie van de betref-
fende stad. Niet iedere stad hoeft een museum als het Am-
sterdams Historisch Museum te hebben. Dat het historisch 
belangrijke steden als Utrecht en ’s-Hertogenbosch echter 
in het geheel ontbreekt aan een dergelijk museum is ronduit 
kwalijk te noemen. Zijn deze steden niet bezig met hun ge-
schiedenis? Hebben zij hun inwoners en bezoekers geen ver-
haal te vertellen? Ook op dit vlak ligt een primaire taak voor 
de gemeente. Omwille van het algemeen belang dient zij 
hierin initiatieven te ontplooien of op zijn minst te faciliteren 
en te ondersteunen. Zowel voor Utrecht als ’s-Hertogenbosch 
liggen hiervoor op de korte termijn al kansen. In Utrecht 
met de recente opening van het publiekscentrum van het 
Utrechts Archief en in ’s-Hertogenbosch met de toekomstige 
samenvoeging van het stadsarchief, de stadsbibliotheek en 
de gemeentelijke afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Mo-
numenten (BAM) in een nieuw gebouw.

9.3.2 Stadspromotie
In de stadspromotie of citymarketing van de drie onder-
zochte steden valt op dat bepaalde periodes uit de stadsge-
schiedenis worden gebruikt voor de hedendaagse profilering 
van de steden. In de stadspromotie wordt gezocht naar ‘ver-
koopbare’ historische lagen. Dat zijn doorgaans historische 
lagen waarin de stad zich onderscheidt van andere steden. 
Vaak gaat het hierbij om stedelijke bloeiperiodes die veel 
erfgoed in het stadsbeeld hebben achtergelaten. Op deze 

manier ontstaan combinaties als ‘Amsterdam grachtenstad’ 
(zeventiende eeuw) en ‘Utrecht kerkenstad’ (hoge en late 
middeleeuwen). De stadspromotionele combinatie ‘Den 
Bosch vestingstad’ is minder makkelijk aan een bepaalde 
historische periode te koppelen, omdat de vestingwerken 
in ’s-Hertogenbosch een historische gelaagdheid vertonen 
over verschillende periodes. Met het Vestingwerkenproject 
probeert ’s-Hertogenbosch een overtuigende verbinding 
tussen het verleden en de toekomst van de stad tot stand te 
brengen. Moderne ruimtelijke opgaven (parkeren, waterber-
ging, natuurontwikkeling) worden geïntegreerd met cultuur-
historische opgaven (restauratie, onderhoud, reconstructie). 
De stad hoopt zo van haar vestingwerken een derde toeristi-
sche trekpleister te maken, naast de Binnendieze en de Sint-
Janskathedraal.

9.3.3 Monumentenbeleid
Al eerder werd opgemerkt dat alle drie de gemeentes zich 
al jaren voornemen een cultuurhistorische databank te ont-
wikkelen waarin zij hun onderzoeksresultaten kunnen onder-
brengen en ontsluiten. Ook voor een overzicht van het ste-
delijk monumentenbestand zou een dergelijke databank van 
belang zijn. Gemeentes weten nu niet veel meer dan het aan-
tal monumenten in de stad. Over de historische gelaagdheid 
van het monumentenbestand bestaat geen enkel overzicht. 
Misschien is er daarvoor nog niet voldoende onderzoek ge-
daan, bijvoorbeeld voor een omvangrijke monumentenstad 
als Amsterdam. Misschien is echter wel voldoende informatie 
aanwezig om tot zo’n overzicht te komen, maar wordt dat tot 
nu toe simpelweg nagelaten.
Opvallend is ook dat de drie gemeentes allen de Belvedere-
benadering ‘behoud door ontwikkeling’ nastreven. De titels 
van de monumentenbeleidsnota’s spreken wat dit betreft 
boekdelen: waar Utrecht spreekt over het ‘beheer van de 
chaos der eeuwen’, maakt Amsterdam ‘ruimte voor geschie-
denis’ en wil ’s-Hertogenbosch ‘van behouden naar inspire-
ren’. Gemeentes willen de strikt op bescherming en conser-
vering gerichte houding van de klassieke monumentenzorg 
achterwege laten. Het verleden moet een inspiratiebron zijn 
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voor de toekomst. De relatie met de ruimtelijke ordening 
moet vriendelijker in plaats van vijandiger. De gemeentes 
worstelen echter nog met de vraag hoe deze nieuwe hou-
ding concreet vorm moet krijgen. Wat is het uiteindelijk ge-
wenste ruimtelijke resultaat? Dat kan het deconstructivisti-
sche ontwerp van het Utrechtse stadhuis zijn. Maar kan het 
vanuit Belvedere-oogpunt ook de beoogde nieuwbouw op 
het Binnengasthuisterrein zijn? De gemeente Amsterdam 
lijkt door deze kwestie minder geloofwaardig in haar cultuur-
historische doelstellingen door alle negatieve adviezen over 
de sloop-nieuwbouw in de wind te slaan.

9.3.4 Ruimtelijke ordeningsbeleid
De Bossche binnenstad werd door het Rijk al in 1972 aange-
wezen tot beschermd stadsgezicht, de Utrechtse binnenstad 
in 1976, en de Amsterdamse binnenstad in 1999. Momenteel 
zijn alledrie de gemeentes bezig de vigerende bestemmings-

plannen in de binnenstad te herzien in het licht van deze 
beschermde status. Utrecht en ’s-Hertogenbosch werken 
aan één nieuw bestemmingsplan voor de hele binnenstad, 
Amsterdam werkt aan achttien nieuwe bestemmingsplan-
nen. Een algemeen uitgangspunt bij alle gemeentes is dat de 
stad door de nieuwe bestemmingsplannen niet op slot gaat, 
maar dat er wel beschermd gaat worden tegen nieuwe ingre-
pen die niet passen in de maat en schaal van de historische 
stad. In Utrecht wordt de bescherming van de functie van de 
binnenstad losgelaten om het beeld en de structuur te kun-
nen blijven beschermen. In ‘s-Hertogenbosch mogen geen 
grootschalige functies meer in de binnenstad. Enkel nieuwe 
functies die te maken hebben met de stad als ontmoetings-
plek mogen zich er (blijven) vestigen. In het Amsterdamse 
bestemmingsplanbeleid wordt geen duidelijke stelling inge-
nomen ten aanzien van de functie van de binnenstad.
Tenslotte is het opvallend te noemen dat de bescherming die 

de nieuwe bestemmingsplannen willen bieden, gericht is op 
de historisch gegroeide situatie in de binnenstad. Er wordt in 
het ruimtelijke ordeningsbeleid geen voorkeur voor bepaal-
de historische lagen uitgesproken. Een goed voorbeeld in dit 
verband komt uit het welstandsbeleid van de gemeente ’s-
Hertogenbosch, waar in de binnenstad niet alleen gestreefd 
wordt naar behoud van de zichtlijnen naar de middeleeuwse 
Sint-Janskathedraal, maar ook naar de twintigste-eeuwse 
woontoren aan het Burgemeester Loeffplein.

9.3.5 Algemeen eindoordeel
In tabel 104 zijn de beleidsanalyses van de verschillende ge-
meentes vertaald in een score per beleidsaspect.

De gemeente Amsterdam blijkt het beste te scoren op in-
formatievoorziening, de gemeentes Utrecht en ’s-Herto-
genbosch op monumentenbeleid. In de totaalscore staan 
Utrecht en Amsterdam op gelijke hoogte. De achterstand van 
’s-Hertogenbosch is te verklaren doordat deze gemeente het 
vooral laat liggen op het terrein van de informatievoorzie-
ning. De scoretabel geeft de gemeentes een goede indruk op 
welke beleidsaspecten zij verbeteringen kunnen doorvoeren 
als zij hun binnenstad als historisch gelaagd willen beschou-
wen. In het algemeen is dan bijvoorbeeld het ontwikkelen 
van een beleid voor informatiebordjes en het ontwikkelen 
van een cultuurhistorische databank het meest urgent.

9.4 De historische gelaagde stad als 
onderzoeksconcept

Nu het concept van de historisch gelaagde stad op drie ver-
schillende Nederlandse binnensteden is toegepast, is het 
interessant om te zien of er gekomen kan worden tot een al-
gemeen overzicht dat ook op andere steden kan worden toe-
gepast. Kan er een raamwerk van algemene principes over de 
ruimtelijke wording en ontwikkeling opgesteld worden dat 
ook opgaat voor andere Nederlandse (binnen)steden?
Om te komen tot algemene principes of wetmatigheden in 

Tabel 104. Wat doen gemeentes met de geconstateerde historische gelaagdheid van hun binnenstad? Op verschillende aspecten is aan elke gemeente een 

score toegekend: slecht (0), matig (1), gemiddeld (2) en goed (3) punten. Totaal zijn in zes categorieën 18 punten te scoren. De categorie stadspromotie is 

niet gescoord, maar enkel gelabeld.

Utrecht Amsterdam ’s-Hertogenbosch

Informatievoorziening
- bordjes matig slecht slecht
- website/publicaties gemiddeld goed gemiddeld
- musea gemiddeld goed matig

Stadspromotie ‘kerkenstad’ ‘grachtenstad’ ‘vestingstad’

Monumentenbeleid
- Cultuurhistorische databank slecht slecht slecht
- Belvedere-benadering goed gemiddeld goed

Ruimtelijke ordeningsbeleid
-  update bestemmingsplannen/ 

beschermd stadsgezicht
gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Totaalscore 10 uit 18 (55%) 10 uit 18 (55%) 8 uit 18 (44%)
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de historische stedenbouw van de Nederlandse stad, moet 
wederom (zie 9.2.1 en 9.2.2) gekozen worden voor een be-
paalde periodisering. In eerste instantie is aangesloten bij de 
periodisering die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
de Erfgoedbalans hanteert ten aanzien van de historische ste-
denbouw in Nederland (Beukers 2009, p.124). Het gaat dan 
om één periode van stadswording (tot 1500) en vier periodes 
van stadsontwikkeling: 1500-1850, 1850-1940, 1940-1980, 
en 1980 tot heden. Het raamwerk is aan deze periodes opge-
hangen, maar wanneer de analyses van de drie binnensteden 
daar aanleiding voor gaven is soms een nader onderscheid 
gemaakt. Dit geldt vooral voor de ‘oude’ stadsgeschiedenis 
(de periode voor 1500), die voor steden veelal niet synchroon 
verloopt. Omdat het erom gaat steden in ruimtelijke ontwik-
keling te vergelijken heeft het dan ook geen zin deze cate-
gorie verder in te delen in fijnere synchrone periodes. Er is 
daarom voor gekozen deze categorieën een ruimtelijk label 
te geven: een prestedelijke fase en drie periodes van stads-
wording.

9.4.1 Stadswording in de periode tot 1500
Voor de periode van stadswording konden vijf verschillende 
fasen onderscheiden worden die sporen hebben nagelaten 
in het huidige stadsbeeld.

1a. Prestedelijke fase: natuurlijke aanzetten. Voordat er spra-
ke is van enige bewoning, zijn er bepaalde landschappelijke 
omstandigheden die maken dat uitgerekend op die plek la-
ter een stad ontstaat. Deze natuurlijke aanzetten gaan vooraf 
aan het gehele proces van stadswording, maar kunnen tot op 
de dag van vandaag zichtbaar zijn. Te denken valt hierbij aan 
een bepaald reliëf zoals stroomruggen (Utrecht) of donken 
(’s-Hertogenbosch) en de aanwezigheid van natuurlijke wa-
terlopen (de Rijn en Vecht in Utrecht, de Amstel in Amster-
dam, en de Dieze in ’s-Hertogenbosch). Tenslotte kan ook de 
grondsoort een rol spelen. Voor de drie onderzochte steden 
was dit niet vast te stellen, maar voor een stad als Den Haag 
kan bijvoorbeeld vandaag nog de tegenstelling tussen zand 
en veen worden aangewezen in de bebouwing.

1b. Prestedelijke fase: objecten en structuren aangelegd door 
de mens. Naast natuurlijke factoren kunnen ook door mensen 
aangelegde zaken een rol spelen bij de latere stadswording. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan het Romeinse castellum in 
Utrecht, dat gecontinueerd werd door een nieuwe religieuze 
functie, en zo het centrum ging vormen van de latere stad 
Utrecht. In Amsterdam zijn de aanleg van een dam en dij-

ken in het mondingsgebied van de Amstel sterk van invloed 
geweest op de stadswording. Deze structuren zijn tot in de 
huidige tijd bewaard gebleven door hun waterstaatkundige 
functie.

2a. Eerste stadswordingsperiode: De eerste straten en ge-
bouwen verschijnen in de buurt van zaken uit de categorieën 

Tabel 105. Het raamwerk dat op basis van de drie onderzochte binnensteden kon worden opgesteld, is een aanzet tot een meer systematischere bestude-

ring van de historische stedenbouw in Nederland. Het kan verbeterd en aangevuld worden door naar meer steden te kijken met de vraag hoe de objecten 

en structuren die de stad vormen in de loop der tijd zijn ontwikkeld en wat daar vandaag nog van te zien is.

Nr. Fase Objecten Structuren

Prestedelijke fase
1a. Natuurlijke aanzetten Reliëf, natuurlijke waterlopen, grondsoort
1b. Menselijke relicten Castellum, dam, dijken

Stadswording tot 1500
2a. Eerste stadswordingsperiode Archeologische vondsten: 

huisplattegronden of fundamenten
Eerste straten, vroege stadsmuren, gegraven 
waterlopen

2b. Tweede stadswordingsperiode Eerste stenen huizen, kloosters en kapittels Stadsuitbreiding, nieuwe straten en stegen, 
klooster- en kapittelterreinen

2c. Derde stadswordingsperiode Verdedigingswerken, stadspoorten, verdere 
verstening van gewone huizen 

Ommuring en versterking van de stad

Stadsontwikkeling 1500-1850
3a. Zestiende en zeventiende eeuw Eerste schaalvergroting, verdedigingswerken 

(dwangburcht)
Stadsuitbreiding, herontwikkeling kloosters en 
kapittels.

3b. Achttiende eeuw Weinig nieuwbouw, instandhouding, 
gevelvernieuwingen en verbouwingen

3c. Eerste helft negentiende eeuw Weinig nieuwbouw, trend schaalvergroting 
zet door

Aanleg enkele grootschalige nieuwe structuren, 
ontmanteling en herontwikkeling vestingwerken

Stadsontwikkeling 1850-1940
4. Periode 1850-1940 Nieuwbouw kerken en kloosters, (sociale) 

woningbouw, kamerwoningen
Komst spoorwegen, ingrepen voor sanitatie of 
cityvorming: toevoeging of verwijdering van 
structuren

Stadsontwikkeling 1940-1980
5. Periode 1940-1980 Oorlogsschade, moderne nieuwbouw: 

grootschalig en hoog
Ingrepen voor verkeersvraagstuk: toevoeging of 
verwijdering van structuren

Stadsontwikkeling 1980-heden
6. Periode 1980 tot heden Restauratie en behoud historische panden, 

nieuwbouw is contextueel of contrasterend
Beschermde stadsgezichten

Toekomstige stadsontwikkeling?
7. Periode vanaf 2010 Historische gelaagdheid zichtbaar maken, verdwijning functies met groot ruimtelijk programma 
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1a en 1b: in Amsterdam rond de dam en de dijken, in Utrecht 
rond het castellum en bepaalde stroomruggen, in ’s-Herto-
genbosch rond de marktdonk. In alle gevallen is ook sprake 
van de aanwezigheid van een of meerdere natuurlijke wa-
terlopen. Objecten uit deze periode, die nagenoeg allemaal 
van hout, klei of leem gemaakt waren, worden enkel onder-
gronds teruggevonden. Bijvoorbeeld huisplattegronden in 
Utrecht bij Waterstraat en Lange Lauwerstraat, werkplaatsen 
van ambachtslieden in Amsterdam bij de Nieuwendijk, en 
een leerlooierij in Den Bosch bij het Geertruikerkhof. Soms 
worden ook stenen gebouwen uit deze periode aangetrof-
fen: de versterking in Amsterdam tussen de Nieuwezijds 
Kolk en de Dirk van Hasseltsteeg of het tufstenen huis van 
de hertog in ’s-Hertogenbosch aan de Pensmarkt. Structuren 
uit deze periode zijn veel vaker bewaard gebleven: het gaat 
om uitvalswegen (zoals de Hinthamerstraat, Vughterstraat 
en Hooge Steenweg/Orthenstraat in ’s-Hertogenbosch en de 
Springweg in Utrecht), vroege stadsmuren en poorten (‘s-
Hertogenbosch) en verkavelingspatronen (de langgerekte 
parcellering zoals die in elk van de drie steden te herkennen 
is: in Utrecht rond de Steenweg en Oudegracht, in Amster-
dam rond de Nieuwendijk en Warmoesstraat, en in ’s-Herto-
genbosch rond de Markt en enkele uitvalswegen). Ook be-
paalde gegraven waterlopen dateren uit deze periode, zoals 
de Oudegracht in Utrecht, en de voor- en achterburgwallen 
in Amsterdam.

2b. Tweede stadswordingsperiode: In deze periode treedt 
een eerste verstening van objecten op. Het gaat veelal om 
kerken (voorbeelden in alledrie de steden) of voorname 
koopmanshuizen, de zogehete ‘stadspaleizen’. In Utrecht 
zijn langs de Oudegracht verschillende voorbeelden te zien, 
maar ook in ’s-Hertogenbosch met bijvoorbeeld ‘De Moriaan’. 
Ook ondergronds worden soms dergelijke objecten gevon-
den zoals het keizerlijk en bisschoppelijk paleis in Utrecht. 
Op gebouwniveau kunnen de kelders onder jongere gebou-
wen soms verrassend oud zijn en uit deze eerste verstening-
periode stammen. Verder vindt doorgaans uitbreiding van 
het stadsgebied plaats door landaanwinst (Amsterdam), de 

aanleg van een tweede stadsmuur (‘s-Hertogenbosch) of 
stadswal (Utrecht). Op het stedelijke grondgebied vestigen 
zich veel kloosters en kapittels. Dergelijke terreinen zijn als 
structuur vaak nog wel herkenbaar gebleven in de stadsplat-
tegrond, maar de bijbehorende objecten (kerken en klooster-
gebouwen) zijn in veel mindere mate overgeleverd (het Be-
gijnhof in Amsterdam en verschillende kloosters in Utrecht 
uitgezonderd). De bebouwing rond de hoofdstraten verdicht 
en er ontstaan nieuwe straten (soms in bijzondere vorm zo-
als de werven met kelders langs de Oudegracht in Utrecht) 
en stegen (in Amsterdam bijvoorbeeld op voormalige ont-
ginningssloten).

2c. Derde stadswordingsperiode: Er vinden ingrepen plaats 
ten behoeve van de versterking van de stad. Bestaande voor-
steden worden ommuurd (Utrecht en ‘s-Hertogenbosch) of er 
wordt voor de eerste keer een stadsmuur aangelegd (Amster-
dam). Deze structuren zijn vaak (deels) herkenbaar gebleven, 
maar ook objecten hieruit zoals enkele stadspoorten in Am-
sterdam (de Waag, de Schreierstoren en de Munttoren). Ste-
den werden in deze periode regelmatig geteisterd door grote 
stadsbranden. De verdere verstening van de stad werd hier-
door bespoedigd. Vooral langs de hoofdstraten is nog veel 
bebouwing uit deze tijd bewaard gebleven. Vaak betreft het 
de interne structuur, die verscholen ligt achter de jongere ge-
vels. Het stratenpatroon van de binnensteden zoals we die nu 
kennen werd in deze periode al nagenoeg gecompleteerd. 
Ruimtegebrek leidde soms (‘s-Hertogenbosch) tot overklui-
zing van waterlopen.

9.4.2 Stadsontwikkeling in de periode 1500-1850
De periode van stadsontwikkeling tussen 1500 en 1850 kon 
onderverdeeld worden in drie fases die hun sporen in het 
huidige stadsbeeld hebben achtergelaten.

3a. Zestiende en zeventiende eeuw: In deze periode vond al-
lereerst een verdere versterking van de stad plaats. Nieuwe 
ontwikkelingen uit de vestingbouwkunde deden hun intre-
de: bijvoorbeeld de citadel of dwangburcht. De zestiende-

eeuwse variant in Utrecht, Vredenburg, is enkel ondergronds 
bewaard gebleven en kende ook een andere historische 
context dan de zeventiende-eeuwse variant in ’s-Hertogen-
bosch, die nog steeds bestaat. Verder werden in deze periode 
door religieuze hervormingen op grote schaal kloosterter-
reinen en immuniteiten opgeheven en opnieuw ingevuld 
met straten en gebouwen (zowel in Amsterdam, Utrecht als 
‘s-Hertogenbosch). Bij stadsuitbreidingen in deze periode 
(Amsterdam) werd verschillend omgegaan met oudere ob-
jecten en structuren. Oudere objecten werden gesloopt, op 
een enkele uitzondering na (Kartuizerklooster in de Jordaan). 
Oudere structuren (waterlopen en uitvalswegen) verdwenen 
eveneens of werden rechtgetrokken in de nieuwe stadsplat-
tegrond, die gekenmerkt werd door een veelal rechtlijnige 
structuur. In het geval van de Jordaan werd het stratenpa-
troon gebaseerd op het al aanwezige patroon van kavelslo-
ten. Onder de vele overgeleverde objecten uit deze periode 
is veelal een schaalvergroting ten opzichte van objecten uit 
voorgaande periodes te constateren. Bekende voorbeelden 
hiervan zijn het stadhuis van Amsterdam en de huizen langs 
de grachtengordel.

3b. Achttiende eeuw: In vergelijking met de voorgaande peri-
ode lijkt er in de achttiende eeuw weinig nieuwbouw plaats 
te vinden. Omdat deze periode voor veel steden een periode 
was van economische stagnatie lijkt de focus vooral gelegen 
te hebben op de instandhouding van het bestaande bouw-
bestand. Er zijn bijvoorbeeld veel gevelvernieuwingen en 
verbouwingen van oudere panden te constateren. Bij de 
weinige nieuwe objecten uit deze periode valt een continu-
ering van de grote schaal op: de Fundatie van Renswoude in 
Utrecht, Felix Meritis en de Muiderpoort in Amsterdam en de 
Mortel- en Berewoutkazerne in ’s-Hertogenbosch.

3c. Eerste helft negentiende eeuw: In deze periode worden 
soms enkele grootschalige nieuwe structuren aangelegd 
(Ooster- en Westerdok in Amsterdam) of door de stad ge-
sneden (de Zuid-Willemsvaart in ’s-Hertogenbosch). Ook de 
weinige nieuwbouw uit deze tijd volgt de ingezette trend 
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van de grote schaal. Zie bijvoorbeeld de Winkel van Sinkel en 
het Kunst & Wetenschappengebouw in Utrecht of de Oranje-
Nassaukazerne in Amsterdam. Stadsuitbreidingen vinden 
vooralsnog niet plaats. Wel werd in Utrecht en Amsterdam 
de vestingstatus opgeheven. Vanaf de jaren 1820 werd hier 
begonnen met de ontmanteling van de vestingwerken en 
de herinrichting van het vrijgekomen gebied door plant-
soenaanleg, woningbouw of industrie. Het verschilt bij deze 
herinrichting per stad hoe werd omgegaan met oudere la-
gen zoals stadsmuren of -wallen, bastions en singelgrachten. 
Soms zijn deze bewaard gebleven, soms aangepast of soms 
helemaal verdwenen.

9.4.3 Stadsontwikkeling in de periode 1850-1940
4. Periode 1850-1940: In deze periode kennen alle onder-
zochte steden een sterke bevolkingsgroei. Voor het eerst 
sinds de zeventiende eeuw vinden er dan ook weer stads-
uitbreidingen plaats. In de binnensteden worden als gevolg 
van overbevolking en slechte leefomstandigheden projecten 
uitgevoerd die gericht zijn op sanitatie (demping grachten 
in Amsterdam) en sociale woningbouw (Zeven Steegjes in 
Utrecht, Planciusstraat en delen van de Jordaan in Amster-
dam). Overblijfselen uit verdichte en donkere wijken zijn 

echter tot op vandaag bewaard gebleven en bevinden zich 
veelal buiten het zicht vanaf de openbare wegen. Zo kun-
nen negentiende-eeuwse kamerwoningen worden aange-
troffen op verscholen binnenplaatsjes en aan het einde van 
nauwe steegjes die soms zijn afgesloten (zie afb.106-110).

In Amsterdam hangen sommige dempingen van grachten 
(bijvoorbeeld in de Jordaan) en het doorbreken van nieuwe 
wegen (Raadhuisstraat) samen met cityvorming. Vooral in 
de oudste stadskern maakt de woonfunctie plaats voor de 
winkel- en kantoorfunctie. Hiermee vergroot de schaal van 
de bebouwing aanzienlijk. Voor de structuur van de binnen-
stad is vooral de komst van de spoorwegen van belang. De 
verbinding vanuit het stadscentrum met het station wordt 
zeer belangrijk. Dergelijke verbindingen worden doorgebro-
ken (’s-Hertogenbosch) of verbreed (Utrecht) en de bebou-
wing erlangs vergroot aanzienlijk in schaal (zie bijvoorbeeld 
het Damrak en Rokin in Amsterdam of het Vredenburg en de 
Lange Viestraat in Utrecht).
In deze periode verschijnen ook nieuwe kerken en kloosters. 
In ’s-Hertogenbosch vestigen de nieuwe kloosters, waar vaak 
ook een school aan verbonden is, zich op de terreinen waar 
in de late middeleeuwen ook al kloosters gevestigd waren.

9.4.4 Stadsontwikkeling in de periode 1940-1980
5. Periode 1940-1980: De oorlogsschade door de Tweede 
Wereldoorlog verschilt per stad. Soms hebben de grote ver-
anderingen die het stadsbeeld na de oorlog ondergaat direct 
(nieuwbouw rond de Markt in ’s-Hertogenbosch) of indirect 
(herstructurering van ontvolkte en geplunderde wijken in 
Amsterdam) te maken met de geleden oorlogsschade. De 
Nederlandse binnensteden moeten in deze periode moder-
niseren. Het verkeersvraagstuk dringt zich meer dan ooit 
op. Oude structuren verdwijnen (Catherijnesingel in Utrecht, 
takken van de Binnendieze in ‘s-Hertogenbosch), en nieuwe 
worden aangelegd (de IJ-tunnel, Jodenbreestraat in Amster-
dam). Voor de aanleg van de metrolijn in Amsterdam worden 
soms hele wijken kaalgeslagen (Vlooienburg in Amsterdam, 
Tolbrugkwartier in ’s-Hertogenbosch) en opnieuw bebouwd. 
Nieuwe objecten die in het stadsbeeld verrijzen zijn naast 
grootschalig (Hoog-Catherijne in Utrecht) soms ook opval-
lend hoog (Neude-flat in Utrecht, woontoren Burgemeester 
Loeffplein in ‘s-Hertogenbosch) en daarmee manifest aanwe-
zig in het veelal historische stadsbeeld.

9.4.5 Stadsontwikkeling in de periode 1980 tot heden
6. Periode 1980-heden: Aan het einde van de vorige periode 
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bosch: Achter de Bijenkorf (afb.106), Achter 

de Engel (afb.107), Achter den Engelschen 

Pispot (afb.108 en 109) en Achter het Azijn-

tonnetje (afb.110).’



voltrok zich een belangrijke omslag in het denken over be-
houd en vernieuwing van de binnenstad. Protesten tegen de 
grootschalige en destructieve ingrepen in het stadsbeeld lei-
den tot protesten en aanpassing van bouwplannen. Verschil-
lende steden werden tot beschermd stadsgezicht verklaard 
(’s-Hertogenbosch in 1972, Utrecht in 1976). Restauratie en 
behoud van de kleinschalige schaal en fijnmazige struc-
tuur van de binnenstad staan nu voorop. De omslag in het 
denken kan soms nog zeer manifest aanwezig zijn in het 
stadsbeeld zoals in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam of 
bepaalde delen van Wijk C in Utrecht. Ingrepen uit de vorige 
periode die geacht werden het stadsbeeld te schaden wor-
den soms teniet gedaan (sloop Wilhelmina Kinderziekenhuis 
in Utrecht en Maupoleum in Amsterdam). Nieuwe objecten 
in de binnensteden worden doorgaans vormgegeven met 
meer respect voor de schaal en maat van hun historische om-
geving. Naast deze contextuele architectuur (bijvoorbeeld 
de Louwse Poort en de Lombardpassage in ’s-Hertogenbosch 
en de Mariaplaats/Walsteeg in Utrecht) wordt soms ook con-
trasterende architectuur toegepast (stadskantoor in ’s-Her-
togenbosch en het ‘Kleinste Huisje’ in Utrecht).

9.4.6 De historische laag van de toekomst?
Hoewel een stedenbouwhistoricus zich in eerste instantie 
op het verleden richt, is een blik op de toekomst soms ook 
mogelijk. Uit het onderzoek van de drie binnensteden lijken 
namelijk drie duidelijke trends waarneembaar die het stads-
beeld in de nabije toekomst kunnen gaan beïnvloeden.
Allereerst de tendens om de aanwezige historische gelaagd-
heid van het stadsbeeld zichtbaar en beleefbaar te maken. 
Hierbij valt te denken aan de projecten die in dit scriptieon-
derzoek uitvoerig aan bod zijn gekomen, zoals het Initiatief 
Domplein 2013, de recente verbouwing van het Utrechtse 
stadhuis, de restauratie van het Paleis op de Dam, en het 
Bossche vestingwerkenproject. De ingrepen die bij deze pro-
jecten plaatsvinden zijn gericht op de diverse sporen uit het 
verleden, maar voegen tegelijkertijd iets nieuws toe.
Daarnaast lijkt het waarschijnlijk dat functies met een ruim-
telijk programma dat niet of moeilijk past in de schaal en 

maat van de historische binnenstad langzamerhand zullen 
verdwijnen. Het gaat hierbij vaak om functies die in de peri-
ode 1940-1980 zijn toegelaten in de binnenstad of de ruimte 
kregen om als paddenstoelen in hun omgeving uit te dijen. 
Te denken valt aan ziekenhuizen (Wilhelmina Kinderzieken-
huis in Utrecht, Groot Ziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch), 
universiteiten (controverse rond het Binnengasthuisterrein 
in Amsterdam) en kantoren. Opvallend in dit verband is dat 
in de nieuwe bestemmingsplannen voor de binnenstad van 
Utrecht en ’s-Hertogenbosch de bescherming van de functie 
van de binnenstad al wordt losgelaten om de bescherming 
van beeld en structuur te kunnen waarborgen.
In samenhang met het verdwijnen van grootschalige func-
ties zal ook de herbestemmingopgave steeds belangrijker 
worden. Er zal steeds beter gekeken moeten worden welke 
functies er in welke gebouwen of plekken in de binnenstad 
gevestigd kunnen worden. Ruimtevraag en ruimteaanbod 
moeten binnen een veelal historische omgeving op elkaar 
afgestemd worden. Dat kan soms betekenen dat gebouwen 
nogal drastisch van functie veranderen (bijvoorbeeld van 
religieus naar wonen, werken of winkelen) of dat gebouwen 
helemaal geen nieuwe, passende functie vinden. Afhankelijk 
van de cultuurhistorische waarde van een dergelijk gebouw 
dient dan de vraag beantwoord te worden of drastische ver-
bouwing of sloop-nieuwbouw kan plaatsvinden.

9.4.7 Algemene opmerkingen en aanbevelingen
Over de bruikbaarheid van de historisch gelaagde stad als 
onderzoeksconcept kunnen tenslotte nog enkele algemene 
opmerkingen en aanbevelingen gemaakt worden.
Zo blijkt het lang niet altijd makkelijk om fysiek-ruimtelijke 
en mentale gelaagdheid te scheiden. Zeker als het gaat om 
hedendaagse cultuurhistorische initiatieven in de ruimte-
lijke ordening zijn projecten ook in mentale zin historisch 
gelaagd. Het Domplein in Utrecht moet bijvoorbeeld een 
ontmoetingsplek worden van verschillende samenlevingen 
door de tijd heen. De inhoudelijke verhalen die hierbij horen 
kunnen verteld worden aan de hand van de bebouwingsres-
tanten. In ’s-Hertogenbosch wordt mogelijk een gedempte 

tak van de Binnendieze gereconstrueerd om een verdwenen 
beeld uit het verleden te herstellen. Ook hier is de fysieke in-
greep mentaal geladen: het verleden wordt op een geheel 
andere wijze gewaardeerd dan vijftig jaar geleden, toen de 
waterloop juist gedempt werd.
Verder blijkt er in algemene zin weinig cijfermatig materiaal 
te zijn over de historische gelaagdheid van de objecten en 
structuren die het stadsbeeld vormen. In geen van de on-
derzochte steden is bijvoorbeeld precies bekend hoeveel 
panden er staan en uit welke periodes ze dateren. Voor deze 
grote steden met eigen statistische afdelingen, is dit zeer op-
vallend te noemen. Een dergelijke database zou namelijk in 
meerdere opzichten van waarde kunnen zijn.
Om de historische gelaagdheid van het stadsbeeld goed 
in kaart te brengen blijkt het onderscheid in verschillende 
schaalniveaus (stad, straat en gebouw) noodzakelijk (zie 9.2). 
Idealiter zou pas wat gezegd kunnen worden over de histo-
rische gelaagdheid op een groter schaalniveau als het kleine 
schaalniveau compleet is uitgezocht. Met andere woorden: 
er zouden pas betrouwbare uitspraken over de historische 
gelaagdheid van de hele binnenstad gedaan kunnen worden 
als de historische gelaagdheid van alle afzonderlijke objecten 
en structuren is uitgezocht. Een dergelijke situatie is echter 
nog mijlenver weg. De kennis over afzonderlijke objecten 
en structuren is nog te gefragmenteerd. Bovendien blijft de 
uitwerking van stadsarcheologisch en bouwhistorisch onder-
zoek regelmatig liggen en daardoor ook de mogelijkheid om 
onderzoeksresultaten in een breder verband te plaatsen. Om 
deze achterstand weg te werken zijn de komende jaren extra 
deskundigen nodig die interdisciplinair kunnen werken.
Het onderzoek in de drie binnensteden kan ook aandachts-
punten voor de onderzoeksagenda opleveren. Bepaalde 
periodes of facetten in de stadswording en ontwikkeling 
worden weinig onderzocht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
reconstructie van natuurlijke waterlopen uit de prestedelijke 
fase, wat een zeer lastige aangelegenheid blijkt te zijn. On-
derzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingen in de achttiende 
eeuw zou makkelijker moeten zijn, maar wordt nauwelijks 
gedaan. Hier ligt niet alleen een taak voor de gemeentes, 
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maar ook voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bij 
uitstek de organisatie die landelijke onderzoeksinitiatieven 
zou kunnen nemen.

9.5 De historische gelaagde stad als beleidsconcept

In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan waar alle 
gemeentes met een historische binnenstad iets mee kunnen 
als zij het beleidsconcept van de historisch gelaagde stad wil-
len doorvoeren. Ook voor hogere overheden zoals de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) worden bepaalde 
aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn opgehangen 
aan dezelfde beleidsaspecten die in de drie casussteden zijn 
onderzocht. Afgesloten wordt met enkele opmerkingen over 
de relatie tussen het Belvederebeleid, de thematiek van de 
historisch gelaagde stad en de masteropleiding Erfgoedstu-
dies.

9.5.1 Informatievoorziening
Het uitgangspunt achter de aanbevelingen op dit terrein is 
dat er genoeg mensen cultuurhistorisch geïnteresseerd zijn. 
Om steden te kunnen waarderen moet hen echter wel vol-
doende informatie aangereikt worden. Weten is zien en zien 
is weten. Uitgaande van de werking van dit principe kunnen 
gemeentes verschillende maatregelen nemen.
Zo doen zij er bijvoorbeeld verstandig aan een beleid uit te 
zetten waarbij zij de eindverantwoordelijkheid nemen voor 
de opdrachtverstrekking en inhoud van nieuwe informatie-
bordjes. Binnen de gemeentelijke afdelingen monumenten 
en cultuurhistorie is doorgaans meer dan genoeg kennis 
aanwezig om een verantwoord inhoudelijk verhaal te vertel-
len voor de geïnteresseerde stadsbezoeker. Dat daarbij niet 
alleen aan klassieke oplossingen gedacht hoeft te worden, 
bewijst een recent initiatief op het gebied van digitale infor-
matievoorziening in Utrecht (zie Volkskrant 2009).
Het concept van de historisch gelaagde stad kan verder hel-
pen bij het opzetten van een cultuurhistorische databank en 
het structureren van de vele onderzoeksgegevens die ge-

meentes gedurende tientallen jaren van stedelijk onderzoek 
in de historische binnenstad hebben opgebouwd. Een der-
gelijke databank is niet alleen in het voordeel van stedelijke 
onderzoekers, maar ook voor inwoners, bezoekers en ambte-
naren van de stad.
Ook het museale aanbod over de stadsgeschiedenis kan van-
uit het concept van de historisch gelaagde stad bekeken wor-
den. Wat is er waar in de stad te zien, en over welk deel van de 
geschiedenis wordt informatie gegeven? Gemeentes kunnen 
met de verschillende musea om de tafel gaan zitten om de 
collecties vanuit dit oogpunt naast elkaar te leggen. Voor elke 
stad, hoe klein ook, is een stadsmuseum of cultuurhistorisch 
informatiepunt een toegevoegde waarde. Soms kan daartoe 
misschien aansluiting gezocht worden bij een bestaand VVV-
kantoor.

9.5.2 Stadspromotie
Wat kunnen gemeentes met de thematiek van de historische 
gelaagde stad in hun stadspromotionele beleid? Dat zij het 
concept kunnen gebruiken voor het maken van keuzes uit de 
geschiedenis is duidelijk. Een grotere uitdaging ligt echter in 
het ontdekken van een verbinding tussen het verleden, he-
den en de toekomst van de stad. Zijn er bepaalde constanten 
in de stadsgeschiedenis aan te wijzen, dwars door de histo-
rische gelaagdheid heen? Een goed voorbeeld is de combi-
natie ‘Rotterdam havenstad’. Het water en de haven bepalen 
de geschiedenis van Rotterdam en daarmee ook de identiteit 
van haar inwoners. Rotterdammers zijn van ‘geen woorden 
maar daden’. Dit stempel is landelijk bekend en is verrassend 
goed geworteld in de geschiedenis en de hedendaagse rea-
liteit. Andere steden zouden op een soortgelijke manier kun-
nen nadenken over hun stedelijke identiteit en de vraag in 
hoeverre dit geworteld is in hun stadsgeschiedenis. Bij derge-
lijke opgaven is het echter minder zinvol een scheiding aan 
te brengen tussen de ruimtelijke en de mentale historische 
gelaagdheid van de stad.

9.5.3 Monumentenbeleid
Monumentenzorgers bij gemeentes en de RCE moeten be-

ter in kaart brengen wat ze qua erfgoed precies ‘in huis heb-
ben’. Het concept van de historisch gelaagde stad kan hierbij 
helpen doordat het vanuit een nieuwe invalshoek naar mo-
numentenzorg kijkt. Het geeft nieuwe aanknopingspunten 
voor het gemeentelijke en nationale beschermingsbeleid. 
Door een stad als historisch gelaagd te beschouwen, kan de 
vraag wat we precies willen bewaren anders beantwoord 
worden. Het gaat er dan bijvoorbeeld niet langer om elke 
historisch ogende gevel als monument aan te wijzen, maar 
te kijken uit welke periodes van de stadsgeschiedenis nog 
erfgoed over is.
Het is zowel voor het stedelijke als nationale erfgoedbeleid 
zeer waardevol een onderscheid te maken in twee verschil-
lende betekenissen van het begrip gaafheid (zie 1.2.1). Ener-
zijds kan gaafheid in termen van historische oorspronkelijk-
heid opgevat worden. In deze betekenis wordt een gebouw 
gaaf genoemd als het nog in zo hoog mogelijke mate haar 
historische oorspronkelijkheid laat zien: laatmiddeleeuws, 
zeventiende-eeuws of negentiende-eeuws. Anderzijds kan 
gaafheid in termen van historische gelaagdheid worden op-
gevat. In deze betekenis wordt een gebouw gaaf genoemd 
als niet één bepaalde historische periode overheersend is 
geweest voor de huidige vorm, maar verschillende periodes 
hun sporen hebben nagelaten. Dit onderscheid is cruciaal 
voor monumentenzorgers: moet de focus van hun bescher-
mingsbeleid liggen op de oorspronkelijkheid van een be-
paalde historische laag of op de combinatie van sporen uit 
verschillende historische lagen?
In dit verband kan worden teruggekomen op de studie van 
Wim Hupperetz die in het theoretisch kader al werd genoemd 
(zie 1.2.3). Hupperetz maakt bij de bestudering van de lange 
termijn geschiedenis van de Visserstraat in Breda een on-
derscheid in drie soorten historisch besef. Dit onderscheid 
ontleent hij aan de bekende drie tijdsniveaus van Fernand 
Braudel (1973; 1980): het evenementiële, het conjuncturele, 
en het structurele tijdsniveau. Hupperetz stelt dat monumen-
tenzorgers zich veel meer moeten richten op bescherming 
van structurele historische aspecten van monumenten zoals 
verkaveling, bouwblok, casco, daken, kelders en de functie 
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van objecten, dan op conjuncturele historische aspecten 
zoals het interieur en de voorgevel (Hupperetz 2004, p.276). 
Een pleidooi voor de toepassing van Hupperetz’ conclusies 
op het niveau van de stad is het ‘utopische essay’ van Eloi Ko-
reman (2008), niet toevallig een bewoner van de Visserstraat 
in Breda. Koreman gaat daarin op zoek naar de structurele 
aspecten of ‘stedelijke constanten’ die ten grondslag liggen 
aan de identiteit van de historische stad. Naast zaken als 
de woonfunctie, de casco’s, daken en bouwblokken onder-
scheidt hij ook de natuurlijke ondergrond, de bouwmethode 
van de huizen en de aanwezigheid van groen in de stad.
Los van de vraag of Hupperetz en Koreman met hun stelling 
gelijk hebben dat de stad structurele historische kwaliteiten 
bezit, vragen zij wel aandacht voor zaken die tot voor kort 
buiten de aandacht van monumentenzorgers vielen, zoals 
stedenbouwkundige structuren of de casco’s, daken en kel-
ders van objecten.

Een laatste aanbeveling op dit beleidsterrein betreft het 
evenwicht tussen de beschermings- en belevingsagenda 
van monumentenzorgers. De laatste jaren is een trend waar-
neembaar om cultuurhistorie niet alleen meer zichtbaar, maar 
ook meer beleefbaar te maken: Kinderfeestjes in een kasteel, 
fietstochten langs forten en wandelingen over stadswallen 
of muren. In de museumwereld bestaat deze trend al langer: 
een museum moet vooral ‘leuk’ zijn, wat zoveel inhoudt dat 
er ‘wat te beleven moet zijn’. Dat deze belevingstrend wordt 
gevolgd is op zich prima, maar de inhoudelijke taken van 
monumentenzorgers mogen niet op de achtergrond raken. 
Het project op het Domplein is een goed voorbeeld hoe deze 
agenda’s kunnen botsen. Uiteraard is het idee om de arche-
ologische relicten onder het plein zichtbaar en beleefbaar te 
maken zeer aantrekkelijk. Het zo goed mogelijk bewaren van 
deze bijzondere relicten dient echter voorop te staan. Dat 
kan vanuit beschermingstechnisch oogpunt betekenen dat 
ze verborgen onder de grond blijven liggen. De kritiek die 
monumentenzorgers vervolgens over zich heen kunnen krij-
gen moet dan voor lief worden genomen. Bescherming blijft 
toch hun belangrijkste taak. Evengoed kan namelijk naar an-

dere manieren gezocht worden om de historische gelaagd-
heid zichtbaar en beleefbaar te maken.

9.5.4 Ruimtelijke ordeningsbeleid
Waar traditioneel de monumentenzorg zorgdraagt voor de 
bescherming van monumentale objecten, kan via het ruim-
telijke ordeningsbeleid ook de structuur van de binnenstad 
beschermd worden. Het beschermingsinstrument van het 
beschermde stadsgezicht dient daartoe vertaald te worden 
naar het planinstrument van het bestemmingsplan. Ook ge-
meentes zonder een beschermd stadsgezicht kunnen uiter-
aard hun bestemmingsplannen uit beschermingsoogpunt 
herzien. Naar het concept ‘beschermd stadsgezicht’ werd 
recentelijk (2008) door het Rotterdamse bureau Flexus AWC 
onderzoek gedaan. Dit bureau was ook betrokken bij de 
herzieningsprocedure in Utrecht, waar werd besloten de be-
scherming van de functie van de binnenstad los te laten om 
het beeld en de structuur te kunnen blijven beschermen. Een 
dergelijke aanpak hoeft niet voor iedere gemeente de beste 
oplossing te zijn. Gemeentes doen er goed aan na te denken 
over de karakteristieke componenten van hun historische 
binnenstad, voordat zij hun bestemmingsplannen aanpas-
sen. Voor sommige gemeentes kan gelden dat zij een be-
paalde functie willen behouden in de binnenstad, ook al gaat 
dat misschien ten koste van de historische maat en schaal. 
De casestudy rond het Binnengasthuisterrein in Amsterdam 
is hiervan een goed voorbeeld. Andere gemeentes zullen de 
nadruk willen leggen op het behoud van de historische maat 
en schaal van het stadsbeeld. Functies die hier niet inpassen 
kunnen dan geweerd worden uit de binnenstad. De heront-
wikkeling van het Groot Ziekengasthuisterrein in ’s-Herto-
genbosch is hiervan een goed voorbeeld.

9.5.5 Tot slot: Belvedere, de historisch gelaagde stad en 
Erfgoedstudies

De Rijksoverheid heeft met het Belvederebeleid de afgelopen 
tien jaar getracht de cultuurhistorische sector en de ruimte-
lijke ordeningssector naar elkaar toe te bewegen. Historici 
en ontwerpers werden gestimuleerd samen na te denken 

over de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. 
De doelstelling van het beleid luidde: ‘De cultuurhistorische 
identiteit wordt sterker richtinggevend voor de inrichting van 
de ruimte, en het rijksbeleid zal daarvoor goede voorwaarden 
scheppen (Feddes 1999, p.7)’.
Het is allereerst van belang om vast te stellen dat het Belve-
derebeleid streeft naar de emancipatie van de cultuurhisto-
rische claim in het planningsproces. Het beleid is gericht op 
het verbeteren van de dialoog tussen monumentenzorgers 
en (cultuur)historici enerzijds en ontwerpers en planners an-
derzijds. Over de uiteindelijke vormen van het toekomstige 
Nederland doet het beleid geen uitspraak. De Belvederedoel-
stelling is enkel normatief over het planningsproces en niet 
over het ruimtelijke resultaat. Naar de concrete situatie van 
het Binnengasthuisterrein in Amsterdam vertaald: niet dat 
hier twee monumentale gebouwen sneuvelen is uit Belvede-
re-oogpunt erg, maar wél dat de cultuurhistorische claim in 
dit proces niet serieus genomen wordt.
Hoogleraar architectuurgeschiedenis Koos Bosma geeft in 
een recent essay (2008) een voorbeschouwing op het post-
Belvederetijdperk: de periode na september 2009. Hij gaat 
ervan uit dat het Belvederebeleid geslaagd is als een andere 
habitus (manier van denken en kijken) en daarmee een ande-
re habitat (fysieke leefomgeving) wordt gerealiseerd (Bosma 
2008, p.16). Dit onderscheid is belangrijk: de nieuwe habitat 
komt uit de nieuwe habitus voort. De centrale vraag bij het 
vinden van deze nieuwe habitus is: hoe gaan we met ons ver-
leden om?
Het concept van de historisch gelaagde stad biedt een 
waardevolle invalshoek om deze vraag te beantwoorden. 
Misschien bestaat er wel helemaal geen ‘cultuurhistorische 
identiteit’, net zoals ‘de Nederlander’ niet bestaat. Er kan 
echter wel naar op zoek gegaan worden. Bijvoorbeeld door 
het analyseren van de verschillende ruimtelijke ingrepen die 
door de tijd heen het stadsbeeld hebben gevormd. Op deze 
materiële historische gelaagdheid lag in dit scriptieonderzoek 
de nadruk. Wat buiten beschouwing werd gelaten was de 
mentale historische gelaagdheid die, als het gaat om onze 
omgang met het verleden, hier onlosmakelijk mee verbonden 
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is. De ‘cultuurhistorische identiteit’ van een gebouw, plek of 
stad wordt mogelijk veel meer bepaald door de verschillende 
percepties, interpretaties en waarderingen die aan het 
verleden worden toegekend, dan door het daadwerkelijk 
aanwezige verleden. Mentale historische gelaagdheid 
is daarmee rekbaar, buigzaam en flexibel. Ideaal voor 
beleidsmakers en stadspromotors: je kunt er verschillende 
kanten mee uit, afhankelijk van wat je wilt bereiken. Materiële 
historische gelaagdheid daarentegen is meer voer voor 
wetenschappers: door haar fysieke aanwezigheid verschaft 
het (schijnbaar) objectieve mogelijkheden voor onderzoek 
en het zoeken van overzicht en systematiek.
Materie en betekenis, vorm en interpretatie, wetenschap en 
beleid. Daarmee zijn we terug bij het begin van dit scriptie-
onderzoek, waar de vraag werd gesteld wat de masteroplei-
ding Erfgoedstudies precies inhoudt. Naar ik hoop is uit dit 
scriptieonderzoek duidelijk geworden welke invalshoek ik 
mij door deze studie, in combinatie met mijn geografische 
vooropleiding, eigen heb gemaakt om naar de werkelijkheid 
te kijken.
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Bijlagen

Voor dit scriptieonderzoek zijn zes interviews met deskundi-
gen afgenomen:
1. Jan Kolen, bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Plaats: Vrije Universi-
teit Amsterdam. Datum: 2 december 2008.

2. Henk Jansen, adviseur Monumenten en Cultuurhistorie 
van de gemeente Utrecht. Plaats: kantoor Dienst Stadsont-
wikkeling, gemeente Utrecht. Datum: 13 februari 2009.

3. Theo van Wijk, chef de mission Initiatief Domplein 2013. 
Plaats: kantoor projectbureau Domplein 2013, Utrecht. Da-
tum: 20 februari 2009.

4. Paul van Well, architect. Plaats: architectenbureau Van 
Well, Amsterdam. Datum: 8 april 2009.

5. Gabri van Tussenbroek, bouwhistoricus Gemeente Am-
sterdam. Plaats: Bureau Monumenten en Archeologie, ge-
meente Amsterdam. Datum: 15 april 2009.

6. Ronald Glaudemans en Ronald van Genabeek, respec-
tievelijk bouwhistoricus en archeoloog bij de gemeente ’s-
Hertogenbosch. Plaats: kantoor Bouwhistorie, Archeologie 
en Monumenten, gemeente ’s-Hertogenbosch. Datum: 3 
juni 2009.

Interview met Jan Kolen op 2 december 2008 over het begrip ‘histo-

rische gelaagdheid’, op de Vrije Universiteit Amsterdam (Beknopte 

transcriptie, het gehele interview in gesproken vorm is op te vragen bij 

de auteur)

Nog maar weinig mensen hebben zich volgens Kolen met historische 

gelaagdheid bezig gehouden. De vroegste Nederlandstalige publicatie 

waarin het begrip wordt vermeld, is een beleidsstudie voor het minis-

terie van LNV, ‘Levend Verleden’ (Haartsen, de Klerk, Vervloet & Borger 

1989) waarin de historische gelaagdheid van het landschap als waar-

deringscriterium wordt gehanteerd. Historische gelaagdheid wordt in 

deze publicatie volgens Kolen gedefinieerd in relatie tot de gaafheid 

van landschappen: een landschap is gaaf als het nog in sterke mate de 

historische gelaagdheid van zijn volledige ontwikkelingsgeschiedenis 

laat zien. Het moet niet zo zijn dat bepaalde fases uit de landschapsge-

schiedenis al te zeer op de voorgrond treden. Een ‘gaaf’ landschap moet 

dus een ‘palimpsest’ zijn. Deze definitie van gelaagdheid/gaafheid is ook 

een beetje een reactie op het begrip gaafheid zoals dat gebruikt werd in 

waarderingskaarten in de archeologie en bouwhistorie van de toenma-

lige Rijksdiensten. Die definieerden gaafheid in termen van ‘momenten’, 

van ‘oorspronkelijkheid’: een gebouw is bijvoorbeeld gaaf als het nog in 

sterke mate de oorspronkelijke toestand representeert. En een stuk van 

het bodemarchief is gaaf als bijvoorbeeld alles uit de Romeinse tijd goed 

bewaard is gebleven.

In de conceptstudie voor het NWO-onderzoeksprogramma (Hidding, Ko-

len & Spek 2001) over de biografie van het landschap wordt onderscheid 

gemaakt in verschillende soorten historische gelaagdheid. Welk van deze 

soorten gelaagdheid laat zich het best verenigen met het biografieconcept?

Er hoeft niet altijd dezelfde definitie gekozen te worden in een biogra-

fische studie. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor ruimtelijke ge-

laagdheid: transformaties in steden die zich door de tijd ruimtelijk heb-

ben vertaald. In deze zin wordt gelaagdheid in fysieke termen opgevat. 

In de publicatie ‘Op historische gronden’ heb ik ervoor gepleit gelaagd-

heid ook in immateriële termen op te vatten: de verschillende ‘lezingen’ 

van de geschiedenis van een plek of stad. Het wordt dan wel wat post-

moderner: het gaat om betekenissen en herinneringen.

Welke van de invalshoeken met betrekking tot historische gelaagdheid is 

voor mijn scriptie het beste?

Omdat je met je scriptie ook een bijdrage wilt leveren aan de discussie 

over stadswording zou je je beter kunnen richten op fysieke gelaagdheid 

en niet op immateriële gelaagdheid. In je inleiding vermeldt je dan wel 

dat die definitie ook mogelijk is, maar dat je daar verder niets mee doet 

in je onderzoek. Je gaat het echt hebben over patronen, structuren en 

gebouwen. Je wilt in de eerste plaats onderzoeken in hoeverre de ge-

laagdheid van de geschiedenis van de stad nog af te lezen is en in de 

tweede plaats in hoeverre daar wat mee gedaan wordt (in erfgoedzorg 

en ‘citybranding’): gebruiken ze het ook, bewaren ze het ook, verkopen 

ze het ook?

Is er al eerder onderzoek naar historische gelaagdheid van Nederlandse ste-

den gedaan?

Bij mijn weten niet. De meeste mensen zijn nog bang voor het grote 

schaalniveau: je moet overzicht bewaren. Het meeste erfgoedonderzoek 

is gericht op een gebouw of een wijk. Dit is een mooi onderwerp, een 

dankbaar onderwerp, je kunt er een hoop nieuwe dingen mee doen!

Klopt het dat het concept van de culturele biografie zich wil onthouden van 

een waardeoordeel over de geschiedenis en gewoon de gelaagdheid op zich 

wil weergeven zonder daar een oordeel over te geven?

Dat is een hele goede vraag. Ik ben geneigd om te zeggen ‘ja’, omdat het 

een onderzoeksinstrument is. Hoe je met de geschiedenis van een stad 

moet omgaan is een normatief vraagstuk en de geschiedenis kan daarin 

niet determineren, wetenschappelijk onderzoek ook niet. Geschiedenis 

rechtvaardigt helemaal niks. Je kunt niet zeggen: de stad heeft zich de 
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afgelopen honderd jaar zus en zo ontwikkeld en daar moeten we de ko-

mende honderd jaar mee doorgaan. De geschiedenis determineert niks, 

maar je kunt wel doorwerken vanuit het gezichtspunt van het verleden. 

Je moet wel kennis nemen van historische ontwikkelingen en erop re-

flecteren om de beste keuzes te maken in het hier en nu. Je moet histo-

risch goed geïnformeerd zijn, ook bijvoorbeeld kunnen leren van fouten 

die in het verleden gemaakt zijn. Het verleden is ook wel degelijk een 

soort reservoir om betere keuzes te maken, maar het verleden als zoda-

nig determineert niet en schrijft ons niets voor. In die zin was de biografie 

ook bedoeld, als een wetenschappelijk onderzoeksconcept en zo heb ik 

het zelf altijd gebruikt (vanaf 1993). Later is het ineens toegepast op de 

museale wereld, met name onder invloed van de stukken van Gerard 

Rooijakkers, die er een heel andere draai aan gegeven heeft. Dat maakt 

de discussie interessanter, maar ik houdt vast aan het uitgangspunt dat 

de biografie in eerste instantie niet normatief is, maar dat hij door his-

torisch onderzoek vanzelf wel in dat soort vraagstukken terecht komt.

Gerard Rooijakkers vindt dat een biografie wél normatief moet zijn?

Ja, ik denk het wel. Het gaat hem in de eerste plaats om het ontsluiten 

van alle betekenissen, associaties en ladingen van het hedendaagse 

erfgoed voor verschillende groepen die nu en in de toekomst deel uit 

maken van onze samenleving. Een buitengewoon legitieme vraag, maar 

wij hadden de biografie – nogmaals – bedoeld als een instrument, een 

concept voor historisch onderzoek en niet om álle verhalen te verzame-

len over een plek die nú leven. Ik ben echter wel de eerste om toe te ge-

ven dat je door de ruime definitie van landschap in het biografieconcept 

heel snel bij die normatieve vragen uitkomt door het historische proces 

daarin te volgen tot het heden.

De biografische onderzoeken die voortkomen uit het NWO-programma 

‘Bodemarchief in behoud en ontwikkeling’ (BBO) richten zich allemaal op 

regio’s en landschappen en niet op de stad.

Nee, dat is het zwakste punt geweest van BBO, dat de stad daarin hele-

maal geen plaats heeft gekregen. Landschap is in het onderzoekspro-

gramma in de klassieke zin opgevat als agrarisch landschap, als ruraal 

gebied. Je zou kunnen zeggen dat elke landschapsbiografie ook oog 

moet hebben voor stad-landrelaties. Je hebt helemaal gelijk als je zegt: 

misschien moet de stad maar eens in beeld komen, als onderdeel van het 

landschap of als op zichzelf staand stadslandschap. Daar is nog niets mee 

gebeurd. De enige die zich met de stad heeft bezig gehouden is Wim 

Hupperetz, maar dat was op het microniveau van de straat.

In het pas verschenen ‘Een twijg van duizend jaar. Handleiding voor het ge-

bruik van de oude stadskern’ gaat Eloi Koreman op zoek naar de ‘stedelijke 

constanten’ die de identiteit van een stad bepalen. Algemene kenmerken die 

op iedere historische stad van toepassing zijn (zie de zeven constanten op 

p.22). Koreman lijkt voort te bouwen op wat Wim Hupperetz schrijft in zijn 

slothoofdstuk.

Interessant. Maar de stap van straat naar stad is er nogal een. Ik denk dat 

hij er wel gelijk in heeft dat er bepalende factoren zijn voor de aantrek-

kelijkheid van een stad, maar het zijn esthetische, bijna omgevingspsy-

chologische argumenten die hij geeft en geen historische argumenten. 

De geschiedenis is niet altijd mooi en het verleden heeft niet altijd mooie 

steden geproduceerd. Nogmaals, de geschiedenis zelf determineert niet. 

Er is ook nog zoiets als het vage begrip ‘aura’ van Walter Benjamin: je kunt 

soms zien dat je in oude steden loopt, waar echt geleefd is. Maar dan 

nog zou ik zeggen, is dat een esthetische kwaliteit en geen historische. 

Het feit dat je rondloopt in een stad met geschiedenis wordt niet zozeer 

bepaald door kennis die je hebt van de stadsontwikkeling als wel door 

de uitstraling van de oude stad. De vraag is dus of je de stedelijke con-

stanten van Koreman ook als historische constanten kan beschouwen.

Maar in de planontwikkeling van diverse binnensteden wordt al steeds meer 

ingezien dat de woonfunctie in de binnenstad behouden moet blijven. Ko-

reman heeft dus op dat punt al gelijk gekregen. Moeten we zijn andere con-

stanten dan niet net zo serieus nemen?

Iets kan ook een bijna tijdloos functioneel gegeven zijn. Dat bijvoorbeeld 

het combineren van wonen en werken in een bepaald type omgeving 

altijd het beste werkt. Bij een historische constante denk ik aan een histo-

risch contingente kwaliteit, d.w.z. dat díe geschiedenis, die specifieke ge-

schiedenis van díe stad er toe doet door de tijd heen. En dat vraag ik me 

hierbij af: het gaat hier meer om functionele, ruimtelijke en esthetische 

kwaliteiten die best kunnen horen bij een stadswijk die in een bepaalde 

periode is neergezet maar dan zegt het toch meer over een bepaalde 

bouwvorm dan specifiek over die periode van de ontwikkeling van de 

stad. Je kunt nu ook een stadswijk bouwen met die bepaalde functionele 

en esthetische kwaliteiten. De geschiedenis is toch wat anders dan het 

hedendaagse gebruik. Als ik het boek zou lezen zou ik denken: die man 

heeft helemaal gelijk, maar je moet het niet in historische termen gaan 

vatten.

(…)

Er moet altijd iets nieuwers zijn om het nieuwe te kunnen waarderen. Dat 

is een beetje de ziekte van de moderniteit zou je kunnen zeggen. Daar 

zijn mooie essay’s over geschreven door Ankersmit. In moderniteit is 

vooruitgang, ontwikkeling heilig en tegelijkertijd wordt voortdurend ge-

treurd om wat verloren dreigt te gaan. We leggen een oude identiteit af, 

we willen dat die plaats maken voor een nieuwe identiteit, iets nieuwers, 

beters, maar treuren wel weer om het verlies van die oude identiteit. De 

monumentenzorg is daar uit voortgekomen. De grens tussen historisch 

waardevol en niet-waardevol beweegt met ons mee: die is niet absoluut.

Klopt het dat het concept van de culturele biografie voortkomt uit het werk 

van een paar antropologen uit de jaren ’80, Appadurai en Kopytoff?

Toen ik er begin jaren ’90 in begon te duiken was ik nog echt archeoloog 

en zocht ik mijn inspiratie in die hoek. Archeologen maakten voor hun 

studies van materiële cultuur toen gebruik van de antropologische stu-

dies van Kopytoff en Appadurai omdat zij als eerste de levensgeschiede-

nis van het object op de agenda plaatsten van die materiële cultuurstu-

dies: zij zeiden dat je een historische invalshoek moest gebruiken om de 

materiële cultuur van een samenleving te begrijpen. Toen dacht ik: dat 

kun je ook toepassen op landschappen.

En u bent die eerste die deze toepassing maakte?

In Nederland wel denk ik. In het buitenland waren toentertijd wel andere 

mensen er mee bezig, bijvoorbeeld John Barrett in Engeland. Dat zijn van 

die ideeën die hangen een beetje in de lucht.

Maar in Nederland is de culturele biografie echt een thema geworden, ge-

zien uw publicaties, de onderzoeksagenda en de nota Belvedere. Is dat in 

Engeland ook zo gegaan?
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Nee, daar is het echt een archeologisch thema gebleven toegepast op 

monumenten zoals Stonehenge: het beschrijven van transformaties van 

die monumenten door de tijd heen en de verschillende manieren waar-

op in het verleden met die monumenten is omgegaan. Toen ik er mee 

begon in 1992 paste ik het ook concept ook toe op monumenten in het 

landschap met langgerekte transformatieperiodes: van de prehistorie tot 

de middeleeuwen en daarna. Daar zijn we op doorgegaan in de jaren ’90: 

zowel Nico Roymans als ik hebben daar nog een stuk over gepubliceerd. 

Zo rond 2000 hebben we het roer omgegooid en hebben we gezegd: het 

moet veel geografischer worden. Het moet echt gaan over landschap-

pen in de geografische zin van het woord. En toen ontdekten we ook dat 

een bekende geograaf al veel eerder over dat biografie begrip had gepu-

bliceerd: Marwyn Samuels in 1979: ‘the biography of landscape’. Samuels 

had hele andere inspiratiebronnen en het ging hem uiteindelijk ook om 

andere dingen; het was niet wat wij beoogden. Maar het was interessant 

dat hij al veel eerder dan de antropologen heeft stilgestaan bij dat idee, 

dat landschappen een levensgeschiedenis hebben. Hij vulde dat nogal 

eenzijdig in, in termen van ‘auteurschap’. Hij zag het landschap als pa-

limpsest van talloze menselijke stempels. Je kunt het landschap volgens 

hem lezen als een optelsom van talloze biografieën van individuele men-

sen die het landschap hebben geleefd en gewerkt. Daar kon ik me niet 

in vinden want dat vond ik te constructivistisch. Het sluit bijvoorbeeld 

de rol van de natuur uit en de rol van sociaal-culturele en economische 

ontwikkelingen die het niveau van het individu overstijgen, bijvoorbeeld 

industrialisatie. Een hele interessante maar postmoderne bijdrage; wij 

zijn uiteindelijk toch een andere richting uit gegaan. Naar mijn smaak is 

die hele museale richting van het biografieconcept ook te postmodern 

geworden. Het gaat alleen nog maar over verhalen die in heden worden 

verteld en alle mogelijke associaties die mensen en groepen hebben met 

plekken in het landschap. Terwijl het concept echt bedoeld was als een 

perspectief, een benadering die het mogelijk maakt om de geschiedenis 

van een landschap in omvattender termen te beschrijven dan in mor-

fogenetische of paleogeografische termen. De optelsom van alle herin-

neringen en associaties die mensen nú hebben aan het landschap is niet 

de biografie van het landschap. Je moet dingen gaan doen zoals jij nu 

doet, de fysieke gelaagdheid van landschappen begrijpen in termen van 

ontwikkelingen, processen en auteurschap en de veranderende omgang 

met herinneringen en erfgoed óók wel, maar het gaat dan toch wel om 

de stad zoals die is. En niet de stad als een soort concept dat alle mensen 

in hun hand meedragen als ze door de stad lopen. Dat is te eenzijdig.

(…)

Interview met Henk Jansen, adviseur monumenten/cultuurhistorie 

van de Gemeente Utrecht, op 13 februari 2009, ter kantore van de 

Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Utrecht. (Beknopte trans-

criptie, aangevuld met antwoorden van andere personen. Het gehele 

interview in gesproken vorm is op te vragen bij de auteur)

Het eerste deel van het interview zal bestaan uit cijfermatige vragen die 

betrekking hebben op de monumentenvoorraad in de Utrechtse bin-

nenstad. Het tweede deel van het interview stelt meer inhoudelijke vra-

gen over het gevoerde monumentenbeleid in Utrecht en de keuzes die 

daarbij uit de aanwezige historische gelaagdheid gemaakt worden. Een 

belangrijk document waarnaar verschillende keren verwezen wordt is 

het Monumentenbeleidsplan van de gemeente Utrecht uit 2004 getiteld 

‘Beheer van de chaos der eeuwen’.

Hoeveel kadastrale telt Utrecht binnen de singels?

Uit mijn hoofd gezegd ongeveer 4500 panden (strikt Utrecht binnen de 

singels, zonder de lintbebouwing langs de middeleeuwse uitvalswegen).

Hoeveel van de panden binnen de singels zijn a) Rijksmonument en b) Ge-

meentelijk monument en?

Er zijn 1.305 Rijksmonumenten, 653 gemeentelijke monumenten (totaal 

is dit 1.958 monumenten) en daarnaast nog eens 459 beeldbepalende 

panden.

Is er enig zicht uit welke periodes deze objecten stammen (is hier een kaart/

database van)? Zo niet, kunt u dan een schatting geven hoeveel objecten 

15e, 16e, 17e, 18e, 19e en 20e eeuws zijn (of zelfs nog buiten deze categorieën 

vallen)?

Antwoord Jan van der Hoeve en Frans Kipp (bouwhistorici van de gemeente 

Utrecht): Zo’n overzicht bestaat niet van het Utrechtse monumentenbe-

stand. Het merendeel van de panden in de binnenstad is tot stand geko-

men in vele bouwfasen, zodat ze op zich al een gelaagdheid vertonen. 

Het is moeilijk om een pand aan één bouwfase toe te schrijven. Voor het 

bestemmingsplan is wel een veel globalere kaart gemaakt, welke de-

len van de stad zijn in opzet en structuur nog middeleeuws (daar valt 

ook middeleeuwse bebouwing te herkennen), welke nog 17de-/18de-

eeuws, welke 19de- en welke 20ste-eeuws.

Hoeveel procent van de (monumentale) bebouwing binnen de singels is 

bouwhistorisch onderzocht?

Henk Jansen schat dit aantal op ongeveer 50% (2000 panden). Antwoord 

Jan van der Hoeve en Frans Kipp: Ook hier kan ik niet zonder meer een 

antwoord op geven. Wat is de definitie van monumentale bebouwing? 

Zijn dat beschermde monumenten of gebouwen ouder dan 50 jaar (wet-

telijke definitie) of gebouwen met een representatieve/monumentale 

gevel? Omgekeerd valt er wel iets van te zeggen. Globaal genomen zijn 

er zo’n 2500 panden in de binnenstad onderzocht, verlopend van zeer 

globaal (verkenning/quick scan) tot diepgaand (documentatie tijdens 

verbouwing). Hooguit 1/3 van dit aantal onderzoekingen is op een of 

andere wijze uitgewerkt. Afhankelijk van de telling en definities zijn er 

circa 5-6000 panden in de binnenstad.

Het bouwhistorisch onderzoek heeft te maken met een grote achterstand. Er 

wordt gepleit voor het invoeren van een onderzoeksagenda: hoe staat het 

hiermee?

Antwoord Jan van der Hoeve en Frans Kipp: Er is geen onderszoeksagenda.

Hoeveel informatiebordjes staan er in de Utrechtse binnenstad?

Antwoord René de Kam (team Cultuurhistorie, gemeente Utrecht): zo’n 100 

bordjes.

Is er zicht op de bouwkundige staat van het monumentenbestand in de bin-

nenstad? Hoeveel procent is in goede, redelijke of matige tot slechte staat?

Antwoord Jan van der Hoeve en Frans Kipp: Die gegevens zijn niet bij Cul-

tuurhistorie bekend, wellicht wel bij Monumenten (Dan Kool,). Schatting 

Henk Jansen: 70% goed, 25% redelijk en 5% slecht.
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Is er binnen de gemeente een database waarin alle monumenten met hun 

kenmerken zijn vastgelegd?

Het is mijn grootste wens dat die database er komt. Er wordt ook hard 

aan gewerkt, maar die hebben we op dit moment niet. We hebben uiter-

aard wel een hoop informatie over monumenten digitaal (o.a. een lijst 

met welke panden de status van rijks- of gemeentelijk monument heb-

ben en de site www.documentatie.org).

In het Monumentenbeleidsplan van 1993 was al het voornemen uitgespro-

ken dat er een dergelijk project moest komen, toen omschreven als een ‘ge-

detailleerde cultuurhistorische structuurkaart’. Hoe kan het dat die kaart/

database er nog steeds niet is?

Dat zou je aan het management van deze afdeling moeten vragen. Ik 

vind het zelf heel jammer dat Utrecht er niet sneller voor gezorgd heeft 

dat er digitaal informatie ontsloten is. Dat is echt een gemis. Er is kenne-

lijk niet voldoende aan gewerkt. Het is een van mijn grootste wensen dat 

het nog wel gebeurd binnen niet al te lange termijn.

Verwacht u dat het project nu ook binnen niet al te lange tijd gerealiseerd 

zal zijn?

Het zal er denk ik in ieder geval binnen nu en twee jaar zijn. Een deel van 

het probleem is ook dat er in Utrecht een aantal bouwhistorici rondlopen 

die al zeer lang in dienst zijn, daarmee ontzettend veel weten, maar wat 

betreft computers zo ongeveer digibeet zijn.

Hoe staat het met de restauratieopgave in Utrecht? In 2004 was er nog spra-

ke van een achterstand die in 2008 weggewerkt moest zijn tot een normale 

werkvoorraad. Is dat doel gehaald?

Ja, dat is gelukt. Binnenkort moet daarvan maar weer eens balans van 

opgemaakt worden, er is misschien wel meer opgeknapt dan we ons 

voorgenomen hadden.

De zorg voor het Utrechtse erfgoed is bij de gemeente Utrecht onderverdeeld 

bij twee teams van de Dienst Stadstontwikkeling (DSO), afdeling Steden-

bouw & Monumenten:

- Team Monumenten (vooral advies en vergunningenprocedures)

- Team Cultuurhistorie (verricht archeologisch, bouwhistorisch en architec-

tuurhistorisch onderzoek)

Beide teams zijn volgens de website van de gemeente intensief betrokken 

bij de vorming van monumentenbeleid, stedenbouwkundige planvorming, 

bestemmingsplannen en welstandsbeleid. De teams zijn echter wel fysiek 

gescheiden: team Cultuurhistorie zit in het gebouw van het Archeologisch 

en Bouwhistorisch Centrum (ABC) van de gemeente Utrecht aan de Zwaan-

steeg en team Monumenten is gevestigd aan de Ravellaan. Vanwaar de fy-

sieke scheiding van deze twee teams? Bemoeilijkt dat de samenwerking niet?

Dat valt wel mee. Mijn persoonlijke mening is dat het de voorkeur heeft 

om bij elkaar in een gebouw te zitten. In de praktijk werkt het zo dat wij 

van team Monumenten bijna dagelijks in de binnenstad zitten en dat 

mensen van team Cultuurhistorie hier de deur platlopen.

In het Monumentenbeleidsplan van 2004 werden plannen aangekondigd 

om na te denken over de herbouw van ‘De Utrecht’. Hoe staat het hiermee?

De vorige wethouder van monumentenzorg, Jan van Zanen, was een 

groot voorstander om in ieder geval hierover de discussie goed te voe-

ren. Dat dit initiatief in het beleidsplan is opgenomen is typisch een in-

terventie van de wethouder zelf geweest. Het bleek uiteindelijk om ver-

schillende redenen niet zo’n zinvolle discussie te zijn. Allereerst omdat 

het pand in de jaren ’70 jammerlijk gesloopt is, dat kan je niet zomaar 

terugzetten, die plek is bovendien ook al bezet. Er zit ook een praktische 

kant aan: het gebouw was voor een groot deel van zandsteen gemaakt, 

waarmee het vandaag de dag verboden is om te bouwen, uit gezond-

heidsoverwegingen. Als je het gebouw dus al zou willen herbouwen 

krijg je een heel ander gebouw.

In de jaren ’90 is het monumentale woningbezit van de gemeente door de 

privatisering van het Gemeentelijk Woningbedrijf overgegaan naar woning-

corporatie Mitros: hoe is deze overgang van publiek naar semi-privaat bezit 

verlopen? Is Mitros een goede eigenaar van monumentale woningen?

Als je puur kijkt naar hoe monumentale bebouwing beheerd zou moe-

ten worden dan kun je constateren dat een woningcorporatie niet de 

goede eigenaar is. Dat is gewoon een klip en klare conclusie. Een cor-

poratie heeft een heel andere onderhoudsvisie op hun bezit. Ik vang 

ook signalen van de corporatie zelf op dat ze het monumentale bezit 

als een probleem ervaren. Ze moeten met dat bezit anders omgaan dan 

met hun doorsnee woningen. Ik kan geen concrete voorbeelden noe-

men maar ik baseer deze mening op geluiden die ik de afgelopen jaren 

heb gehoord binnen de gemeentelijke monumentenzorg, klachten van 

bewoners en de mensen bij Mitros zelf.

Er wordt in het Monumentenbeleidsplan ook gepleit voor verdere samen-

werking tussen Het Utrechts Archief, het Centraal Museum en de gemeen-

telijke monumentenzorg over de toegankelijkheid van de Collectie Utrecht 

(een soort digitaal museum over de provincie Utrecht). Heeft dit te maken 

met het ontbreken van een echt museum over de stadsgeschiedenis?

Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Er is in de politiek wel gepraat over 

een stadsmuseum, maar blijkbaar was daar vanuit de raad te weinig po-

litieke steun voor. Het Utrechts Archief is onlangs met de opening van 

haar dependance aan de Hamburgerstraat wel een beetje in dat gat ge-

sprongen doordat ze daar vrij veel vertellen over de historie van de stad 

en breder. Verder is het zo dat het bij het Centraal Museum in de loop der 

jaren nogal eens gewijzigd is. Een paar jaar geleden had je een vrij be-

hoorlijke historische afdeling. Vervolgens komt er een nieuwe directeur 

die het accent veel meer legt op twintigste-eeuwse kunst. De afgelopen 

jaren werken wij als gemeentelijke monumentendienst vrij veel samen 

met het Utrechts Archief en veel minder met het Centraal Museum. Een 

apart stadsmuseum is een interessante optie maar je moet ook goed 

nadenken wat dat nu concreet oplevert: gaan daar genoeg bezoekers 

komen? Of de kosten ook echt baten op gaan leveren vraag ik me sterk 

af. Ik zou er zelf liever voor kiezen om aan te sluiten bij een bestaande 

instelling als het Centraal Museum of het Utrechts Archief en ik denk in 

het geval van Utrecht dat je bij die laatste instelling beter af bent.

Als we even terug gaan naar de kern van mijn onderzoek: de historische ge-

laagdheid van de stad en de beleidsmatige keuzes die daaruit gemaakt wor-

den. Op welke historische lagen zet u specifiek in of zet u liever zo breed mo-

gelijk in? Welk verhaal wilt u naar buiten toe over Utrecht verteld hebben?

Mijn betoog richt zich in eerste instantie toch wel heel vaak op de mid-

deleeuwse stad: de vroege stadswording met de kerkelijke gebieden. 
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Voor een belangrijk deel is de structuur van de stad ontstaan in de mid-

deleeuwen wat een geweldige bloeiperiode in de Utrechtse geschiede-

nis was tot de stad in de zestiende eeuw werd ingehaald door Amster-

dam. Ik vind dat je het verhaal daar toch wel sterk op moet richten. En 

ondertussen kun je binnen die stad heel goed verder ontwikkelen als 

je daar goed over nadenkt. Je zou moeten verkopen dat het in Utrecht 

gaat om een hele gave middeleeuwse structuur en middeleeuwse bak-

stenen en het verhaal wat daar bij hoort met bijvoorbeeld de werven. 

En ondertussen kan je echt wel op een selectieve manier de binnenstad 

door ontwikkelen. We zijn bijvoorbeeld bezig meer aandacht en waar-

dering te vragen voor het modernisme van de jaren ’20 in de Utrechtse 

binnenstad. Er zitten een paar juweeltjes rondom de Potterstraat en de 

Lange Viestraat die door recente ingrepen in hun architectuur verarmd 

geraakt zijn. Wat ik zelf heel spannend vindt voor de nabije toekomst is 

hoe we de architectuur van de stadsvernieuwing uit de jaren ’70 en ’80 

gaan waarderen. Mijn inschatting is dat dit geen lang leven is beschoren.

Maar als je, samenvattend, de vraag stelt waar je primair op moet rich-

ten in Utrecht, is dat toch de (laat)middeleeuwse situatie, de bloeitijd 

van Utrecht. Voor andere steden gelden andere bloeiperiodes. Wat je 

overigens niet moet doen is een stad door middel van restauraties en 

reconstructies ‘middeleeuwser’ maken dan die ooit is geweest, zoals bij-

voorbeeld in Troyes gebeurt. Je moet de historische gelaagdheid niet 

zelf gaan beïnvloeden maar de gelaagdheid die in de loop der tijd is ont-

staan koesteren.

Hoe staat de gemeente tegenover het Initiatief Domplein 2013?

Heel positief. Als je het hebt over het vertellen van het verhaal, hier door 

middel van het ontsluiten van de ondergrondse resten, dan is dit een 

verhaal dat je bij uitstek moet vertellen. De gemeente is bij dit project 

met een aantal mensen van het team Cultuurhistorie betrokken en voor 

zover dat nog niet gebeurd is, zal dat denk ik ook wel financieel gebeu-

ren.

Hoe ver staat het met de procedure voor aanwijzing van de Utrechtse wer-

ven tot werelderfgoed?

Dat ligt nu bij het ministerie van OCW dat de voordracht bij UNESCO 

doet. Tot 2011 staat het project sowieso in de wachtrij, voor de periode 

daarna is op voorhand door het ministerie van OCW nog niet gezegd 

dat het totaal geen kans maakt en anderzijds heeft men ook niet razend 

enthousiast gereageerd. We wachten het af. Ondertussen is Utrecht wel 

bezig met een strategie, want al heb je nog zo’n goed verhaal het is toch 

ook een soort lobbywerk.

In het beleidsplan wordt niet gesproken over de informatievoorziening 

d.m.v. informatiepanelen en overzichtkaartjes in de historische stad. Deze 

zijn er echter volop in Utrecht. Wanneer zijn ze geplaatst en wie draagt er 

zorg voor de inhoud?

De inhoud van het gros van de ANWB-bordjes is verzorgd door René 

de Kam van team Cultuurhistorie, die vooral belast is met de taak om 

verricht Utrechts onderzoek meer naar buiten te brengen. Hij is dus ook 

vooral verantwoordelijk voor de boekjes en brochures en dergelijke. 

Daarnaast zijn in de stad wat informatieborden geplaatst door de werk-

groep Directe Voorzieningen (van de gemeente). Er ligt volgens mij ook 

een plan klaar om de informatie van alle bordjes ook in het Engels te 

vertalen. Ik vind overigens wel dat Utrecht moet oppassen dat er geen 

overkill aan informatie en zichtbaar gemaakt verleden in de openbare 

ruimte krijgt.

Interview met Theo van Wijk, chef de mission Initiatief Domplein 2013, 

op 20 februari 2009, ter kantore van het Projectbureau Domplein 

2013. (Beknopte transcriptie, het gehele interview in gesproken vorm is 

op te vragen bij de auteur)

U bent al sinds 1989 bezig met het Domplein. In 1994 kwam u met een eerste 

herinrichtingsplan dat echter sneuvelde na enkele kritische krantenartikelen 

in het Utrechts Nieuwsblad.

Theo van Wijk: Dat fascineerde mij mateloos. Het ging namelijk om de 

ambitie van de stad en het recht houden van je rug als stadsbestuur. Ik 

kwam erachter dat blijkbaar op dat moment die ambitie van de stad er 

dus niet was. Daarom heb ik ervoor gekozen om op twee sporen verder 

te gaan: 1) ik duik onder de politieke agenda en ga het plan gewoon 

maken en wacht op een nieuw moment, een nieuw te creëren moment, 

waarop die ambitie er weer is. En 2) ben ik mee gaan werken met de am-

bitie van de stad. Ik kreeg bijvoorbeeld de vraag of ik architect wilde zijn 

van het nieuwe ticketoffice van de Domtoren.

Wanneer was het moment waarop u voelde dat de ambitie van de stad er 

ineens was?

Dat moment was bij de viering van 750 jaar Gotische Dom in 2004. We 

hadden toen het middenschip van de kerk herbouwd in steigerpijpen. 

Dat gaf zoveel reuring in de stad met feesten en optredens, sponsoren, 

bedrijven: iedereen had het over het Domplein en de Domkerk. Ik kreeg 

ook de fantasie dat na dat bijzondere moment, als de kerk weer afgebro-

ken zou worden, het moment aangebroken was waarop de ambitie van 

de stad er weer was. En dat gebeurde. Precies op het afscheidsfeestje was 

het moment waarop ik weer met het grote plan voor het Domplein kon 

komen. Toen kwam de algemeen directeur van de Steenkolen Handels 

Vereniging (SHV) naar mij toe en heb ik hem verteld van mijn plannen. 

Later heb ik hem rondgeleid over het Domplein. Na een kwartier zei hij 

al: ‘hoeveel heb je nodig’? Dat vroeg hij onderweg nog drie keer. Uitein-

delijk zei ik: ‘Ik heb een weddenschap met de burgemeester (Brouwer-

Korf, red.). Als ik voor het einde van het jaar genoeg geld inzamel, vertelt 

zij dat het plan doorgaat op de nieuwjaarsreceptie’. Toen zei hij: ‘Dat komt 

goed. Bel me over vier weken’. Ik belde hem vier weken later op en hij zei: 

‘Je krijgt twee miljoen’. Dat was de eerste grote geldschieter.

Wie zijn er daarna in financiële zin gaan bijdragen aan de stichting Initiatief 

Domplein 2013, die in 2005 was opgericht?

De financiering bestaat uit vijf lagen. De eerste lagen zijn de ‘founding 

fathers’ die er met grote bedragen inzitten. Naast de SHV zijn dat de Ra-

bobank en woningcorporatie Mitros. Vervolgens moet er een laag ko-

men met zo’n vijf grote bedrijven die er elk jaarlijks voor €50.000 inzitten. 

Met de huidige economische crisis zal dat lastig genoeg worden. Deze 

laag noemen we de ‘schatbewaarders’. De derde laag is die van de ‘steun-

beren’: partijen die er jaarlijks voor €7.000 inzitten. De vierde laag is die 

van burgers die hun eigen vierkante meter Domplein kunnen adopteren 

voor €100 per jaar.

De vijfde laag bestaat uit Europese subsidie die we onlangs in samen-

werking met drie andere Europese steden (Gent, Sheffield en Keulen) 

hebben binnengehaald. Samen hebben we € 9 miljoen te verdelen. Het 
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Utrechtse deel wordt vervolgens nog verdeeld over het project Hoge 

Woerd in Leidsche Rijn (€ 1,9 miljoen) en het Domplein 2013 (€ 1,5 mil-

joen).

En hoe zit het met de financiële betrokkenheid van de gemeente?

Die zijn zeker een belangrijke speler. Wij krijgen van hun vooral cofinan-

ciering. Dus als wij geld weten binnen te halen van bedrijven legt de ge-

meente daar wat bovenop. We proberen hierin een multiplier van 1 op 6 

te halen. Als de gemeente een miljoen geeft, moeten wij er zes van ma-

ken. Op deze manier verwachten we nu dat het project over de gehele 

looptijd (2005-2013) tussen de € 30 en 40 miljoen zal kosten.

Klopt het dat de vier haalbaarheidsonderzoeken die u tussen 2000 en 2004 

samen met Stedenbouw & Monumenten van de gemeente Utrecht en bu-

reau op ten noort blijdenstijn (ONB) hebt verricht, de hoofdmoten zijn van 

de huidige ontwikkelingsvisie?

Nee, in die vier haalbaarheidsonderzoeken (de Romeinse Route, Utrechts 

Centrum voor de Kunsten, Paleis Lofen en het Domplein) raken we de 

huidige ontwikkelingsvisie van Initiatief Domplein 2013 slechts aan. Die 

haalbaarheidsonderzoeken richtten zich ook sterk op de technische kant 

van het verhaal: kunnen die ondergrondse routes en ruimtes überhaupt 

gemaakt worden en wat kost dat ongeveer?

Denkt u dat alle plannen in 2013 gerealiseerd zijn? Dus inclusief de ‘hard-

ware’ van het project, de ondergrondse gangen en ruimtes?

Ik weet het niet. Ik kan er alleen maar alles aan doen dat men ‘ja’ durft te 

zeggen tegen het project. Ik ga net zo lang door als ik er ben en verder 

gebeurt er wat er gebeurt.

U onderscheidt zeven tijdlagen op het Domplein. Hoe bent u tot die keuze 

gekomen?

Alles is arbitrair. Ik ben ooit met drie lagen begonnen: Romeins, middel-

eeuwen en moderne tijd. Het gaat om tijdslagen die herkenbaar zijn en 

bovendien spannende veranderingen in de samenleving vertellen. Het 

gaat om wat je zichtbaar kunt maken en waar je het onderscheidende 

verhaal van de geschiedenis, van een andere samenleving bij kunt ver-

tellen.

Maar geeft dit niet de indruk van een afgeronde, kenbare geschiedenis?

Nee, ik had net zo goed zeven andere tijdslagen kunnen kiezen. Ik vind 

dat niet zo’n punt eerlijk gezegd. Ik zoek naar momenten die aanspreken 

en zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Hoe zou u dan de zevende tijdslaag op het Domplein willen omschrijven, die 

van 2013? Als een laag die erop gericht is de eerste zes lagen zichtbaar te 

maken?

Ja, maar het is meer dan dat. Als je naar onze ambitie kijkt is die drie-

delig: het beleefbaar maken van de cultuurhistorische schatkamer, het 

ontwikkelen van een gastvrij forum en het programmeren van een in-

spirerend podium. Het is belangrijk dat je niet alleen maar het verleden 

aanraakbaar en beleefbaar maakt, maar dat je er vervolgens een gast-

vrije verblijfsplek van gaat maken en een inspirerend podium om met de 

kennis van de geschiedenis het te hebben over de toekomst. Daar gaat 

het om. De zevende tijdslaag gaat van verleden naar toekomst, het is een 

scharnierpunt. We kunnen op deze plek de hulpbronnen vinden voor de 

opgaven van deze tijd. Het Domplein is de plek waar je vanuit het verle-

den gelegitimeerd bent om de discussie over de toekomst aan te gaan.

Vorm en inhoud kunnen daarbij niet zonder elkaar. De resten van de be-

bouwing zijn als verschijningsvorm nodig om de inhoudelijke verhalen 

van de verschillende tijden te vertellen. Het gaat mij om de ontmoeting, 

om de relatie van de verschillende samenlevingen door de tijd heen. Die 

samenlevingen hebben door de tijd heen fysieke vormen achtergelaten 

op het Domplein aan de hand waarvan je de verhalen kunt vertellen.

Is het voor u een optie dat de plannen deels uitgevoerd zouden worden en 

niet geheel? Bijvoorbeeld dat de scherpe kanten van het project, zoals de on-

dergrondse gangen en ruimtes, geschrapt zouden worden?

Nee, absoluut niet. De plannen zullen in zijn geheel uitgevoerd gaan 

worden, daarvan ben ik overtuigd. Het is alleen een kwestie van tijd. Ik 

kan niet zeggen wanneer het moment van complete uitvoering er is. Of 

dat in 2013 is of later. Het tempo van de plannen kan aangepast worden, 

de inhoud van de plannen niet. Het heeft ruim 150 jaar geduurd voordat 

het stadsbestuur de puinresten van de ingestorte Domkerk durfde op 

te ruimen. Vervolgens duurde het nog ruim honderd jaar voordat een 

volgend stadsbestuur besloot enkele steentjes in het Domplein zwart te 

maken om aan te geven waar vroeger de pijlers van de kerk stonden. Dat 

is even om het tempo aan te geven waarin de dingen gebeuren op het 

Domplein.

Welke partij is het meest bepalend voor het tempo van de uitvoering van het 

project?

De RACM als eerst en de gemeente/overheid als tweede.

Welke partij is het meest bespoedigend voor het tempo van de uitvoering 

van de plannen?

De burgers. En dus mobiliseer ik hun.

Wat vindt u ervan dat de gemeente een van de vertragende partijen is bij de 

uitvoering van de plannen?

Het gaat erom wat de prioriteit van de gemeente is: wat is de agenda van 

de stad? Dat is interessant. Hoe krijgen we het Domplein op de politieke 

agenda? Hoe krijgen we partijen zover dat ze gaan inzien dat het project 

waardevol is voor de stad? Ik probeer bij elke betrokken partij de agenda 

te beïnvloeden. Wat is jouw agenda en past dit project er niet in, des-

noods in stukjes? Dat is procesarchitectuur: je verdiepen in al die men-

sen, van burger tot burgemeester en van minister tot bestuurder van een 

kerk. Het gaat om het matchen van missies van mensen. Nog scherper 

gezegd: het gaat om het matchen van persoonlijke missies van mensen. 

Waartoe ben jij op aarde? Wat wil jij in dit leven? Durf jij het met mij daar-

over te hebben? Ik durf het er wel over te hebben… Ik stuur altijd op 

die dialoog aan. Natuurlijk heb ik het niet meteen over die diepgaande 

vragen, maar als ik de kans krijg dan heb ik het uiteindelijk na twee uur 

daarover. En dan gaat het gebeuren…

Hoeveel van de 21 voorgenomen projecten van het Initiatief Domplein 2013 

zijn al afgerond?
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Voor de helft zijn ze in uitvoering. De eerste projecten zijn al klaar, zoals 

bijvoorbeeld de grafstenen in het verdwenen middenschip van de Dom-

kerk. We begonnen met het terugleggen van één grafsteen, omdat het 

bestuur van de Domkerk het teveel vond om meteen vijftien grafstenen 

neer te leggen, wat de gemeente eigenlijk wilde doen. De gemeente 

was de grondeigenaar, maar de Domkerk was emotioneel bij die grond 

betrokken en daarom heb ik tegen de gemeente gezegd: ‘We leggen er 

één grafsteen neer en anders stop ik met het project’. Vervolgens wordt 

het zo gedaan en komt het kerkbestuur na een jaar met het verzoek of 

er niet meer grafstenen bijgelegd kunnen worden omdat het anders zo 

raar staat. Daar gaat het dus om: heb je respect voor al die mensen waar 

je persoonlijk contact mee hebt? De ontwikkeling van de persoonlijke 

durf van alle spelers is bepalend voor het tempo van het geheel. Dus ik 

blijf met al die mensen in gesprek, achter mekaar door, elke week weer.

Interessant: ik had van tevoren gedacht we het in dit gesprek zouden heb-

ben over fysieke gelaagdheid. Wat is er nog aan erfgoed uit de verschillende 

historische periodes? Het gaat nu eigenlijk veel meer over mentale gelaagd-

heid…

Het fysieke is eigenlijk alleen maar een omhulsel van de tijdsgeest. We 

zitten nu middenin de Sint-Salvatorkerk. Daar is nu niets meer van omdat 

we op een bepaald moment besloten om die kerk te slopen omdat we 

cement willen maken. Dat is een tijdsgeest, dat je een hele kerk afbreekt 

en niets meer van over hebt. Het gaat mij, en de mensen ook, toch uit-

eindelijk om de verhalen. De verhalen over de ontwikkeling van onze 

samenleving. En daar hebben we fysieke vormen bij. Sommige fysieke 

vormen zijn geschikter om de verhalen te vertellen dan andere vormen. 

Soms hergebruiken we vormen, van andere vormen nemen we afscheid 

en weer andere vormen laten we in zijn geheel staan. Het is fascinerend 

om na te gaan hoe we wisselend met die fysieke verschijningsvormen 

omgaan omdat ons gevoel met de inhoud ervan verandert.

Zijn er in Nederland vergelijkbare projecten als het uwe?

Ik zou het niet weten. Ik denk dat wij iets unieks hebben op wereldni-

veau. Het beste is om mensen dat stap voor stap te laten ontdekken. Ik 

kan wel oreren dat we iets hebben op wereldniveau, maar dat komt niet 

aan want de mensen zijn met een andere agenda bezig. Ik kan alleen 

maar kijken of ik ze mee kan nemen.

Maar authenticiteit staat bij het Initiatief Domplein wel voorop? Het project 

had niet evengoed op een andere plek gerealiseerd kunnen worden?

Nee, het Domplein is al 2000 jaar authentiek en blijft dat. Die rijkdom is 

hier en daarmee kan je de verhalen van heden, verleden en toekomst 

met elkaar verbinden.

Een laatste vraag over de archeologen van de RACM, die u noemde als een 

van de meest remmende partijen in het proces…

Nee, niet een van de meest remmende partijen. Een van de partijen die 

het meeste aandacht nodig hebben om te zorgen dat ze met respect de 

volgende stap durven te zetten. Met deze partij kost het de meeste tijd 

om de agenda’s op een lijn te krijgen. Sinds kort is het Domplein een 

van de 23 rijksarcheologisch monumenten. En iedereen vraagt me nu: 

‘dan mag je zeker niks meer’? Maar dat is niet zo, want als je de beslui-

ten van de RACM goed leest zie je dat ze niet alleen een beschermings-

agenda hebben met deze archeologische monumenten, maar ook een 

belevingsagenda. Je moet goed lezen, maar het staat er echt. Vanuit die 

agenda kunnen we dus verder samenwerken, hoe moeilijk ze dat mis-

schien ook vinden. Ze waren eerst alleen maar van de beschermingsa-

genda. Ze moeten nu geholpen worden de stap te maken naar de be-

levingsagenda. En dan moeten ze de zekerheid krijgen dat het met de 

beschermingsagenda niet fout gaat. De bal ligt nu bij ons: ik moet tech-

niek ontwikkelen, die er in Europa niet is (!), zodat je kan laten zien dat 

het wel kan. Nou, dat gaan we doen… We kunnen naar de maan, dus we 

moeten die technieken hebben om die ondergrondse gangen en ruim-

tes te maken zonder dat de archeologische monumenten aangetast wor-

den. Die techniek gaan we straks met de Europese subsidie ontwikkelen.

Interview met Paul van Well, architect, op 8 april 2009, ter kantore van 

architectenbureau Van Well te Amsterdam (Beknopte transcriptie, het 

gehele interview in gesproken vorm is op te vragen bij de auteur)

Wanneer heeft u het eerste plan voor de herbouw van de Haringpakkersto-

ren opgevat?

Dat is onderhand zo’n twaalf jaar geleden. Het was naar aanleiding van 

een kerstkaart van een bevriende kunsthandelaar waarop de toren afge-

beeld was. Ik had de toren wel vaker afgebeeld gezien, maar toen kwam 

pas het besef dat er ook gebouwen omheen stonden. Tot dan was het 

idee van een herbouw idioot, wie betaald dat bijvoorbeeld? Maar toen 

ik de gebouwen eromheen zag, dacht ik: vierkante meters! Daar kunnen 

we wat mee doen, dat kan een project worden. Toen ben ik gaan uitre-

kenen wat het zou gaan kosten en dacht dat het wel haalbaar zou zijn. 

In eerste instantie heb ik het plan helemaal voor mezelf gehouden tot ik 

er een keer over sprak met een projectontwikkelaar uit Den Bosch, die al 

meteen riep: ‘hoeveel moet je hebben, want dan kun je zo beginnen’. Dat 

vond ik wel erg snel, ik wist nog niet welke kant ik op wilde en bovendien 

zou het project dan van hem worden. Ik zei: ‘ik zal je waarschuwen als ik 

zover ben’. Toen kwam hij met de wethouder (Guido Frankfurther) die zei: 

‘ik wil pas met je praten als het geld uit onverdachte hoek komt, het plan 

haalbaar is en er een passende functie gevonden wordt, dus geen bor-

deel of schreeuwcafé’. De wethouder wilde er duidelijk geen buil aan val-

len. Toen is de projectontwikkelaar, die een goede naam had, er mee aan 

de slag gegaan en de wethouder was enthousiast. Hij wilde alleen graag 

dat de spits van Hendrik de Keyser er ook op zou komen. Die hadden we 

aanvankelijk uit financiële overwegingen niet in het plan opgenomen. 

De wethouder zei toe dat hij dan zorg zou dragen voor de financiering 

van de spits. Hij heeft toen hiervoor wat mensen bij Stadsherstel gepolst. 

Zij bleken niet geïnteresseerd te zijn in enkel de financiering van de spits, 

maar wilden wel graag de bouw van de gehele toren op zich nemen. 

De wethouder voelde hier ook wel voor omdat het politiek beter was 

als Stadsherstel het zou doen in plaats van een particuliere ontwikkelaar. 

Aanvankelijk is toen besloten dat de projectontwikkelaar en Stadsher-

stel gingen samenwerken, maar uiteindelijk vond ook de ontwikkelaar 

het beter als Stadsherstel, als Amsterdamse partij, het gehele project zou 

doen.

En toen kwam Stadsherstel met het idee om de bouw van de toren als ca-

deau te geven aan de stad ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan?

Ja, dat klinkt leuk. Ik bleef architect maar voor de uitvoering vonden ze 

dat ik toch een te klein bureau was. Toen heb ik voorgesteld om er een 

restauratiearchitect van bureau SatijnPlus bij te halen, die ik nog kende 

uit mijn tijd in Maastricht. Die is er begin 2005 bij de eerste aanvraag voor 
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de bouwvergunning bij betrokken geraakt en heeft het eigenlijk geleide-

lijk een beetje overgenomen.

Kunt u aangeven wat de belangrijkste veranderingen in de plannen zijn ge-

weest tussen de aanvraag van de eerste bouwvergunning in 2005 en het ak-

koord van de welstandscommissie van begin 2009?

Mijn oorspronkelijk plan ging uit van een historische reconstructie met 

de omliggende bebouwing daarin meegenomen. Maar Stadsherstel wil-

de de omliggende bebouwing in een modern jasje steken omdat ze von-

den dat een historiserende variant niet haalbaar was. Ik weet nog steeds 

waar dat idee vandaan kwam. Misschien van de eigen adviescommissie 

van Stadsherstel of van enkele mensen binnen Stadsherstel zelf. Hier 

ontstond toen een soort van breuk over waardoor SatijnPlus gevraagd 

werd een alternatief ontwerp te maken omdat Stadsherstel vond dat ik 

‘niet los kwam van de geschiedenis’. Ik vond dat ik dan ook een alternatief 

ontwerp zou mogen maken als het uitgangspunt niet meer historiserend 

was. Daar heb ik ook wel eens naar gekeken, naar zo’n hele moderne va-

riant, maar dat vond ik teveel gedoe, het verloor er z’n onschuld mee… 

Waarom zou je niet gewoon herbouwen wat er gestaan heeft? De criteria 

die de welstandscommissie heeft opgesteld, wezen ook allemaal in de 

richting van een historiserende variant.

Een andere aanpassing is de vraag van de stedenbouwkundigen die met 

de herinrichting van het Stationseiland bezig zijn. Zij vonden het mooi 

staan als de toren vanaf het station gezien in de volle lengte zichtbaar 

zou zijn en niet geheel ombouwd. Omdat we iedereen die ons steunde 

nodig hadden hebben we deze vraag verwerkt. Het is wel een beetje a-

historisch want ik ken geen afbeeldingen waarop de toren aan een be-

paalde kant over de volle lengte zichtbaar is.

Wat ik wel belangrijk vond was dat de toren een relatie zou hebben met 

het water. Ik zou het liefst een stukje aanplempt hebben in het Singel en 

de toren zo half in het water zetten. Maar dat kan gewoon niet, ook om-

dat er een hoofdfietsroute onder het viaduct naar het Centraal Station 

loopt. Over een omleiding van deze route was niet te praten, wethouder 

Frankfurther durfde dat niet aan.

Waarom is de toren vlak voor de afbraak eigenlijk helemaal opgemeten?

Omdat de toren scheef stond hebben ze een constructieve analyse ge-

maakt. Op basis daarvan hebben ze de spits van Hendrik de Keyser eraf 

gehaald. Toen de toren later (in 1829) geheel gesloopt werd was er wel 

veel reuring onder de bevolking. Het was een populaire toren, hij werd 

veel geschilderd en getekend.

Heeft u eerder vergelijkbare projecten gedaan, herbouw van ooit afgebro-

ken panden?

Nee, want dat gebeurd ook niet zo vaak in Nederland. Nu is de Unesco 

aanwijzing van de Amsterdamse grachtengordel tot werelderfgoed aan 

de orde. Amsterdam moest daarover een heel verhaal schrijven, ook over 

de criteria die ze aanhouden voor het beheer van het erfgoed. Degene 

die dat verhaal doorstuurt naar Unesco is de Rijksdienst voor Archeolo-

gie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg (RACM). En deze rijksdienst 

bestaat uit historici die het hele verhaal van de herbouw onzin vinden: 

‘dat ding is toch weg? Dat ga je toch niet herbouwen, dat slaat toch ner-

gens op? Hoe moeten we dat historisch verantwoorden? Hoe moeten we 

dat verklaren tegen mensen over honderd jaar? Die denken vast dat we 

gek geweest zijn’.

Zo gaat dat dus bij de RACM?

Ja, en omdat zij historici zijn kan ik daar ook wel inkomen. De RACM heeft 

er op zich niets mee te maken omdat er geen monumentenvergunning 

of iets dergelijks nodig is voor de herbouw. Maar ze hebben wel te ma-

ken met de aanvraag bij de Unesco. Dus via het deurtje van het Amster-

damse managementplan voor het potentiële werelderfgoed hebben zij 

er toch mee te maken.

Door dat managementplan dreigt er nu gevaar voor het project herbouw 

Haringpakkerstoren?

Ja, omdat via dat plan de RACM erbij betrokken is geraakt die de her-

bouw niet verantwoord vinden. Er zijn nog wel meer moeilijke projecten 

in de stad. En ze hebben besloten om die moeilijke projecten maar even 

uit te stellen tot de aanwijzing tot werelderfgoed definitief is. Daarna 

gaan ze weer verder kijken. Zo staat het er dus nu voor, het project ligt 

tot 2010 gewoon stil.

Er wordt dus afgewacht wat Unesco doet met de aanvraag van Amsterdam?

Unesco doet daar niets mee, die kijkt alleen maar of de gemeente zelf 

zorgvuldig is. Unesco heeft geen voorgeschreven regels voor de om-

gang met het erfgoed, maar verwacht van steden/organisaties dat zij 

deze regels zelf opstellen.

Wat is uw eigen inschatting: gaat de toren er uiteindelijk komen?

Ja, zeker. Maar er moet wel iemand zijn die het stuwt.

Interview Gabri van Tussenbroek, bouwhistoricus van de gemeente 

Amsterdam, op 15 april 2009, ter kantore van Bureau Monumenten en 

Archeologie van de gemeente Amsterdam (Beknopte transcriptie, het 

gehele interview in gesproken vorm is op te vragen bij de auteur)

Kunt u globaal aangeven wat voor sporen er van verschillende tijdsperiodes 

nog te zien zijn in het huidige stadsbeeld van Amsterdam?

Van de prestedelijke fase is geen bebouwing over, maar wel structuren 

als waterlopen, dijklichamen en stegenpatronen en enkele archeologi-

sche relicten: huisplattegronden langs de Nieuwendijk/Kalverstraat en 

Warmoesstraat. Uit de periode 1250-1578 zijn er wel gebouwen bewaard 

gebleven: de Oude en Nieuwe Kerk, een paar kapellen en wat kloosterbe-

bouwing (ook in plattegrond nog herkenbaar), enkele zestiende-eeuwse 

huizen aan de Warmoesstraat en onderdelen van de stadsverdediging: 

Schreierstoren, onderbouw Montelbaanstoren en Munttoren en de 

Waag en de kelder van de Jan Roodenpoortstoren. Uit de Gouden Eeuw 

(1578-1662) is heel veel bewaard gebleven. Als Walter Schoonenberg en 

Gerrit Vermeer stellen dat tweederde van de binnenstad van Amsterdam 

van na 1850 is, verwijzen ze naar Wim Denslagen (Romantisch Moder-

nisme uit 2007, MIJ), die op zijn beurt weer verwijst naar Vincent van Ros-

sem. Ik heb Vincent gevraagd hoe hij hier aan kwam en hij bleek gekeken 

te hebben naar monumentenkaarten die in de jaren ‘70 zijn opgesteld. 

Die zijn opgesteld op basis van de voorgevel maar wij als bouwhistorici 

komen heel veel zeventiende-eeuwse panden tegen in de grachtengor-

del. Natuurlijk zijn er panden uitgehold en natuurlijk heeft er vanaf de 

tweede helft van de negentiende eeuw schaalvergroting plaatsgevon-
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den, maar er is nog heel veel zeventiende-eeuwse bouwsubstantie. De 

stelling van Schoonenberg en Vermeer is daarmee niet op serieuze tel-

ling gebaseerd. De gevels kunnen jonger zijn, maar ook hier soms ouder 

dan je architectuurhistorisch zou denken. In de achttiende eeuw werden 

veel gevels aangepast en interieurs vernieuwd, nieuwbouw vond er wei-

nig plaats. De rijkdom die er in de zeventiende eeuw vergaard was in 

Amsterdam, was er in de achttiende eeuw nog wel degelijk: het was een 

periode van consolidatie en niet zozeer van achteruitgang. Ik heb de in-

druk dat de periode 1800-1870 wel echt een periode van achteruitgang 

is geweest en dat vanaf 1860-1870 het weer begint te ‘boomen’.

Is er enig zicht uit welke periodes de verschillende panden in de binnenstad 

stammen (is hier een kaart/database van)?

Nee, er is dus wel in de jaren 1970 onderzoek gedaan naar de monumen-

tale bebouwing op basis van de voorgevels, maar dat type onderzoek 

geeft een antwoord waar je niets aan hebt omdat je historische gelaagd-

heid dieper definieert.

Hoe staat het met het plan voor het ontwikkelen van een gedigitaliseerde 

Cultuurhistorische Atlas?

Over het project Cultuurhistorische Atlas wordt al zo lang als ik hier werk 

gesproken maar volgens mij is het project gestorven. Reken er niet op 

dat dit er binnenkort zal komen. Met de uitbreiding van de bouwhistori-

sche waardenkaart voor de rest van de binnenstad zijn we wel druk be-

zig. Je merkt aan het niet kunnen beantwoorden van sommige vragen 

dat we in Amsterdam niet precies weten wat we per pand hebben. Daar 

is de stad gewoon veel te groot voor. Misschien dat we over twintig jaar 

zover zijn maar nu nog niet. Het zal nog jarenlang een gatenkaas blij-

ven die langzaam moet worden gevuld. We hebben in ieder geval wel 

alle dossiers vanaf de vroegste bouwhistorische onderzoeken onderge-

bracht in een systeem, dat echter niet digitaal ontsloten is doordat er 

privacygevoelige informatie in staat. Ik schat dat ongeveer 1500 tot 2000 

panden op de een of andere manier bouwhistorisch onderzocht is, van 

zeer globaal tot diepgaand.

In de Monumentenbeleidsnota staat een interessante zinsnede op p.30: ‘de 

Amsterdamse monumentenlijst dient een goede afspiegeling te vormen van 

de stad en haar verleden’: is dat anno 2009 het geval volgens u?

Ja hoor, je kunt er natuurlijk allerlei academische discussies over gaan 

voeren en wij komen wel eens in een pand waarvan we ons afvragen 

waarom het niet op de monumentenlijst staat, maar als je kijkt naar de 

dichtheid en spreiding van de monumenten over de binnenstad dan kun 

je niet anders dan constateren dat dit een zeer goede afspiegeling is.

Verderop (op. p.31) wordt gesteld dat ‘kennis over de Amsterdamse cultuur-

historie breed verspreid dient te worden om daarmee begrip en draagvlak te 

creëren’: wat wordt op dit gebied door BMA concreet gedaan?

Door publicaties, zoals ons Jaarboek, tentoonstellingen, lezingen, rond-

leidingen, het deelnemen aan televisieprogramma’s en discussies en 

participeren in verschillende particuliere initiatieven en het bijhouden 

van de website.

Over de voordracht van de grachtengordel voor de Unesco Werelderfgoed-

lijst: waarom is de grachtengordel kernzone en de rest van de binnenstad 

bufferzone? Wat is de betekenis van dit onderscheid?

Unesco schrijft voor dat rondom het kerngebied een bufferzone aange-

wezen moet worden die indirecte aantasting van het kerngebied moet 

voorkomen. In de bufferzone wordt hetzelfde beschermingsbeleid ge-

voerd als voor het kerngebied geldt. Aantasting van de bufferzone wordt 

door Unesco sterk afgewezen, zoals in Potsdom en Dresden bleek. De 

aanwijzing tot werelderfgoed maakt in beschermingstechnisch opzicht 

niets uit. De gehele Amsterdamse binnenstad is al zeer goed beschermd 

door het monumentenbeleid en het welstandsbeleid. Aan de Unesco 

moet je laten zien dat je die bescherming goed geregeld hebt. Een van 

de argumenten om de middeleeuwse kern als bufferzone aan te wijzen 

was het feit dat er al zoveel middeleeuwse steden op de lijst staan dat 

Amsterdam in dit opzicht niet meer uniek was. De zeventiende-eeuwse 

uitbreiding van de stad, als centrum van de wereld, is dat echter wel. Er is 

dus duidelijk gekozen voor de zeventiende-eeuwse stad.

Hoe staat BMA tegenover de eventuele herbouw van de Haringpakkersto-

ren? En waarom wordt de herbouw van de toren in het licht van de aanwij-

zing van de grachtengordel tot Werelderfgoed niet wenselijk geacht?

De beslissing om de Haringpakkerstoren te herbouwen is genomen in 

begin 2005 door de toenmalige wethouder Frankfurther en de discussie 

speelt sindsdien. Ik weet niet of BMA inmiddels een officieel standpunt 

heeft ingenomen. Ik vind zelf dat het, in een stad met zoveel historisch 

bouwsubstantie, onzin is om een toren die 180 jaar geleden gesloopt is 

te gaan reconstrueren met veel te weinig gegevens om het historisch 

betrouwbaar te doen. Hij is destijds slechts heel grof opgemeten. Ik weet 

ook niet of de stad op die locatie wel een toren nodig heeft. Wat betreft 

Unesco: die staan heel kritisch tegenover reconstructies. En mogelijke re-

constructies van de Boeddha beelden in Afghanistan die door de Taliban 

zijn vernietigd of de brug in Mostar die door oorlogsgeweld moedwillig 

is verwoest zijn ook wel even wat anders dan een gebouw gaan recon-

strueren wat er ooit heeft gestaan. Hoe gaan we dan verder? Gaan we 

dan de Beurs van Hendrik de Keyser weer reconstrueren? Of het Paleis 

voor de Volksvlijt? Waar blijf je dan? Reconstructie is niet de kernwaarde 

van wat je wilt beschermen. Unesco staat daar kritisch tegenover en 

daarom is de herbouw van de Haringpakkerstoren opgenomen op een 

lijst die eventuele aanwijzing van de grachtengordel tot werelderfgoed 

in de weg zou kunnen staan.

Interview Ronald Glaudemans, bouwhistoricus van de gemeente ’s-

Hertogenbosch en Ronald van Genabeek, gemeentelijk archeoloog, 

op 3 juni 2009, ter kantore van Bouwhistorie Archeologie en Monu-

menten van de gemeente ‘s-Hertogenbosch (Beknopte transcriptie, het 

gehele interview in gesproken vorm is op te vragen bij de auteur)

Het eerste deel van het interview betreft vragen m.b.t. het onderzoek 

naar de materiële geschiedenis van de stad.

Is er van de prehistorische en Romeinse nederzetting op de Bossche zand-

donk ooit een grafveld gevonden?

Van Genabeek: Nee. Er is wel een grafveld bij Engelen gevonden, zo’n zes ki-

lometer van de Bossche zanddonk, maar dat hoorde bij een andere neder-

zetting. Het probleem is ook dat de nederzettingen uit die tijd gevestigd 

waren op hele kleine donkjes en van tijd tot tijd verplaatst werden. Boven-

dien is de kans groot dat een eventueel aanwezig grafveld in de loop der 

tijd vergraven is. Toch sluit ik niet uit dat we ooit nog een grafveld vinden.
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De gevonden leerlooierij uit de twaalfde eeuw: waar is die gevonden en is er 

een preciezere datering mogelijk?

Van Genabeek: Er is geen preciezere datering mogelijk en met de huidige 

stand van kennis is het zelfs de vraag of de opgraving wel uit de twaalfde 

eeuw stamt en niet uit het begin van de dertiende eeuw. Wel is zeker dat 

de leerlooierij uit de beginperiode van de stad stamt en op een terrein 

lag binnen de stadsmuur langs de natuurlijke loop van de Binnendieze 

(de Marktstroom, MIJ), op een vrij laag gelegen terrein. Het is lastig het 

aardewerk wat hier gevonden is scherp te dateren: het zal waarschijnlijk 

zo eind twaalfde, begin dertiende eeuw zijn. En zoals we nu een beeld 

hebben van de beginperiode van de stad denk ik dat het eerder begin 

dertiende eeuw is dan eind twaalfde eeuw. Je moet niet denken dat er 

al een leerlooierij was voordat er iets van een stad was. We hebben ei-

genlijk geen aanwijzingen dat er activiteiten waren voordat de hertog 

zijn aandacht op deze plek vestigt rond 1185-1196. Het enige wat mo-

gelijk van voor die tijd dateert is het tufstenen huis van de hertog maar 

dat wijst nog niet op een prestedelijk fase. Aanwijzingen van intensieve 

bewoning, handel of ambachten hebben we helemaal niet voor die tijd. 

Dergelijke activiteiten zouden er wel geweest kunnen zijn, we hebben er 

alleen nooit iets van teruggevonden.

Glaudemans: Bouwhistorisch is de eerste stadsmuur het vroegste bouw-

werk in de stad wat ons bekend is. Deze muur is grotendeels van bak-

steen met nog enkele delen van tufsteen. Het huis van de hertog is ge-

heel van tufsteen en kan daardoor mogelijk ouder zijn, maar dat is niet 

uit te maken omdat we geen ‘harde’ jaartallen hebben om dingen aan 

op te hangen.

Waarom is de nederzetting op de Bossche zanddonk na de Romeinse tijd op-

gehouden te bestaan, terwijl die in Empel wel bleef bestaan?

Van Genabeek: Over de bewoningscontinuïteit van Empel bestaan nogal 

wat vragen. De Romeinse tempel verdween hier volgens mij ergens in de 

vierde eeuw. Voor de vijfde eeuw hebben we hier dan eigenlijk helemaal 

geen aanwijzingen voor bewoning of activiteit. Dat geldt sowieso voor 

de hele regio in die tijd: in heel Noord-Brabant zijn dan maar twee of 

drie plekken waar bewoning was. Nieuwe activiteiten beginnen in Empel 

weer in de Merovingische tijd, in de achtste eeuw. De tussenliggende 

periode, dus tussen de Romeinse tijd en de achtste eeuw, blijft een moei-

lijke periode waarvan we vermoeden dat er geen continuïteit geweest is. 

Dat het gat in de continuïteit kleiner is dan bij Den Bosch, dat na de Ro-

meinse tijd pas in de late twaalfde eeuw bewoond werd, is te verklaren 

uit de ligging van Empel nabij de rivier met vruchtbare grond. Ook heeft 

Empel al een vroege vermelding van een kerk.

Wat is de meest precieze datering van de bouw van de eerste stadsmuur en is 

dit inderdaad de oudste van Nederland?

Glaudemans: Een exacte datering is er niet, maar op basis van archeolo-

gische dateringen wordt ervan uitgegaan dat in 1225 de muur er in ieder 

geval stond. Preciezer kunnen we het eigenlijk niet zeggen, we weten 

bijvoorbeeld niet wanneer ze met bouwen begonnen zijn. Of dit de oud-

ste stadsmuur van Nederland is, kunnen we eveneens niet zeggen.

Van Genabeek: De Bossche stadsmuur is zeker een van de oudste stads-

muren van Nederland, maar of die nou ouder is dan bijvoorbeeld die van 

Maastricht: geen idee…

Hoe zijn de grenzen bepaald van de tweede ommuring?

Glaudemans: Een drietal zaken is hierbij bepalend. Ten eerste de gebie-

den buiten de oudste muur die al bebouwd of verkaveld waren, voor-

namelijk gelegen op hoogtes en langs de hoofdstraten; deze gebieden 

werden binnen de verdediging getrokken. Deze terreinen omvatten 

onder meer de al sterk ontwikkelde ‘wijkjes’ rond het Predikherenkloos-

ter, de Sint-Jan, het Begijnhof, de Molenberg, etc. Ten tweede waren 

bestaande waterlopen van belang; deze werden deels gebruikt om als 

stadsgracht te dienen, deels met elkaar verbonden om een totale om-

grachting te vormen. Tenslotte lijkt het er sterk op dat de loop van de 

stadsmuur, zeker aan de zuidkant, een aantal (natuurlijke) hoogtes volgt, 

waardoor een slingerend tracé is ontstaan.

Wat is de meest precieze datering van de bouw van de tweede stadsmuur?

Glaudemans:De datering van het tweede tracé is momenteel onderwerp 

van discussie. In tegenstelling tot wat tot nu toe is gepubliceerd, lijkt het 

er door recent onderzoek aan de stadsmuren op dat de muur sterk gefa-

seerd tot stand is komen en dat steeds een stukje stad binnen de ommu-

ring werd getrokken. Het overgrote deel van de muur is in de veertiende 

eeuw tot stand gekomen, maar een begin- en einddatum is vooralsnog 

heel moeilijk vast te stellen, ook niet op grond van geschreven bronnen.

De Sint-Jan werd in 1366 verheven tot kapittelkerk: kreeg zij ook een eigen 

immuniteit, zoals de Utrechtse kapittelkerken? Waar woonden de kanunni-

ken en is er van deze bebouwing nog iets bewaard gebleven?

Glaudemans: Er was al in 1275 een ommuring rond de kerk, dus vóór de 

verheffing tot kapittelkerk, waarbinnen het kerkelijk recht gold. Van deze 

muur zijn delen opgegraven en het gaat dan niet om een groot gebied 

zoals rond de Utrechtse kerken. Er was binnen de muur nauwelijks meer 

bebouwing dan alleen de kerk. De kanunniken woonden dan ook in om-

liggende straten als de Choorstraat en de Papenhulst. Hun huizen zijn 

allemaal afgebroken voor de bouw van een aantal grote kloosters in de 

negentiende eeuw.

Wanneer begon de overkluizing van de Binnendieze? Klopt het dat de over-

kluizing bij de Uilenburgerstroom het oudste is?

Glaudemans: De vroegste overkluizingen (die we nog kennen of bewaard 

zijn) betreffen een uitbreiding van de Minderbroederskerk en daar weer 

tegenaan een vleugel van het bijbehorende klooster. Het Minderbroe-

dersklooster was een belangrijk en zeer omvangrijk klooster, dat echter 

van oudsher gevestigd was op een relatief klein terrein in de oudste 

stadskern. Ongetwijfeld is ruimtegebrek de belangrijkste beweegreden 

geweest. De overkluizing dateert mogelijk uit de vijftiende eeuw. Over 

het algemeen zijn de overkluizingen moeilijk te dateren, omdat ze vaak 

hersteld werden door ze te ondermetselen. Mijn algemene indruk is, kij-

kend naar het metselwerk, dat de oudste overkluizingen uit de late mid-

deleeuwen stammen.

Van Genabeek: Er is aan de overkluizingen heel veel gerestaureerd vanaf 

de jaren 1970, een periode waarin vooraf weinig onderzoek werd ge-

daan. Er is nooit echt goed onderzoek naar gedaan. Als dat gedaan zou 

worden denk ik dat er mogelijk een verband is tussen het aantal overklui-

zingen en de dichtheid van de bebouwing. De piek qua dichtheid van 

bevolking ligt in de zestiende eeuw, dus mogelijk dat er dan ook een piek 

in het aantal overkluizingen te constateren is.

Tussen 1675 en 1775 nam het aantal overkluizingen sterk toe terwijl veel 

114 De historisch gelaagde stad



panden in de binnenstad in die tijd in verval raakten (blijkt uit Van Drunen et 

al. 1997a): hoe is die combinatie te verklaren?

Glaudemans: Overkluizingen in de zeventiende en achttiende eeuw 

betreffen vaak bedrijfsbebouwing op achterterreinen en geen nieuwe 

woningen. Het verval waar Van Drunen over spreekt betreft vooral de 

oudere middeleeuwse huizen. Het economische verval in die tijd moet 

worden gerelativeerd. Er werd weliswaar weinig in de stad geïnvesteerd, 

maar de handel ging gewoon door.

Het tweede deel van het interview betreft vragen m.b.t. het thema his-

torische gelaagdheid.

Welke tijdsperiodes hebben het stadsbeeld van ‘s-Hertogenbosch van 

vandaag de dag bepaald en op welke manier? Ik heb hierbij onderscheid 

gemaakt in de volgende periodes: stadswording 1150-1500, periode 1500-

1629, periode 1629-1794, periode 1794-1900, periode 1900-1945 en 1945 tot 

heden.

Glaudemans: Het blijft een schatting maar de onderlinge verhouding is 

denk ik wel goed:

1150-1500: 10%

1500-1629: 20%

1629-1794: 10%

1794-1900: 15%

1900-1945: 20%

1945-heden: 25%

Wat is de oppervlakte van de binnenstad?

Glaudemans: 116 ha.

Hoeveel Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten staan er in de 

binnenstad?

Glaudemans:

Rijksmonumenten: 445 (binnenstad)

Gemeentelijke monumenten: 219 (binnenstad)

Het aantal beeldbepalende panden is moeilijk te bepalen; deze zijn 

slechts in kaartbeelden en in gradaties vastgelegd.

Hoeveel panden telt de binnenstad in totaal?

Glaudemans: Het aantal panden dat nog in zijn historische percellering 

staat bedraagt rond de 4.000. Daarnaast telt de binnenstad zo’n 162 

twintigste-eeuwse wooncomplexen.

Is er enig zicht uit welke periodes deze panden stammen (is hier een kaart/

database van)? Zo niet, kunt u dan een schatting geven hoeveel objecten 

15e, 16e, 17e, 18e, 19e en 20e eeuws zijn (of zelfs nog buiten deze categorieën 

vallen)?

Glaudemans: Er is nu iemand bezig vanuit kadastraal oogpunt een da-

tering te geven aan alle huizen in de binnenstad, wat uiteraard ondoen-

lijk is omdat veel huizen een gelaagdheid door de tijd heen hebben. De 

manier waarop het nu gebeurd is helaas ‘natte vinger werk’, omdat het 

allemaal heel snel moet gebeuren. We hebben ook wel eens op de kaart 

zitten tellen in hoeveel huizen nog middeleeuwse resten zaten. Ik geloof 

dat we toen op 2400 kwamen voor de hele binnenstad.

Hoeveel procent van de (monumentale) bebouwing in de binnenstad is 

bouwhistorisch onderzocht?

Glaudemans: Dat is best veel. Zeker 80% van de bebouwing is op de 

een of andere manier bouwhistorisch onderzocht, van globaal tot diep-

gaand. Het percentage hiervan dat zeer diepgaand is onderzocht zal 

waarschijnlijk de 10% niet halen. Wat deze aantallen betreft is Den Bosch 

denk ik de best onderzochte stad van Nederland.

Valt de gehele binnenstad onder het beschermd stadsgezicht?

Glaudemans: De hele binnenstad valt onder het beschermde stadsge-

zicht, evenals de eerste uitbreidingswijk Het Zand en sinds kort ook de 

wijk De Muntel uit de jaren 1920.

In Utrecht en Amsterdam bleken de gemeentes al jarenlang een cultuurhis-

torische databank op de agenda te hebben staan die echter maar niet van 

de grond komt. Hoe staat het in Den Bosch?

Glaudemans: Zo’n databank wil volgens mij elke gemeente in Nederland, 

en wij dus ook. Er wordt hier ook al jaren over gepraat en ook wel wat 

aan gedaan, maar dat is vooral een lijdensweg. Iedere keer als je namelijk 

weet wat je wilt wordt je ingehaald door de techniek en is er weer iets 

anders mogelijk. Volgens mij zijn er een paar steden, waaronder Arnhem, 

die hebben gezegd: we maken hem gewoon en dan is het er ook. In Den 

Bosch is er nu voor gekozen stukje bij beetje informatie toe te voegen 

aan het GeoNet dat op den duur openbaar moet worden.

Is er beleid voor het plaatsen van informatiebordjes op plekken in de stad? Is 

er overzicht hoeveel bordjes er staan en waar?

Glaudemans: Ik denk dat je in Den Bosch ze op een hand kunt tellen. En 

vaak zijn die borden op initiatief van derden geplaatst. Ik vind het per-

soonlijk erg prettig als dat soort informatie gewoon openbaar op straat 

gegeven wordt.

Van Genabeek: Er zit bij de gemeente geen beleid of idee achter. Er is 

gewoon een gebrek aan mensen die initiatief nemen en er zich hard voor 

maken

Glaudemans: In Den Bosch heeft het nooit op de agenda gestaan. Ik 

verbaas me er ook over dat bij het grote Vestingwerken-project wat nu 

gaande is de informatievoorziening ter plekke zeer slecht uitgewerkt 

wordt. Er gebeurd eigenlijk niks mee.

Heeft het Vestingwerken-project ook met de stadspromotie van Den Bosch 

te maken? Wat voor idee zit er achter? Uit welke hoek komt een dergelijk ini-

tiatief?

Van Genabeek: Het heeft een beetje met de Binnendieze te maken dat tot 

de jaren 1960 een openbaar riool was. Er zijn toen plannen gemaakt om 

deze stadsrivier geheel te dempen. Daar kwam veel verzet tegen waar-

door men uiteindelijk besloot te gaan restaureren. Dat werd een groot 

succes door het cultuurtoerisme wat op gang kwam door de rondvaar-

ten op de Binnendieze. Toen het Binnendieze-project bijna klaar was had 

men door dat cultuurtoerisme naam en aantrekkingskracht oplevert. De 

vestingwerken kwamen toen vervolgens in beeld om opgewaardeerd te 

worden. Uit proefonderzoek bleek de stadsmuur ook veel meer veras-

singen te bevatten dan gedacht werd. Daarom werd besloten de ves-

tingwerken toegankelijker en aantrekkelijker te maken als toeristische 
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trekpleister. Dat paste ook goed in het landelijk Belvedèrebeleid dat 

cultuurhistorie wil ontwikkelen. Daardoor konden ze veel Rijkssubsidie 

krijgen. Ook kregen ze veel Europese subsidie waardoor het voor de ge-

meente ook financieel erg aantrekkelijk werd: ze steekt er relatief weinig 

geld in en krijgt er op de lange termijn wel veel voor terug in toeristen-

stromen die in de stad hun geld komen besteden. Die economische mo-

tivatie zit er zeker achter.

Glaudemans: Het is natuurlijk ook zo dat de muur op bepaalde plekken 

op instorten stond en er dringend iets moest gebeuren. En op deze ma-

nier wordt dus ook de hele restauratie gefinancierd. Er worden ook ver-

dwenen delen gereconstrueerd. Daar is een hoop discussie over geweest 

en het wordt nu ook op een terughoudende manier gedaan. Als je de 

stad straks vanaf het station binnenkomt via de Wilhelminabrug heb je in 

ieder geval weer het idee dat je daar de oude stad in gaat.
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