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Steden in een moeras

Nieuwe (?) uitdagingen

Erfgoed als bron en oplossing
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Oudste steden (10e – 11e eeuw)

Tweede generatie steden (11e – 12e eeuw)

Vlaamse / Zeeuwse havensteden (12e - 13e eeuw)

Steden ontstaan door heerlijke planningspolitiek
(1160-1260)
Derde generatie steden (eind 12e – 13e eeuw)

West-Nederlandse havensteden (1270 – 1400)

Laatmiddeleeuwse steden (1270 – 1400)

Steden in het moeras

Oorsprong van middeleeuwse
steden in Nederland
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Nieuwe (?) uitdagingen

• Klimaatverandering (extreem weer)

• Veranderinen in landschap-concepten

• Economische en demografische druk

• Veranderende politieke keuzes

overstroming

hitte stress

zware buien

‘rewilding’

bouwdoelen

politiek
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Steden verhielden zich altijd tot water:

Nieuwe (?) uitdagingen

• Watervoorziening en -beheersing
handel en transport
drinkwater
(stads)landbouw

• Waterafvoer
waterveiligheid
afvalwater afvoer
overstromingen door rivieren en 
neerslag

• Energie
industrie
verwarming en koeling

W. Hekking (1853), voormalige Goudsbloemgracht (nu Willemsstraat), Amsterdam
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Mogelijke problemen in de ondergrond inschatten

Erfgoed als bron en oplossing
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Jacob van Deventer. 16e eeuw

Joan Blaeu. 1652
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Kadastrale minuut van 1832 van Utrecht
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Admiralty house

Jurisdiction border stone

Well

Shooting range

Fort

Gallows

Pier or beacon

Gate

Tavern

Granary

Hospital

House or farmstead

Chapel

Castle

Church

Monastery

Crane

Cross

Country house

Windmill

Mint

Former gate

Pole

Palace

Gate

Lock or sluice

Lockkeepers house

Town hall

Urban villa

Frisian castle (stins)

Tollhouse

Tower

Sluice gate

Former monastery

Weigh house

Watermill

Watergate

Shipping magazine

Utrecht op Van Deventer                       | https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/kaart-van-de-verstedelijkingUtrecht op Blaeu | https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/kaart-van-de-verstedelijking 10/29



Utrecht religious buildings

Church

Other religious building

Utrecht cadastre

Orchard

Forest

Arable land

Other use

Dike, levee, quay

Yard

Heathland and sands

Hayfields

Wetlands

Tobacco fields

Leisure

Gardens

Peatery

Water

Roads

Meadows

Utrecht op de kadastrale minuut 1832  | https://hisgis.nl 11/29



De uitbreidingen van Utrecht door de tijd. Opvallend zijn de na-oorlogse explosieve groei 12/29



Utrecht in de Romeinse tijd 13/29



Utrecht in vroege middeleeuwen 14/29



Utrecht rond 1575 15/29



Utrecht in de Gouden Eeuw 16/29



Utrecht rond 1900 17/29



Utrecht in 2020 18/29



Utrecht: stad en ondergrond 19/29



Utrecht: stad en ondergrond 20/29



Historische (water-)systeem analyse

Erfgoed als bron en oplossing
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Boezemt op:
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dam
overtoom
sluis
duiker
poldermolen
gemaal
pomp
kwakel
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dam
duiker
overtoom
poldermolen
sluis

bebouwd gebied
stadswallen
steigers en bomen
dijken
begraafplaatsen

gebouw (1832 vlgs. kadaster)
dijken (1575)
waterloop (1575)

Kunstwerken

1652 topografie (Blaeu)

Persistentie en veranderingen in het watersysteem van Amsterdam 24/29



Stresstest

Erfgoed als bron en oplossing
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Gemodelleerde wateroverlast 
in de straten tijdens 
piekbuien (in mm) voor 
Zwolle
(Tauw engineering)

veel koeler

koeler

iets koeler

gelijkblijvend

iets warmer

warmer

veel warmer

gemodelleerde variaties
in lucht temperatuur
Voor Zwolle
(Tauw engineering)



A
geclassificeerd landgebruik model

B

1559 2010

C
waterafvoer klassen

C - D

D

geen of indirecte afvoer

gedeeltelijke opname in de bodem

directe afvoer

sterk verslechterde afvoer

sterk verbeterde afvoer

Veranderingen in afvoer

Persistentie en verandering in het watersysteem van Deventer 26/29

Stresstest

Erfgoed als bron en oplossing
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Stresstest

Erfgoed als bron en oplossing



Hittestress analyse

Erfgoed als bron en oplossing
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Verandering in bebouwingsdichtheid in Deventer 29/29

Stresstest

Erfgoed als bron en oplossing
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