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PRESTEDELIJKE STRUCTUUR

INLEIDING OP DE BESCHRIJVING VAN DE PRESTEDELIJKE STRUCTUUR VAN DE
NOORDELIJKE STADSUITLEG

Het onderzoek naar de prestedelijke structuur komt overeen met
onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de plattegrond van
een stad. Een dergelijk onderzoek, zou de onderligger moeten zijn voor
elk stadstopografisch onderzoek en vindt plaats op basis van
geschreven- en getekende archiefbronnen aangevuld met gegevens uit
archeologisch onderzoek. Goede voorbeelden van prestedelijk onderzoek
zijn de publicaties van J.C.Visser en J.J.Raue over respectievelijk
Schoonhoven en Delft, en de publicatie over het ontstaan en de
ontwikkeling van de stad Leiden door Van Oerle.346 De reconstructie (van
het voorstedelijk landschap) is de sleutel voor het inzicht in de
stadwording, zo motiveerde Van Oerle zijn ruime aandacht voor de
voorstedelijke periode.347 Welk materiaal is hiervoor beschikbaar, hoe
kan dit worden bestudeerd en wat voor gegevens kan in het geval van
Groningen een onderzoek naar de voorstedelijke structuur van de
noordelijke stadsuitleg opleveren? Dit hoofdstuk wil een antwoord geven
op deze vragen.

In de inleiding van zijn studie naar de ruimtelijke ontwikkeling van de
stad Delft schrijft Raue dat de overeenkomst tussen de maatvoering, het
verkavelingsbeeld, het grondgebruik in het polderland en de
perceelsindeling in het stedelijk gebied kan wijzen op twee dingen: ofwel
een volbouwen van het platteland, ofwel een bewuste planmatige
aanleg.348 In het eerste hoofdstuk analyseert hij dan ook de rurale
verkaveling van de regio, het Westland, en de ligging van de stad Delft
daarin, met behulp van een aantal cartografische documenten die
worden gerelateerd aan het kadastraal minuutplan.349 Daarnaast
gebruikt hij een middeleeuws grondbelasting register dat voor een
aantal jaren is overgeleverd.350 Ook gaat hij in op de problemen die het

                                                
346 Visser (1964); Raue (1982); Van Oerle (1975).
347 Van Oerle (1975), XXI.
348 Raue (1982), 4.
349 Niermeyer (1944).
350 Een deel van het tijnsen-register werd in 1967 door Visser en Kossmann gebruikt

voor het bepalen van de omvang van het Delftse stadsgebied. Visser (1967).
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gebruik van kaarten bij dit type onderzoek kan geven.351 Afwijkende
oriëntatie en onjuiste maatvoering van de kaartbladen kunnen in
sommige gevallen leiden tot interpretatieproblemen, maar door
archeologisch- en archiefonderzoek kunnen dergelijke vragen soms
worden beantwoord. Het onderzoek van Raue laat zien dat aanvullend
onderzoek naar de bodemstructuur belangrijk kan zijn bij het
beschrijven van de stedelijke ontwikkeling. Op vergelijkbare wijze maakt
ook Van Oerle gebruik van verschillende soorten bronnen, die via een
retrospectieve werkmethode worden bewerkt tot een reconstructie van
het oorspronkelijke prestedelijke landschap. Voor de vroege periode acht
Van Oerle vooral cartografische bronnen van groot belang, hierop staan
namelijk de oudste verbindingen - via het water – aangegeven.
Schriftelijke archivalische bronnen kunnen hier in veel gevallen geen
bijdrage leveren.

Een dergelijke reconstructie van de oude landschapsindeling is, zo
schrijft Van Oerle, moeilijker voor gebieden waar zich nieuwe bewoners
vestigden, omdat als gevolg daarvan de structuur van wegen en
waterwegen ingrijpend werden gewijzigd ten behoeve van
stedenbouwkundige eisen. Daardoor zijn oude patronen moeilijk te
herkennen en moeten deze met behulp van van andere gegevens
worden gereconstrueerd.352 Van Oerle omzeilt in zijn onderzoek
dergelijke hindernissen door twee vooronderstellingen. Ten eerste dat de
verkavelingen worden gekenmerkt door een grote regelmaat in de vorm.
Ten tweede dat er sprake is van een sterk conservatisme in de
verkaveling van het agrarisch landschap.353 Deze twee factoren zorgen
ervoor dat, als eenmaal de grondvorm (basistypologie) is vastgesteld, de
delen die zijn weggevallen makkelijk aan te vullen zijn. Ook de
reconstructie van de morfologische structuur van het prestedelijke
gebied ten noorden van de stad Groningen is gebaseerd op een
dergelijke hypothese.

                                                
351 Raue (1982), 63.
352 Soortgelijke problemen treffen we ook aan in het werk van Raue en Visser.
353 Van Oerle (1975), 28.
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DE RECONSTRUCTIE VAN HET PRESTEDELIJK LANDSCHAP

In dit onderzoek wordt in de lijn van de bevindingen van Van Oerle,
Raue en Visser, uitgegaan van de hypothese dat fysieke elementen van
de geografische onderligger een belangrijke rol spelen bij de aanleg van
steden. Om externe factoren, of zoals Morris ze betitelt urban form
determinants, te kunnen bestuderen, moet zoveel mogelijk informatie
worden verzameld die aan kan geven hoe de situatie was voor de
vestiging. Die kan uit verschillende bronnen komen. Het cartografisch en
geschreven bronnenmateriaal zijn voor de reconstructie van een eerdere
fase belangrijke. Het archeologisch onderzoek levert tevens veel
bruikbare informatie op, hoewel dat in het merendeel van de gevallen
beperkt blijft tot een klein gebied. Hetzelfde is het geval bij het gebruik
van gegevens uit de fysische geografie: in de stad kunnen vaak alleen
op bereikbare plaatsen gegevens worden verkregen over bijvoorbeeld de
bodemstructuur.

Als we in Groningen de verkaveling van de gebieden rond de stad met
behulp van cartografisch materiaal onderzoeken zien we duidelijk
verschil tussen de verkaveling ten noorden van de stad en de
verkaveling in de wester- en ooster stadshamrik. De verkaveling van de
gebieden ten oosten en westen van de stad bestaat uit grote blokken.354

Op het laatste stukje van de zandrug waarop de stad Groningen lag is
sprake van een strokenverkaveling met smalle, maar lange stroken die
in de oost-west richting lopen. De smalle strokenstructuur staat
loodrecht op de weg die vanuit de Boteringepoort de stad verliet in de
richting van Adorp. Het lijkt aannemelijk dat deze verkaveling al bestond
vòòr de nieuwe fortificatiewerken ten noorden van de stad werden
aangelegd; de structuur lijkt zich immers niets aan te trekken van de
bastions. In zijn analyse van de grondsoorten in en rond de stad
Groningen stelt Clingeborg: De meeste dekzandgronden zijn geschikt
gemaakt voor de akkerbouw. Omdat ze van oorsprong arm zijn aan
voedingsstoffen moesten deze gronden worden bemest met potstalmest,
plaggen, slib enzovoorts. […] Op tal van plaatsen in en rond de
binnenstad, […], zijn bij waarnemingen oude bouwlanden aangetroffen.

                                                
354 De verschillen in de verkaveling aan de noordzijde van de stad zijn duidelijk te zien

op verschillende eind negentiende eeuwse plannen voor de herinrichting van de
gebieden buiten de oude stadswallen. Bijvoorbeeld: Gemeente Groningen, plan van
uitleg 4, sectie A en D, G.A.G. nr. 358g. De aanduiding van kadastrale nummers op
deze kaart laat duidelijk zien dat de lange percelen in het gebied ten noorden van
de stad vrijwel allemaal ongedeeld waren.
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Afb. 20 Detail van de noord es op de kaart van Geelkerken (1616).
Foto: GAG.
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Waar deze akkerbouwgronden in de binnenstad lagen is het vrij zeker
dat deze tot ver in de middeleeuwen in gebruik gebleven zijn. De minder
gunstige gronden zijn relatief snel bebouwd voor bewoning.355 Uit recent
archeologisch onderzoek is gebleken dat dergelijke bouwlanden ook
voorkomen in het gebied dat tussen de huidige Noorderbinnensingel en
de Nieuwe Ebbingestraat, op de hogere kalkloze zandgronden lag.356

Veel auteurs spreken over de invulling van het gebied van de latere
uitleg, als een gebied met moestuinen en boomgaarden, dat door middel
van hagen verdeeld was in smalle stroken [afb. 20]. Noomen
concludeert echter op basis van de lichte contouren die Nicolaas
Geelkerken in 1616 aangaf op zijn plattegrond binnen de contouren van
de nieuwe uitleg dat we geen typische Drentse es zien, maar
onregelmatige kampjes, door boomwallen omzoomd; verspreide
bebouwing langs de weg, met hier en daar een verdichting.357 Dit is
echter niet de structuur die we aantreffen op de negentiende-eeuwse
kaarten, met hun verkaveling in smalle stroken. Ook kloppen deze
gegevens niet met het beeld van de kaart van Jacob van Deventer.
Recent archeologisch onderzoek aan de rand van de uitleg, op de plaats
van het rondeel voor de Boteringepoort, heeft hierover nog geen
uitsluitsel kunnen geven. Opvallend is tevens dat Noomen in een van
zijn noten stelt dat vertuining zou later ook buiten de Nieuwe
Boteringepoort aan de Moesstraat plaats vinden.358 Echter ook hier werd
tot in de negentiende eeuw de eerder genoemde strokenverkaveling
aangetroffen.

De reconstructie van het prestedelijk landschap rond de stad Groningen
wordt bemoeilijkt door de relatieve schaarste aan bronnen en
betrouwbare gegevens. Archeologische vondsten bevestigen de
veronderstelling dat de perceelsstructuur, zoals deze op negentiende-
eeuwse kaarten nog wordt aangetroffen, doorliep over het gehele
zandgebied, dus tot aan de oude stadsgracht (of in een eerdere periode
tot bijna op de Vismarkt). Een dergelijke perceelsstructuur is gebruikelijk
voor gebieden die gebruikt worden als akkerland. Uit de bronnen is
bekend dat het gebied van de Noordelijke uitleg werd gebruikt voor
moestuinen en boomgaarden, hetgeen dus met een dergelijke
verkaveling overeen kan stemmen. Verdere aanwijzingen voor hoe het
gebied er voor de uitleg uit heeft gezien ontbreken echter, en ook
                                                
355 Clingeborg (1990), 17-32.
356 Kortekaas (1998).
357 Noomen (1990), 97-144, hier 117.
358 Noomen (1990), noot 133.
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archeologische gegevens met betrekking tot de verkaveling en het
gebruik van het gebied ontbreken voor een groot deel.

Voor de noordelijke stadsuitleg kan worden gesproken van een aantal
variabelen die de aanleg in zekere mate hebben gestuurd. Ten eerste
zijn er de uitvalswegen in de richting van Adorp en Appingedam die niet
verlegd konden worden.359 Ten tweede is er de waterhuishoudkundige
situatie rondom de stad Groningen. Zo werd sinds het begin van de
vijftiende eeuw een deel van het Hunzewater afgeleid via het
Schuitendiep en het Selwerderdiepje.360 Ten derde is er als belangrijke
bepalende factor de fysieke gesteldheid van de bodem. Verschillen in
hoogte en grondsoort hebben een rol gespeeld bij de keuze voor een
aanleg van de nieuwe stad ten noorden van de middeleeuwse stad.

De vraag is evenwel gewettigd of al deze factoren een doorslaggevende
rol hebben gespeeld bij de keuze om de stad aan de noordzijde uit te
breiden, en zo ja in welke mate. Zowel naar het westen als in oostelijke
richting was een dergelijke uitleg op basis van fysieke factoren moeilijker
uitvoerbaar en daardoor duurder geworden. Daarbij komt dat het gevaar
van overstromingen van een eventuele uitleg in de beide
stadshamrikken zeker niet ondenkbaar was.361 Een uitbreiding aan de
zuidkant was om andere, meer economische, redenen niet mogelijk. De
wallen aan deze kant van de stad waren immers enige decennia eerder
volledig vervangen, mede op kosten van de Staten-Generaal.
Verplaatsing van deze kostbare werken ten behoeve van een uitbreiding
waarvan de noodzaak onduidelijk was, zou zeker op weerstand hebben
gestoten. Een nieuw stadsdeel aan de noordzijde van de oude stad leek
hierdoor de enige mogelijkheid, en de geschiktheid van het terrein
ondersteunt deze stelling.

De hoogte en de grondsoort hebben bij de bepaling van de begrenzing
aan de noordflank van de nieuwe uitleg nauwelijks een rol gespeeld. Ten
noorden van de nieuwe Boteringepoort strekt zich de zandrug nog
verder uit, ongeveer tot aan het einde van de Moesstraat en de huidige
Noorderbegraafplaats. Voor de westelijke grens heeft de bodem wel een

                                                
359 De invloed van deze wegen op de planning zal in een later hoofdstuk over de

infrastructuur nog aan de orde komen.
360 Wanneer deze diepen worden ingetekend op de hoogtelijnenkaart dan blijkt dat zij

werden aangelegd in het lager gelegen deel ten oosten van de stad.
361 Op verschillende plaatsen langs de randen van de oude binnenstad zijn nog resten

van speciale waterkeringen terug te vinden welke bij hoogwater de stad moesten
behoeden voor overstroming.
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belangrijke rol gespeeld: de nieuwe bastions liggen op de grens van
zand en vaag- of kleigrond. Ten aanzien van de hoogteverschillen waren
er vergelijkbare beperkingen: naar het noorden was een grotere uitleg
mogelijk geweest, naar het westen toe bevinden zich de bastions op de
isolijn van 1,5 meter boven N.A.P.362 Bij de vaststelling van de oostelijke
begrenzing lijken vorm en vooral vestingbouwkundige argumenten de
overhand te hebben gekregen. De fortificatiewerken die werden
aangelegd oostelijk van de lijn Boterdiep-Schuitendiep werden deels op
een kleilaag gebouwd en liggen voor het grootste deel in gebieden
tussen 0,5 en 0,25 meter boven N.A.P. Een regelmatige vorm van de
fortificatie werken heeft hier een grotere invloed gehad dan de
aanwezigheid van goede bouwgrond.

Kunnen dergelijke kleine hoogteverschillen werkelijk invloed hebben op
de planning van de stad? In de bronnen is hier niets over terug te
vinden, maar wel vermelden vestingbouwkundige handboeken zoals die
van Stevin, Marolois en anderen, dat het wenselijk is op zo vlak mogelijk
terrein te bouwen. Dit lijkt echter meer betrekking te hebben op
heuvelachtig of bergachtig terrein. De belangrijkste beslissingen ten
aanzien van de circumvalentie werden genomen door lokale ingenieurs
en landmeters, die goed op de hoogte bleken te zijn van de gesteldheid
van het terrein. Zeker voor een gebied dat voor een groot deel bestond
uit moestuinen en boomgaarden valt een hoogteverschil van 4 meter
zeker op. De hoogteverschillen zullen waarschijnlijk weinig invloed
hebben gehad op de vorm van de fortificatiën, zoals blijkt uit de aanleg
van het deel ten oosten van het Schuitendiep en Lopende diep. Met de
grondsoort lijkt zeker naar het westen toe meer rekening gehouden te
zijn, hoewel ook hier moet worden vermeld dat ook de aansluiting bij de
oude stad een belangrijke vormbepalende factor is geweest. Het enige
dat met zekerheid kan worden gezegd over de invloed van de bodem op
de keuze waar de uitleg moest komen, is dat het terrein ten noorden van
de stad het meest gunstige was.

                                                
362 Opvallend is de loop van de Nieuwe Boteringestraat in dit kader, deze loopt tot aan

de kruising met de Appelstraat over het hoogste punt van de uitleg op ongeveer 4
meter boven N.A.P.
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DE KAART VAN JACOB VAN DEVENTER ALS BRON

In de categorie kaarten die inzicht kunnen geven in de oorsprong van de
stedelijke plattegrond van Nederlandse steden spelen de meer dan 250
kaarten van Jacob van Deventer ongetwijfeld de belangrijkste rol.363

Deze kaarten werden tussen 1559 en 1572 gemaakt in opdracht van
Filips II.364 Zij zijn uniek door hun aantal en het feit dat zij één van de
vroegste series van stadsplattegronden vormen. Bovendien maken
vooral de uniformiteit en de nauwkeurigheid ze tot onvervangbare
bronnen voor de geschiedenis van stedelijke nederzettingen en
stedenbouw. De kaarten waren bestemd voor militair gebruik, hetgeen
duidelijk te zien is aan de afgebeelde elementen op de kaarten. Hierdoor
hebben ze echter voor het historisch- en stadstopografisch onderzoek
een beperkte functie. De bebouwing binnen de muren is bijvoorbeeld, in
tegenstelling tot die daarbuiten, niet of nauwelijks aangegeven; alleen
de straten, grachten, wallen, poorten, molens en openbare gebouwen
zijn in de weergave opgenomen. Binnen de bouwblokken zijn af en toe
met een vage pennenstreek contouren van huizen aangebracht. Alle
kaarten lijken op het eerste gezicht op vrijwel gelijke schaal van 1:8000
te zijn gemaakt.365 Het onderzoek naar de kaarten door Visser toont
echter aan dat de schaal niet op alle kaarten gelijk is en varieert tussen
circa 1:7400 en 1:8400.366

Er is veel onderzoek gedaan naar de kaarten van Van Deventer, met
veel aandacht voor de datering, het onderscheid tussen origineel en net-
kopie, de betrouwbaarheid en de meettechniek.367 De kaarten zijn
gebaseerd op passen, dat wil zeggen dat Van Deventer al lopend, en
zonder maatstok de afstanden binnen de steden heeft gemeten. De

                                                
363 Plattegronden van 225 steden zijn bewaard gebleven. Koeman (1983), 119. In de

bundel Stad in kaart werd een kaart afgedrukt van de gekarteerde steden met de
kenmerken van het papier van de minuten. Bakker (1984). De 111 tekeningen en
97 cartons werden tussen 1916 en 1923 door Fruin in facsimile uitgegeven. Fruin
(1916)-1923.

364 Koeman (1983), 119 noemt het archiefstuk (29 mei 1559) waarin de opdracht aan
Jacob van Deventer werd gegeven.

365 De historisch cartograaf Koeman denkt dat deze uniformiteit in schaal noodzakelijk
was wegens de uitpassing van de schootsafstand van één en hetzelfde geschut
Koeman (1983), 121. Koeman geeft aan dat een aantal grote steden in kaart zijn
gebracht op de schaal 1:9000.

366 Visser stelt tevens dat de pas niet zoals Koeman aangeeft ongeveer 1,5 meter is
(gebaseerd op de Romeinse passus) maar twee maal 67 cm. en dus 1,35 meter.
Visser (1984), 29-38, hier 37. Visser (1965), noot 23.

367 Koeman en Visser (1992).
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passen van Van Deventer zijn op de kaarten zichtbaar gemaakt met
stippen, waarbij iedere stip staat voor 10 passen. Door veelhoeksmeting
konden de belangrijke punten in de stad ten opzichte van elkaar worden
vastgelegd en werd een betrouwbaar kader verkregen waarbinnen de
meetresultaten konden worden uitgezet.368 In eerste instantie maakte
Van Deventer op basis van zijn veelhoeksmetingen een meetschets,
waarop belangrijke topografische punten werden aangegeven. Via een
doorprik-systeem werden deze punten overgebracht op het minuut-
exemplaar, waarna hij de aanwezige rechte lijnen door middel van
naaldkrassen markeerde. Op deze wijze ontstond een kaart die diende
als basiskaart waarop de topografische elementen verder werden
ingevuld. Mede door deze manier van werken is de topografische
nauwkeurigheid van de kaarten groot, zeker waar het de stad betreft.
Visser heeft, in de inleiding op de fotografische heruitgave, laten zien dat
de kaart van Amersfoort ten opzichte van het kadastraal minuutplan van
deze stad weinig afwijkingen vertoont.369 Alleen, zo concludeert hij, is de
ligging van de uitvalswegen minder nauwkeurig aangegeven. De reden
hiervoor is dat de richting door Van Deventer moeilijk vastgesteld kon
worden en de controle van de meetresultaten buiten de stad moeilijk
was. De plaats van de gebouwen buiten de stad werd echter door meting
wel exact vastgesteld.

Hoe bruikbaar zijn de kaarten van Jacob van Deventer als historische
bron voor het onderzoek naar de stad Groningen? Ook voor deze stad
werd door Jacob van Deventer een kaart gemaakt. In de Koninklijke
Bibliotheek in Madrid is echter alleen een netkaart aanwezig.370 Deze
netkaart bestaat uit twee afbeeldingen, ten eerste de grote
overzichtskaart van de stad en het omringende gebied; deze kaart is
verdeeld over twee bladen. Ten tweede is op het linker blad in een kader
een uitsnede van de stad weergegeven: het karton genoemd. In
tegenstelling tot de overzichtskaart zijn op het karton alleen de
gestippelde straten (door middel van stippellijnen), belangrijke
gebouwen, grachten, poorten en wallen aangegeven. De invulling van de
bouwblokken, die tevens de straatkanten aangaven, is niet uitgevoerd.
Een andere afwijking is dat op het karton de namen van de belangrijke

                                                
368 Een moderne reconstructie van een dergelijke meetmethode werd voor de stad

Duisburg toegepast door Milz die op basis van aantekeningen van Johan van de
Corput de kaart wist te reconstrueren. Milz (1996), 227-251.

369 Visser (1992), blad 4.
370 Biblioteca Nacional, Madrid, Manuscritos, Res. 200 e 207. De netkaart van

Groningen bevindt zich in het derde deel van de atlas op blad 57.
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Afb. 21 Detail Jacob van Deventer ca. 1562 met kapel op de zuid-es
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gebouwen in het Latijn zijn aangegeven.371 Overdiep berekende voor de
Groningse kaart de schaal op basis van de afstand tussen de toren van
de A-kerk en de Martinitoren en kwam op een schaal van 1:7500.372

Doorgerekend naar de maatstok rechts onder aan de kaart was voor
Groningen de pas 1,29 meter en de voet 25,8 cm.373 De datering van de
kaarten van Van Deventer is door het ontbreken van nadere informatie
moeilijk en vindt over het algemeen plaats op basis van topografische
kenmerken. Zo is dit ook het geval voor de kaart van Groningen.
Volgens Overdiep moet de kaart gemaakt zijn tussen 1559, het jaar
waarin Van Deventer de opdracht kreeg, en 1569 het moment dat de
dwangburcht van Alva werd begonnen. De bouw van een kapel op de
zuid-es die niet op de kaart staat, is voor Bakker reden de kaart na
september of oktober 1562 te dateren [afb. 21].374 De kaart van Jacob
van Deventer geeft over het algemeen een betrouwbaar beeld van de
afgebeelde stad en omgeving in het laatste kwart van de zestiende- en
het begin van de zeventiende eeuw, de periode voorafgaande aan de
grote ruimtelijke veranderingen. Dit maakt de kaart van Van Deventer
tot één van de sleutelstukken in de reconstructie van de prestedelijke
structuur van de stad Groningen. Naast de plattegrond van de stad en
infrastructuur en gebouwen buiten de stadswal, geeft de kaart van Jacob
van Deventer echter geen perceelsbegrenzingen. Dit is voor het
onderhavige onderzoek overigens geen probleem, omdat het
onderzoeksgebied zich buiten de muren bevindt. Door de kaart van
Jacob van Deventer te vergelijken met andere kaarten kan namelijk toch
een beeld worden gevormd van de prestedelijke structuur. Bij Jacob van
Deventer is het stadsgebied afgebeeld van ruwweg Helpman in het
zuiden tot het huidige Noorderstation in het noorden. Naar het westen
en oosten zijn de grenzen respectievelijk het huidige stadspark en het
Van Starckenborgh kanaal. De kaart is op het noorden georiënteerd en
daardoor linksom gekanteld. Behalve het oude middeleeuwse centrum
zien we bebouwing langs vrijwel alle uitvalswegen. Opvallend daarbij is
de bebouwing op de plaats van de Schuitenschuiversschans, ten noorden
van het Damsterdiep. De stadspoorten, molens en belangrijke gebouwen
                                                
371 De namen van de poorten werden niet aangegeven, deze zijn slechts aangeduid

met porta.
372 Overdiep (1984), 79. Visser (1984), 37. Ook Visser kwam voor Groningen tot dit

schaalgetal.
373 De maatstok die op de kaart 8,6cm meet komt met een schaal van 1:7500 op 645

meter. Dat deze maten en vooral de schaal per stad kunnen verschillen ligt aan de
manier van opmeten van de kaarten door middel van de stappenmethode en niet
met een standaardlengte zoals de meetlat waarmee een constante schaal zou zijn
verkregen.

374 Bakker (1984), 113
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in de stad zijn perspectivisch weergegeven. Hierbij valt op dat de
stadspoorten ten noorden van het Zuiderdiep, de oude stadsmuur, nog
aanwezig zijn. In het kleurgebruik valt op dat er een gele band loopt van
zuid naar noord, onder de middeleeuwse stad door, waarschijnlijk een
aanduiding van de zandgrond. Behalve de teksten die de windrichtingen
aangeven zijn alleen de plaatsnaamaanduidingen Groeninghen en Helpen
aanwezig.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

202

INFRASTRUCTUUR

Voor de situering en het verloop van de verschillende infrastructurele
elementen zijn wel bronnen voorhanden. Zo is al op de kaart van Jacob
van Deventer te zien dat de straat vanuit de Boteringepoort zich ter
hoogte van de huidige Noorderkerkstraat splitste, en dat het Boterdiep
vrijwel onaanzienlijk was naast het in die tijd belangrijker
Selwerderdiepje. Deze drie infrastructurele gegevens vormen belangrijke
uitgangspunten voor de beoogde analyse van de prestedelijke structuur.
De al aanwezige infrastructuur is in het proces van de stedelijke
planning tot in de negentiende eeuw een relatief stabiele en
maatgevende factor gebleven. Dat wil zeggen dat bij het
planningsproces dat plaatsvond in de zeventiende eeuwse stad de al
bestaande infrastructuur in veel gevallen gehandhaafd bleef en slechts
werd uitgebreid. Vreemd is dit niet, want bestaande stadspoorten waren
in de meeste steden de enige uitvalswegen, en het gehele wegennet van
de regio was hierop aangesloten.375 Aan de andere kant zijn de wegen
ook een beperkende factor in de planning. Zo kon een doorgang door de
wal, om militaire-technische redenen, niet op elke gewenste plaats
worden gemaakt. De vraag is of de fortificatiewerken dan zo uitgelegd
werden dat de plaats van de poort precies op de weg kwam te liggen, en
indien deze veronderstelling correct is: wat waren hiervan de gevolgen?
De volgende paragrafen geven een beschrijving – aan de hand van
archivalia, kaarten en de bestaande literatuur – van de bestaande
condities op het gebied van de waterhuishouding en infrastructuur en de
daaruit voortvloeiende beperkingen ten aanzien van de situering en
inrichting van de noordelijke stadsuitleg.

Straten en straatnamen

De kaart van Jacob van Deventer toont een aantal belangrijke
uitvalswegen die weerspiegeld worden in de latere aanwezigheid van de
stadspoorten. Aan de zuidkant van de stad waren twee poorten, de
Oosterpoort en de Herepoort, die op de belangrijkste verbindingswegen
met Drenthe stonden. De Hereweg was waarschijnlijk de belangrijkste

                                                
375 Conzen zegt over deze elementen: Sometimes the planner was faced not only with

the natural site but with pre-existing man-made features on it which he might have
to consider in the design of the new town plan and which would thus be
incorporated as inherited outlines. Conzen (1966), 120.
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verkeersader naar het zuiden.376 In de stad liep deze heerweg door de
huidige Herestraat en Boteringestraat en vormde één van de noord-zuid
assen. Opvallend is dat beide noord-zuid assen ter hoogte van de Grote
Markt versprongen zodat er niet werkelijk gesproken kan worden van
een doorgaande lijn. De Hereweg en de Oosterweg volgen beide de
Hondsrug, de eerst genoemde via de westelijke-, de laatstgenoemde via
de oostelijke flank. De poort aan de oostzijde van de stad bevond zich in
de Poelestraat, waar de weg de stadsgracht en het later gegraven
Schuitendiep kruiste. Aan de westzijde waren twee poorten, één poort
aan het einde van de Brugstraat en één ter hoogte van de huidige
Kraneweg. Via deze oostelijke en westelijke poorten verliep het verkeer
met enerzijds Appingedam en de veenkoloniën en anderzijds met
Friesland.

Ook aan de noordzijde van de middeleeuwse stad waren twee poorten te
vinden, de Ebbinge- en de Boteringepoort. Met de Boteringestraat als
vervolg van de Hereweg-Herestraat en de Ebbingestraat in het verlengde
van de Oosterweg-Oosterstraat ontstond de reeds genoemde H-vormige
structuur met de beide markten in het midden. De kaart van Jacob van
Deventer laat zien dat de Boteringestraat een logisch vervolg had, met
net buiten de middeleeuwse stadsgrenzen een splitsing.377 Vanuit deze
splitsing was er een westelijke route naar Selwerd en een oostelijke
route die afboog naar het Selwerderdiepje.

Doordat de kaart van Jacob van Deventer geen indicatie geeft van de
gebruikte namen is het lastig de archivalia die er over dit gebied zijn, te
plaatsen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de discussie over de veldnaam Tie. In
een document over het in erfpacht geven van het Tetingegoed aan Johan
Wicheringe in 1462 komen gegevens aan het licht over de infrastructuur
van het gedeelte ten noorden van de Boteringe- en Ebbingepoort.378

Behalve het Tetingegoed zijn andere veldnamen die in dit gebied
voorkomen: de Brunne, de Tie, de Kleiweg en de Straat. De
pachtgegevens zoals die van het Tetingegoed geven enig houvast voor
de ligging van deze stukken grond. Volgens Overdiep zou met het

                                                
376 De archeoloog Boersma spreekt over deze weg als de vroegere Heirweg, die de

verbinding vormde tussen Drenthe en het noorden van de Ommelanden. Boersma
(1990), 55.

377 Gemeten naar een moderne kadastrale kaart zou deze splitsing ter hoogte van de
noorder kerkstraat moeten hebben gelegen op de plek waar later de nieuwe
kasernen zouden komen.

378 R.A.G., Farmsum 846 reg.77 (1442). Noomen geeft hier de tekst: op den
Noerdesch by onser Stat van Groningen.
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Groningse Thye best wel eens het latere Boterdiep zou kunnen zijn
bedoeld.379 Bevindingen van J.Kooper bevestigen de veronderstelling van
Overdiep.380

Volgens Siemens kan de Tie, op basis van een Latijnse akte uit 1257,
ook de benaming van de noordelijke stadsgracht kan zijn geweest.381 Als
één van de argumenten voert Siemens aan dat bij de opsomming van de
grenzen de dijk ten westen van het Boterdiep niet werd genoemd in de
overeenkomst.382 Verderop zegt Siemens dat de Tie moeilijk ergens
anders gelegen kan hebben dan tussen de Ebbingepoort en de Drentse
A, maar de vraag is op welke hoogte. Hiervoor gaf Kloppenburg in 1950
een voorzichtige aanwijzing: in het bij zijn artikel horende schetskaartje
geeft hij met de letter e een stenen brug aan over het Selwerderdiepje
of de Thye, een brug in de weg naar Bedum, de Walfridusweg.383 Bij
vergelijking met de kaart van Jacob van Deventer zien we op de door
Kloppenburg aangegeven plaats, aan het begin van de Korreweg, echter
geen brug. De brug die Van Deventer wel intekende ligt iets verder
noordelijk op het punt waar de Kleisloot (het latere Boterdiep) zich van
het Selwerderdiepje afbuigt.

Noomen denkt daarentegen dat met de Tie een dorpsplein werd bedoeld

                                                
379 De plaatsing van de veldnaam de Tie is halverwege de zestiger jaren onderwerp

van discussie geweest. Overdiep (1966), 97-104. Siemens (1967), 65-73.
Schönfeld (1955). De auteur vermelde op pagina 247 dat de waternaam tocht,
zoals deze in heel Nederland voor afwateringsloten werd gebruikt in Groningen
voorkomt als de Thye, een oud vaarwater in de stad Groningen dat in 1616 tot
Boterdiep werd vergraven.

380 Kooper gebruikt een akte uit 1434 waarin de stad Groningen en de Westerhamrik
enerzijds en het klooster Bure en de Schermester zijlvesten anderzijds een
overeenkomst sloten over de inlaat van water uit het hamrik in het zijlvest. In deze
overeenkomst komt de volgende zinsnede voor: ende voert oestwert umme to den
Grontzyle, ende voert aen die Thye bij den Steentille. In de noot stelt Kooper: dus
een watergang of tocht bij een steenen brug. Kooper (1939), 130 noot 2. Als de
steenen til ziet Overdiep, net als Kooper en Siemens, de stenenbrug bij de
Ebbingepoort, en als de Thye dus het Boterdiep.

381 In deze veel aangehaalde akte staat: de civium communitate decem et septem
ammersad super Tie ante domum Alberti Tetinge inter Cleywech et viam que
dicitur Strete. (Van een burger van de stad 17 ammersad ten noorden [of boven]
de Tie vòòr het huis van A.T. tussen de Kleiweg en de straat die Strete genoemd
wordt). Blok (1896-1899), 123 (1257).

382 Men kan moeilijk verwachten, zo stelt Siemens (1967), dat deze bedijking voor zal
komen in een oorkonde die handelt over de onderhoudsplicht van het hamrik. Deze
uitspraak gaat uit van de veronderstelling dat de dijk ten westen van het Boterdiep
in beheer van de stad Groningen was en niet van de westerstadshamrik.

383 Kloppenburg (1950).
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zoals dat in het Saksische gebied veel werd gebruikt.384 Om het land van
Albert Tetinge te kunnen plaatsen, situeert hij in de reconstructie van de
situatie van de noord-es vòòr 1600 de plek aangeduid met de naam
Brunne aan de oostzijde van de weg tussen de Boteringepoort en de
genoemde splitsing ter hoogte van de Noorder Kerkstraat.385 Noomen
vervolgde zijn betoog met een blik op de kaart van Van Deventer en
stelt dat wellicht het hof bij de Brunne tussen de twee wegen van deze
splitsing lag.386 Kijken we echter naar de genoemde kaart dan blijkt dat
de splitsing niet de enige mogelijkheid is, want ook in de noord-zuid
lopende parallelle straten ten noorden van de latere spilsluizen treffen
we verschillende huizen en hoven aan. Omdat Noomen eerder terecht
heeft aangegeven dat de Brunne bij het oude kerkhof lag, lijkt de
plaatsing oostelijk van de latere Nieuwe Boteringestraat een goede
mogelijkheid. De conclusie dat de hof noordelijk van de eerste splitsing
moet hebben gelegen kan op basis van deze gegevens niet worden
getrokken.

Eén in het stuk van Noomen voorkomende zin trekt speciale aandacht:
de tekst van 1434 over de dijk tot aan de Thye spreekt naar mijn
mening dan ook van de aansluiting van deze dijk op de hoge gronden bij
de huidige Nieuwe Kerk, waarop ook de Tie ligt.387 Noomen slaat hier
volgens mij de spijker op de kop: ondanks het geringe hoogteverschil
was een dijk aan de oostzijde van de noord-es niet noodzakelijk.
Misschien moeten we er vanuit gaan dat al het water dat van de es afliep
direct in het Selwerderdiepje terechtkwam. De constatering van Siemens
dat de oostelijke dijk van de westerhamrik niet genoemd werd is correct,
de dijk liep namelijk tot aan de hoogte waarop de noord-es lag,
ongeveer ter hoogte van de stenen brug over het Selwerderdiepje,
zuidelijker was immers niet noodzakelijk.388 Met de Tie zou dan een
plaats kunnen zijn aangegeven in de directe omgeving van dit punt, een
plein of een verzamelplaats van wegen bijvoorbeeld waar de rechter tak
van de Boteringestraat en de straat in het verlengde van de Oude
Ebbingestraat bij elkaar kwamen. Deze Tie voldoet ook aan de door
                                                
384 Noomen (1992), 116.
385 R.A.G., Farmsum 706 reg. 284 (1520) en Farmsum 706 reg. 295 (1526). De door

de auteur aangehaalde akte spreekt over de verkoop van een jaarlijkse rente van
een hof gelegen tussen twee straten met als zwet ten noorden Arnt Ulcher. Omdat
de verkoper in 1520 Willem Wicheringe is en deze naam ook steeds voorkomt in de
akten over het Tetingegoed veronderstelt Noomen dat met deze hof mogelijk de
Tetinge kon worden bedoeld.

386 Noomen (1992), 115.
387 Noomen (1992), 116.
388 Siemens (1967).
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Noomen gestelde criteria, maar heeft als voordeel dat de genoemde dijk
nu echt tot aan de Tie loopt.

Ook over de namen van de wegen buiten de Boteringepoort is veel
discussie geweest. Twee namen komen al voor in de aangehaalde
Latijnse akte uit 1257: de Kleiweg en de Straat. Een andere veel
voorkomende naam is de Sint Walfridusweg. Over de Kleiweg is bekend
dat deze ten noorden van de Kleisloot, het latere Boterdiep liep, op de
plaats van de huidige Bedumerweg.. Over het verloop van de Kleiweg
over de noord-es is geen duidelijkheid te geven. De weg werd door het
graven van het Selwerderdiepje in twee delen gehakt en zal dus in de
periode daarvoor hebben doorgelopen tot aan de splitsing ten noorden
van de Boteringepoort. Voor de benaming Sint Walfridusweg moeten we
terug naar het heiligenleven van de heilige Walfridus van Bedum.389 In
de vita van Walfridus wordt beschreven hoe deze een brug bouwde over
de Hunze om vanuit Bedum de kerk in Groningen te kunnen
bezoeken.390 Deze brug moet zich hebben bevonden aan het begin van
de Wolddijk iets noordelijk van de overtoom tussen de Hunze en het
Boterdiep.391 Aan het begin van de zestiende eeuw maakte de brug
plaats voor een hogere brug met de benaming Noorderhoogebrug.392 De
naam Walfridusweg komt pas 100 jaar later voor het eerst in de bronnen
voor.393 In 1534 kreeg het Westerhamrik toestemming een zijl aan te
leggen door de Sint Walfridusweg, hoe deze weg daarvoor heette is niet
bekend.394

                                                
389 Van Schaïk (1985), 56-57 en in het heiligenleven 136 en 137.
390 Hoewel het heiligenleven in de elfde eeuw werd geschreven, komt de benaming

Walfridusbrug (in verschillende spellingvarianten) pas in de veertiende eeuw voor.
Van Schaik (1985), 56 noemt de data 1321 en 1322 op basis van een akte in het
Oorkondenboek voor Groningen en Drente (I, nr. 272).

391 Deze plek staat op de plattegrond van Kloppenburg wel goed aangegeven.
392 Waarschijnlijk moeten we hier denken aan het typisch Groningse hoogholtje, een

houten brug die zo hoog was dat de schuit hier zonder moeite onderdoor kon.
Schaïk (1985), 57. Kooper (1939), 126 akte A. No. 14 (1408), onder kopje c. staat
te onderhouden den Oosterdiepsdijk van St.Walfridusbrug af tot de Wyrkes
Suydtwende en deze Suydtwende tot den Borch.

393 Kloppenburg (1950) situeerde de naam Walfridusweg niet langs de Kleisloot maar
zuidelijker, langs de Korre- of Curreweg, deze interpretatie lijkt echter fout, het
misverstand zou veroorzaakt kunnen zijn door de eerder in dit hoofdstuk
genoemde door Kloppenburg foutief gesitueerde brug, waardoor de route via de
Korreweg meer voor de hand liggend zou zijn. De Vries (1946), 103. Feith (1893),
226. Zuidema (1889), 93-181.

394 R.A.G., Huisarchief Farmsum, inv.nr.89, reg.64.
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Waterstaatkundige veranderingen

Het antwoord op de vraag naar het bestaansrecht van twee parallel aan
elkaar lopende noordelijke waterwegen moet gezocht worden in de
waterhuishoudkundige organisatie van het gebied ten oosten van de
stad. Het duidelijkst blijkt de noodzaak in het begin van de zeventiende
eeuw op het moment dat de stad Groningen de overtoom tussen de
Kleisloot en de Hunze wil weghalen om die sware last van de overtocht ‘t
ontgaen.395 Uit de akte blijkt dat er een niveauverschil was tussen het
waterpeil in de stadshamrik en het Winsumerzijlvest, en dus ook een
verschil in waterpeil tussen het Selwerderdiepje en de Kleisloot. Zo werd
in de bovengenoemde akte bepaald dat deur die Kleysloodt geen
meerder water dan daer in regent int Winsumer Zijlvest sal comen.
Tevens werd in de akte omschreven wat er diende te gebeuren in geval
van hoog water en grote droogte. Het lijkt er echter op dat niet alleen de
genoemde overtoom er de oorzaak van was dat scheepvaart op het
Boterdiep zeer moeilijk was; het is zelfs de vraag of het verwaarloosde
Boterdiep nog wel water bevatte.396 Op de kaart van Jacob van Deventer
lijkt het diep niet voor te komen, volgens Siemens is er echter een
kleurverschil op de kaart tussen het Selwerderdiepje en het Boterdiep.
Hij wijst op een brug die lijkt te zijn weergegeven aan het begin van de
Korreweg. Kooper stelt dat de Kleisloot begon bij de grondzijl van de
Westerhamrik, dat wil zeggen even buiten de Nieuwe Ebbingepoort. Hij
suggereert bovendien dat het Selwerderdiepje mogelijk werd
uitgegraven en daarna het Boterdiep werd.397 Het Selwerderdiepje is de
voortzetting van het Schuitendiep, de waterweg die gegraven werd om
de Hunze dichter langs de stad te leiden.398 Vanaf het rondeel voor de
Ebbingepoort liep het diepje westelijk van de Kleisloot tot aan de bocht
van de Hunze bij het Kortinghuis, waar het opnieuw in de Hunze
uitkwam. De afgestoken Hunze kwam als waterweg geheel te vervallen.
Dit kwam niet omdat het diep werd gedempt, maar doordat het meeste
water via het Schuitendiep werd afgevoerd kwam de toch al niet diepe
rivier vaak droog te staan. Driessen zegt hierover: nadat deze rivier naar

                                                
395 G.A.G. Reg.Feith 1611.51 (8 mei 1611), portef. losse stukken na de Reductie 5.
396 Siemens (1967), 67.
397 Kooper (1939), 86.
398 Voor de datering van graven van het Schuitendiep bestaan maar weinig bronnen.

Kooper (1939), 86; Overdiep (1972-1973), 187-191; Driessen (1824), 282-283.
Op basis van het vermoeden dat waarschijnlijk de stad op het moment van het
graven de baas was in het Gorecht geeft Overdiep de data 1392 en 1405 als
termini post-quem en ante-quem.
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Groningen was verlegd, ..., bleef er van het Oostersche diep, vanaf de
plaats langs welke ze naar Groningen werd gebragt tot aan Wierum toe
alleen de kil of bedding over.399

Was het voor de scheepvaart van belang dat er zoveel mogelijk water in
het Schuitendiep stond, voor de Zijlvesten en de inwoners van de
Ommelanden moest juist het water zo snel mogelijk naar zee worden
afgevoerd. In veel gevallen lagen deze beide standpunten zover uit
elkaar dat een compromis moeilijk te bereiken was. Overdiep stelt dat in
het Groningse geval al de drie door hem genoemde belangen,
(scheepvaart, afwatering en defensie), konden worden gediend. Niet
alleen kreeg door het graven van het Schuitendiep de scheepvaart een
redelijk constant waterpeil, ook de landerijen in de Oosterstadshamrik
werden niet langer het slachtoffer van overstromingen. De defensie is
een ander verhaal. In het nieuwe Nederlandse fortificatiesysteem
behoorde, in tegenstelling tot het Italiaanse verdedigingsstelsel, de natte
gracht tot een vitaal onderdeel van de verdediging. Het water diende in
dit stelsel als extra barrière, dat wil zeggen dat de grachten dus altijd vol
moesten zijn met water. Om te zorgen dat dit ook werkelijk het geval
was werden de grachten in afzonderlijke delen afgedamd, de
zogenaamde grachtpanden; deze werden bij de waterpoorten, dat wil
zeggen bij de kruising met waterwegen, afgesloten door stenen
dammen. Om het waterpeil in de grachtpanden toch enigszins te kunnen
reguleren bevonden zich in deze dammen duikers waarmee water in- en
uitgelaten kon worden.400

Een dergelijke defensieve functie van de gracht heeft er daarentegen wel
toe geleid dat in de zestiende eeuw aan de oostzijde van de stad, vanaf
de aanzet van het Kattendiep tot aan het bolwerk van de Ebbingepoort,
een dubbele gracht noodzakelijk was. De binnenste gracht diende als
defensieve gracht, de buitenste was het Schuitendiep, deze beide
werden gescheiden door een smalle strook grond.401 Tegelijkertijd met
de waterstaatkundige veranderingen in het noorden van de stad werd
ook het latere Zuiderdiep aangepakt en werd het Kattendiep gegraven

                                                
399 Driessen (1824), 283.
400 Na de voltooiing van de nieuwe verdedigingswerken aan het begin van de

zeventiende eeuw waren er vijf waterpoorten.
401 Als we de kaart van Van Deventer goed bekijken zien we dat ook ten zuiden van de

oude binnenstad, tussen de Oosterpoort en de Herepoort, op de plaats van het
latere Zuiderdiep, een dubbele gracht loopt.
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als directe verbinding tussen de A en het Schuitendiep.402 Opvallend is
dat zowel de kaart van Jacob van Deventer als die van Nicolaas
Geelkerken laten zien dat een doorvaart noordelijk om de stad mogelijk
was omdat een dergelijke waterloop tevens diende als
verdedigingsgracht en dus gegarandeerd moest zijn van voldoende
water. Uit de bronnen blijkt dat deze verbinding pas in 1523 tot stand
kwam, de gracht werd dusdanig verbreed en verdiept dat deze èn kon
dienen om overtollig water uit het Schuitendiep en de Hunze af te
voeren via het Reitdiep, èn tevens altijd voldoende water zou bevatten
om te dienen als verdedigingslinie.403 Bijna tegelijkertijd met de
verbreding van het diep ten noorden van de stad werden ook de torens
op de bolwerken voor de Ebbinge- en Boteringepoort vervangen.404

Met de aanleg van de nieuwe fortificatiewerken rondom de gehele stad
in de zeventiende eeuw veranderde er veel in de waterstaatkundige
organisatie rondom Groningen. Door het graven van een nieuwe
buitengracht kon bijvoorbeeld van de dubbele gracht aan de oostzijde de
binnenste gracht worden gedempt waardoor een brede strook grond
vrijkwam voor bebouwing langs het Schuitendiep. Hier verrees
bijvoorbeeld in de noord-oosthoek van de oude stad het Prinsenhof, de
al bestaande residentie van de bisschop werd na de reductie (1594)
gebruikt als hof voor de stadhouder, en met het dempen van de gracht
vergroot. Diest-Lorgion schrijft: In 1626 werd een gedeelte van de oude
wallen achterhetzelve tot eenen tuin aangelegd, welke door Trommius in
1694 eene spatieuse en cierlicke genoemd werd.405 Ook op andere
plekken langs het Schuitendiep ontstond hierdoor nieuwe bouwgrond die
direct benut werd voor het bouwen van pakhuizen.406

De belangrijkste verandering was echter dat het Selwerderdiepje kwam
                                                
402 Op de kaart van Nicolaas Geelkercken staat onder de letter D: indicat novam

fossam ex Ahâ amné perduci coeptam, mediaq; ferè parte absolutam Ano 1616.
Overdiep (1984), 119; merkt hier op dat in 1616 slechts de westelijke helft is
voltooid, en dat pas in 1637 de genoemde verbinding werkelijk tot stand kwam.

403 Dit besluit werd verordonneerd door de toenmalige stadhouder Jasper van
Marwijck. Benninge, 363. G.A.G. Stadsrekeningen 1523.

404 Deze werken maakten deel uit van een grotere operatie waarbij ook de
fortificatiewerken ten westen van de stad tussen de Kranepoort en de zuidelijk
gelegen waterpoort over het Horensediep werden aangepakt. Deze
werkzaamheden begonnen waarschijnlijk al in 1517 met de aanleg van een nieuwe
A-poort met de restanten van het kasteel van Graaf Edzard.

405 Diest-Lorgion (1852), 229. Trommius (1649).
406 Uit eerder onderzoek naar de morfologische structuur en de sociale stratificatie van

het stadsdeel tussen de Oosterstraat en Poelestraat (Koster, 1991) bleek dat nog
in 1830 veel van de panden in bezit waren van kooplieden en ondernemers.
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te vervallen in de nieuwe stad en dat het Boterdiep werd uitgegraven en
in gebruik werd genomen als waterweg. Die ingreep werd onder meer
ingegeven door het feit dat in de stadswal naast de Ebbingepoort slechts
ruimte was voor één waterpoort. De vraag is waarom het juist het in de
zestiende eeuw zo verwaarloosde Boterdiep was dat bij deze operatie
werd opgewaardeerd tot belangrijke waterweg, en het Selwerderdiep, de
verbinding tussen het Schuitendiep en de Hunze, kwam te vervallen.

Een belangrijke reden voor deze keuze is de waterhuishouding van het
Winsumer zijlvest. De Hunze kwam noordelijk van de stad bij Harsens
uit in het Reitdiep. In 1523 raakte door de aanleg van de noordelijke
verbinding via het Lopende diep het Selwerderdiepje buiten gebruik. Het
Selwerderdiepje kon echter niet geheel vervallen, het was een
belangrijke schakel in de waterhuishouding van het Winsumer zijlvest
ten noorden van de stad.407 Zo laat Kooper zien dat het Selwerderdiepje
in 1856 nog steeds onderdeel uitmaakte van het waterschap Hunsingo.
Op een plattegrond die in circa 1888 werd uitgegeven bij de firma
Scholtens & Zn. is nog steeds het Selwerderdiepje te zien, uit latere
plannen van uitleg voor het gebied ten noord-oosten en noord-westen
van de stad blijkt dat het is opgenomen in het nieuwe
stedenbouwkundige plan voor de wijk ten noorden van de
Bedumerweg.408

Een ander motief voor de keuze voor het Boterdiep ten koste van het
Selwerderdiepje is dat de scheepvaartverbinding via het Selwerderdiepje
en de Hunze, met de komst van de route door de noordelijke
stadsgracht en het Reitdiep, niet langer werd gebruikt, behalve dan voor
de afwatering. Daarentegen was het Boterdiep als vaarweg naar Bedum
en Uithuizen wel van belang. Echter, in het genoemde Boterdiep bevond
zich, iets noordelijk van de stad bij de kruising met de Hunze, een
belangrijk obstakel voor een doorgaande verbinding. Bij het graven van
het Boterdiep (toen de Kleisloot) was op deze plaats namelijk een
overtoom aangebracht waar de schepen overheen getrokken moesten
worden. Deze overtoom was nodig om het verschil in waterpeil tussen de
stadshamrik en de gebieden in het Winsumer zijlvest die voor hun
afwatering afhankelijk waren van de Hunze, in stand te houden. Uit
metingen in 1611 bleek dat het Boterdiep meerder als een voet tot opte
olderste grond dieper te wesen, en dat, indien dat nodig zou zijn, die

                                                
407 Hetgeen blijkt uit de verschillende akten die van dit waterschap bewaard zijn

gebleven; Kooper (1939), 85-86.
408 G.A.G. toeg. 1536, sign. 5684
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Cleysloodt noch can dieper gegraven worden. Op basis van deze
metingen wilde het Winsumer zijlvest zijn bezwaren tegen het weghalen
van de overtoom laten vallen en kon een vrije vaarroute met Bedum en
Uithuizen worden gemaakt.409 Toch werd er geen directe verbinding
mogelijk gemaakt tussen het Schuitendiep en het Boterdiep. Bij de
nieuwe Steenmarkt werd er tussen beide een plein gemaakt, waaronder
een pijp lag die met een klep kon worden afgesloten.410 Deze afsluiting
van de verbinding was één van de eisen die het Winsumer zijlvest stelde
bij de onderhandelingen over het opruimen van de overtoom.411 De
genoemde pijp werd in 1619, na protesten van de schepper van
Noorddijk aangebracht, tot gerijff van de schipvaert endo om
varschreven water tot hunne beesten te mogen hebben, verder werd
gesteld dat slechts de schepper (ende anders niemant) de sleutel van de
pijp in zijn bezit mocht hebben en zo dus aansprakelijk was.412

Alle gegevens wijzen er op dat het stadsbestuur veel voordelen zag in de
nieuwe Steenmarkt. De uit de noordelijke Ommelanden komende handel
moest hier worden overgeslagen. Tegelijkertijd kon de stad met een
overslagplaats tegemoet komen aan de bovengenoemde wensen van het
zijlvest.

                                                
409 G.A.G., Reg.Feith 1611.51 (8 mei 1611).
410 Overdiep (1984), 124 schrijft dat deze pijp in 1946 even zichtbaar is geweest bij

de bouw van het tankstation dat aan het einde van het Boterdiep ligt
411 G.A.G. Reg.Feith 1611.51 en 1616. Voor de akte van 1616, zie Driessen (1824),

281 en Kooper (1939), 131 (A 22).
412 G.A.G. r.b.r, 6 november 1619.
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CONCLUSIE

De gedetailleerde beschrijving van de infrastructuur in het prestedelijke
gebied rond Groningen levert ten aanzien van de later daar
gerealiseerde stadsuitleg het volgende beeld op. Ten eerste heeft de
fysieke structuur (bodem, hoogtelijnen) een belangrijke rol gespeeld bij
het bepalen van de contouren van de nieuwe stad. Vervolgens werd de
bestaande infrastructuur buiten de nieuwe wallen zoveel mogelijk
gehandhaafd, waarschijnlijk omdat de stad Groningen niet heeft willen
investeren in het omleggen van wegen. Mede hierdoor is de plaats van
bijvoorbeeld poorten in de fortificatiewerken bepaald. Ten derde lijkt het
gerechtvaardigd om te stellen dat de bestaande waterhuishouding (en
de problemen daarmee) een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de
situering en aanleg van de infrastructuur van de nieuwe uitleg.

Tot nu toe is de noordelijke stadsuitleg van Groningen vooral gezien als
het product van de nieuwe mathematische wetenschap, die via de
landmeetkundige praktijk invloed heeft uitgeoefend op de vorm en de
structuur van de nieuwe stad. Een nauwkeurige analyse laat evenwel
zien dat de prestedelijke structuur van de stad, van bodem en relief op
doorslaggevende wijze invloed heeft gehad op de wijze waarop
dergelijke externe kennis en praktijk werden geabsorbeerd in locale
omstandigheden en praktijken.

Dit wil evenwel niet zeggen dat militaire overwegingen en ingrepen een
grote rol hebben gespeeld bij de uiteindelijke stedenbouwkundige lay-
out van de stadsuitleg. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.


