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Bij cultuurhistorie in relatie tot water wordt 
vaak gedacht aan een gebouwd object, zoals 
een sluis, brug, gemaal, schotbalkenloods of 
dijkstoel. Maar cultuurhistorie is veel meer. 
Ons landschap en de watersystemen zijn 
eeuwenlang intensief aangepast om water 
tegen te houden of juist toe te laten, voor ver-
dediging, transport, kracht of schoon (drink)
water. Dat is vaak zichtbaar in ons land-
schap – in het omvangrijke stelsel van sloten, 
grachten, bruggen, sluizen, dijken, kolken, 
gemalen, kades, uiterwaarden, polders en 
meer – maar soms ook onzichtbaar, ver-
borgen onder water of grond of zelfs geheel 
verdwenen. 

VAN BESCHERMING NAAR INSPIRATIE 
VOOR KLIMAATOPGAVEN
Cultuurhistorie is al datgene wat, zichtbaar 
en onzichtbaar, door de mens is aangepast. 
Sommige objecten, elementen of gebieden 
vertegenwoordigen zo’n grote cultuurhisto-
rische waarde dat het Rijk, een provincie of 
een gemeente ze hebben opgenomen in de 
lijst van beschermde monumenten. Voor elke 
wijziging moet via een omgevingsvergunning 
bij de gemeente om toestemming worden 
gevraagd. De gemeente laat zich op haar 
beurt adviseren door erfgoedspecialisten uit 
de monumentencommissie. Het beschermen 

van onze cultuurhistorische objecten is op 
dit vlak een helder en wettelijk afgesproken 
proces. 

Cultuurhistorische kennis werd tot nu toe 
bijna altijd ingezet voor de bescherming of 
zorgvuldige ontwikkeling van beschermde 
monumenten of beide. De vraag is in hoe-
verre dat houdbaar is. Het klimaat verandert. 
Dat betekent dat bestaande sluizen, bruggen, 
dijken, gemalen, agrarische gebieden en 
groen op plekken aangepast zullen moeten 
worden aan andere waterstanden, piekbe-
lasting, water vasthouden of juist afvoeren. 
Ook monumenten of beschermde gebieden 
zullen op plekken moeten worden gewijzigd 
om nog in functie te kunnen blijven. De vraag 
is of je niet een andere houding zou moeten 
aannemen ten aanzien van de bescherming 
van erfgoed: keuzes durven maken en soms 
deels afscheid nemen van een bestaande 
situatie. Juist bij beschermde elementen heb 
je de mogelijkheid om bij wijzigingen kwali-
teit te vragen of af te dwingen. Juist hier kun 
je de wettelijke bescherming als kwaliteits-
sturend instrument inzetten. Andersom den-
ken dus, niet in belemmeringen maar vanuit 
de vraag hoe je de regelgeving in je voordeel 
laat werken en vanuit het bewustzijn dat je 
monumenten misschien in stand houdt door 
ze te wijzigen en in het ergste geval mis-

schien moet afstoten in de toekomst. Dit 
vraagt een dialoog tussen erfgoedprofessio-
nals, de waterschappen en de omgeving over 
hoe we om moeten gaan met de bescherming 
van ons erfgoed.

Het Oversticht, kennis- en adviesbureau voor 
ruimte en erfgoed, gelooft dat cultuurhistori-
sche kennis bovendien kan bijdragen aan het 
vinden van oplossingen van huidige opgaven, 
zoals klimaatadaptatie, en dat erfgoed een 
inspiratiebron kan zijn voor de toekomst. 
Hoe zitten de watersystemen in elkaar en 
hoe is het zo gegroeid? Wat is er al op deze 
plek gebeurd en hoe is men hier met water 
omgegaan? Kun je deze kennis aanwenden 
voor het vinden van mogelijke oorzaken van 
waterproblemen of kan het bijdragen aan 
oplossingsrichtingen of het ontwerp? 

CULTUURHISTORISCHE KENNIS: EEN DUIK 
IN ARCHIEVEN
Als het gaat om cultuurhistorisch onderzoek 
en wateropgaven vinden we een schat aan 
informatie in onze archieven. Denk aan oude 
kaarten, plattegronden, prenten, tekenin-
gen, en schilderijen. Deze bronnen tonen de 
goede kijker hoe het ooit zat met waterlopen, 
hoe verkavelingspatronen eruit zagen, waar 
duikers, bruggen en dijken lagen en nog veel 

Bij erfgoed denken we vaak aan iets kwetsbaars uit het verleden dat we moeten beschermen, 
maar erfgoed kan ook helpen om de problemen van vandaag op te lossen. In Kampen leidde 
kennis van de historische ontwikkeling van de watersystemen tot een oplossing voor de 
huidige wateroverlast, gedragen door de bewoners.

Door Marieke van Zanten (Het Oversticht)

Cultuurerfgoed als katalysator 
bij klimaatopgaven

Kaart van de Veluwe en 
IJsselvallei, Chistiaan 
Sgroten, 16e eeuw. Goed 
te zien zijn de weterin-
gen of kanalen aan de 
westzijde van de IJssel, 
die onder andere wer-
den gegraven om ge-
bruik te kunnen maken 
van waterkracht voor 
molens.  
(bron: Koninklijke  
Bibliotheek van België, 
Brussel)

Paulus Utenwael, 1598. De plattegrond van Kampen met 
aan de onderzijde de Schans Buitenwacht van Kampen, 
een aarden verdedigingswerk met gracht ter verdediging 
van de brug en de stad. (Bron: Rijksmuseum Amsterdam)
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meer. Door alle bronnen uit één bepaalde 
periode met elkaar te vergelijken kun je  
met redelijke zekerheid aantonen hoe de 
watersystemen eruit zagen. Zeker als je 
deze informatie nog kunt vergelijken met 
archeologische of cultuurhistorische onder-
zoeken. Door daarnaast plattegronden uit 
verschillende tijden naast elkaar te leggen, 
krijg je een goed inzicht in de ontwikkeling 
van een gebied of een watersysteem. 
Al is er een ‘maar’. Kaarten maken was een 
bijzonder dure aangelegenheid en werd al-
leen gedaan als het een belangrijke functie 
had – bijvoorbeeld militaire doeleinden of 
om vreemdelingen een indruk te geven van 
een gebied (een vroege vorm van pr) – of 
als er goed voor betaald werd door verza-
melaars. Het doel bepaalt dus wat er op de 
kaart te zien is en wat niet. Het is dus be-
langrijk om tijdens onderzoek dat doel altijd 
in het achterhoofd te houden. Daarnaast 
moeten de gegevens die op een kaart te zien 
zijn altijd geverifieerd worden met andere 
kaarten of bronnen.

Kaarten die bekend staan als zeer be-
trouwbaar zijn die van Jacob van Deventer 
uit de zestiende eeuw. Ze werden voor 
militair-strategische doeleinden gemaakt 
in opdracht van Filips II van Spanje. Op deze 
kaarten staan de steden van Nederland 
en het direct omliggende landschap heel 
nauwkeuring aangegeven. Hoge gebouwen, 
stadpoorten, wegen, grachten, kanalen, 
dijken, stadsmuren en de bodemsoort: alles 
wat van militair belang kon zijn, kunnen we 
aflezen aan de kaart.  
Er zijn ook kaarten die meer laten zien van 
het buitengebied, zoals die van J. Blaeu 
(zeventiende eeuw) en cartograaf Christiaan 
Sgroten (p.34). Deze laatste was in dienst 
bij eveneens Filips II en nam de kaarten 
van Jacob van Deventer vaak als uitgangs-
punt, deed nametingen en vulde deze aan. 
Ook deze kaarten staan bekend als zeer 
betrouwbaar maar zijn ook van een groot 
schaalniveau. Op de kaart van Sgroten zijn 
bijvoorbeeld goed de weteringen of kanalen 
aan de westzijde van de IJssel te zien die 
onder andere gegraven werden om gebruik 
te kunnen maken van waterkracht voor mo-
lens.

Een voorbeeld van een kaart met een pr-
functie is de kaart die Paulus Utenwael in 
1598 maakte in opdracht van de stad Kam-
pen: de kaart moest de stad aantrekkelijk 
laten lijken voor buitenlandse handelaren 
zodat zij zich in Kampen wilden vestigen.  

De kaart moest dus een rooskleurig beeld 
geven zonder al te ver af te wijken van de 
realiteit: mooie kades, veel boten in de wate-
ren, een fraaie stad met stadsmuren en een 
bloeiend buitengebied. In de rechter boven-
hoek is een verwijzing naar de Hanze te zien 
om duidelijk te maken dat Kampen een echte 
interessante stad was voor handelaren.

NOG VEEL NIEUWE KENNIS TE HALEN
Door dit soort kaarten te combineren met an-
dere bronnen, lukt het om een goed beeld te 
krijgen van de watergeschiedenis op een plek 
én te komen tot succesvolle oplossingen, ont-
dekten we in de casus Bolwerk Kampen (zie 
kader). Maatregelen uit het verleden kunnen 
een deel van de oorzaak zijn maar ook bijdra-
gen aan een duurzame oplossing. Ook brengt 
dit onderzoek tastbare zaken in de bodem 
aan het licht waar je tijdens werkzaamheden 
rekening mee moet houden. 
Werken met cultuurhistorische kennis is niet 
altijd vanzelfsprekend voor ingenieurs, rio-
leurs en andere betrokkenen. Ook al gaat er 
onderzoek en analyse aan vooraf, zij richten 
zich vaak op het vinden van nieuwe oplossin-
gen, technieken en ontwerpen. Het is daarom 
belangrijk dat cultuurhistorisch onderzoek 
aan het begin van de planontwikkeling mee-
genomen wordt, met de precieze opgave in 

het achterhoofd. Pas wanneer hydrologen, 
rioleurs en cultuurhistorici integraal kijken 
naar de huidige situatie kan gedacht worden 
aan mogelijke oplossingsrichtingen die verder 
gaan dan enkel die technische benadering. 
Hierdoor ontstaan meer ‘logische’ oplossingen 
voor een specifieke plek met meer draagvlak 
bij omwonenden en bestuur waardoor proces-
sen makkelijker en sneller lopen.

Ondanks dat we een lange traditie hebben op 
het gebied van waterbeheersing is de kennis 
over de historische ontwikkeling van water-
systemen nog relatief jong. Er valt wel veel 
kennis en inzicht te halen. Als we deze kennis 
samenvoegen met wat we over de huidige wa-
tersystemen weten, krijgen we veel informatie 
van het watersysteem in een bepaald gebied 
over een tijdspanne van een aantal eeuwen.  
We hopen dat steeds meer waterschappen 
hun eigen archief ook gaan ontsluiten zodat 
we deze kunnen toevoegen aan dit type cul-
tuurhistorisch onderzoek. Juist hier ligt veel 
bronmateriaal gericht op het buitengebied, 
dat elders schaars is. Al die werkzaamheden 
aan grond en waterwegen, sloten, duikers en 
bruggen zijn opgetekend en waarschijnlijk 
juist hier te vinden. Het zou ook een fantasti-
sche inzicht kunnen geven van de werkzaam-
heden van waterschappen en hun betekenis 
voor het Nederlandse landschap. 

Kaart uit 1581 van Braun & Hogenberg net voordat de schans werd aangelegd 
in het verlengde van de IJsselbrug. In deze periode zorgen dijken, sloten en 
waterlopen voor bescherming en het waterpeil in het natte gebied..

DE CASUS KAMPEN

In het gebied Bolwerk Buitenwacht langs de 
IJssel in Kampen lag vroeger een verdedi-
gingswerk dat hoorde bij de binnenstad van 
Kampen (het bolwerk). Dit verdedigingswerk 
is nog steeds zichtbaar als een verhoging 
in het landschap. Het ligt direct in het ver-
lengde van de IJsselbrug en de IJsseldijk. 
Het gebied kent een ‘hoge archeologische 
verwachting’ en wordt als cultuurhistorisch 
waardevol gezien, al heeft het geen monu-
mentenstatus. Het is bovendien een van de 
belangrijkste entrees van de stad waar veel 
functies samenkomen zoals veel verkeer, 
parkeren en wonen.

Het gebied kent een aantal vraagstukken. 
Inwoners ervaren veel wateroverlast. Bij 
hevige regenval loopt het water van de brug 
en de verhoging direct de wijk en de huizen 
in, maar ook buiten die natte periodes staat 
in veel kruipruimtes water. Omwonenden 
hebben daarnaast behoefte aan een meer 
groene en mooie buitenruimte in de buurt. 
Ondernemers van de stad willen juist ruimte 
voor voldoende parkeerplaatsen. 
Ontwerpers en rioleurs konden in jaren 
geen oplossing vinden die tegemoet kwam 
aan de wensen van bewoners én onderne-
mers. De projectleider van de gemeente 
besloot daarop mee te doen aan de pilot van 
Het Oversticht samen met de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed (RCE) en het Water-
schap Drents Overijsselse Delta, waarbij de 
zoektocht naar een goede oplossing wordt 
verbreed met cultuurhistorische kennis. 

Bolwerk blijkt schans in nat stadsdeel
Een belangrijkste vondst kon worden ge-
daan in een pentekening van Adam Frans 

van der Meulen in het Rijksmuseum Am-
sterdam. Hij kreeg in 1672, tijdens de bezet-
ting van de Nederlanden door de Fransen, 
de opdracht om voor Lodewijk XIV alle over-
wonnen steden te tekenen. Hij maakte ook 
een pentekening van de stad Kampen. Op 
de plaats van de huidige wateroverlast lag 
geen stenen verdedigingsbolwerk, maar een 
aarden schans met een gracht en dijklicha-
men links en rechts van de schans. Archeo-
logisch onderzoek bevestigt deze informatie. 
Daarmee was een eventuele reconstructie 
van het bolwerk en de gracht ten behoeve 
van de waterberging van de baan.

Het gebied zelf blijkt altijd nat en proble-
matisch geweest. Het ligt in een voormalige 
rivierarm met een bodem van veen op klei 
waardoor water moeizaam wegloopt. Het 
watersysteem had aanvankelijk geen relatie 
met de IJssel. Hoewel vaak gewijzigd – van  
sloten, weteringen naar vijvers en smalle 
waterloopjes – blijkt open water voor de af-
watering door de eeuwen heen aanwezig in 
het gebied (zie afbeelding Braun).

In de zestiende eeuw werd de schans aan-
gelegd, en kwam er een verbinding met de 
IJssel om de gracht altijd van voldoende wa-
ter te voorzien, belangrijk voor de verdedi-
gende functie (zie afbeelding Utenwael). Ook 
werd een trekvaart gegraven op de plaats 
waar eerst een wetering zat. 
Toen de verdedigende functie van de schans 
verviel, verzande het gebied en werd er een 
park aangelegd met konkelende waterpar-
tijen en waterloopjes. In het begin van de 
twintigste eeuw, toen woningen en sport-
voorzieningen werden gebouwd, verdween 
het water onder de grond, afgevoerd door 

een rioolbuis. Huidige bewoners kennen 
het gebied zonder open water, maar het 
vormde eeuwenlang het DNA van het ge-
bied.
 

Maatregelen makkelijker geaccepteerd
Door de complexe opgave niet alleen 
vanuit de techniek en het ontwerp te be-
naderen, maar ook vanuit de locatie, de 
historisch gegroeide watersystemen en de 
gebiedsidentiteit, ontstaat een meer duur-
zame oplossing. In het nieuwe ontwerp 
wordt parkeren gekoppeld met tijdelijke 
openwaterplekken: water staat er alleen 
als het moet. Dankzij het historische hy-
drologische verhaal begrijpen bewoners 
waarom het waterprobleem juist hier 
speelt en is de acceptatie van maatrege-
len groter. Vanuit de historie is het heel 
logisch om open water toe te passen; iets 
waar omwonenden aanvankelijk weer-
stand tegen hadden vanwege veiligheid en 
ondernemers omdat het misschien par-
keerruimte zou kosten. Bewoners vinden 
het nog steeds niet wenselijk, maar heb-
ben het wel geaccepteerd. Draagvlak heeft 
het proces versoepeld. Een mooie omge-
ving en het vergroten van de waterbergen-
de capaciteit kan gekoppeld worden aan de  
periode dat dit gebied een plantsoen was. 
Meer groen in de omgeving koppelt twee 
opgaven aan elkaar en verbindt het heden 
met het verleden. De vorm van de schans 
komt globaal terug in een fietsenstalling. 
Op dit moment geeft de gemeente vorm 
aan een definitief plan.

Meer informatie via: https://tinyurl.com/
Landwerk-Oversticht

Pentekening Adam Frans van der Meulen 1672 met het gezicht op Kampen met de schans en buitenwacht op de voorgrond. (Bron: Rijksmuseum Amsterdam)


