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VOORWOORD

Het boek The Built Form of Western Cities was voor mij de eerste
kennismaking met de stadsmorfologie. Sinds het verschijnen van dit
boek zijn tien jaar verstreken waarin ik verder kennis heb gemaakt met
dit brede interdisciplinaire veld. In deze afgelopen tien jaar heb ik
getracht om de methoden en technieken van stadsmorfologisch
onderzoek een bredere bekendheid te geven. Dit proefschrift is hieraan
een bijdrage.

In de afgelopen jaren heb ik kennis kunnen maken met de verschillende
hoofdrolspelers van de stadsmorfologie. Dit was mogelijk in het kader
van het onderwijsprogramma van Kunst- en Architectuurgeschiedenis
van de Rijksuniversiteit Groningen, en door de verschillende
bijeenkomsten van het International Seminar on Urban Form. Deze
ontmoetingen en het onderwijs hebben altijd zeer stimulerend gewerkt.
Een andere stimulans is de ontwikkeling van ICT binnen de Letteren
geweest. Niet alleen heeft hierdoor automatisering een belangrijke
plaats gekregen in het onderwijs en onderzoek, het is op deze manier
ook mogelijk geweest een eigen richting in het stadsmorfologisch
onderzoek te ontwikkelen. Juist het onderzoeksgebonden onderwijs op
het raakvlak tussen ICT en stedenbouw heeft voor mij zeer motiverend
gewerkt. De snelle ontwikkelingen op het gebied van beeldverwerking,
internet en het ruimtelijk onderzoek zorgen er soms voor dat je wordt
ingehaald door de tijd: tijdrovende en zelf ontwikkelde methoden blijken
in de nieuwste software te zijn opgelost. Ik heb dit altijd als een
positieve ontwikkeling gezien, het helpt de methode beter te
doorgronden.

Graag wil ik iedereen bedanken die de totstandkoming van dit
proefschrift mogelijk hebben gemaakt. Allereerst mijn promotoren,
prof.dr. Ed Taverne is voor mij nog steeds de belangrijkste katalysator,
zijn vertrouwen en inspirerende commentaren zijn onmisbaar geweest in
de afgelopen jaren. Prof.dr. J.W.R.Whitehand heeft mij de afgelopen
jaren veelvuldig met goede raad bijgestaan. Verschillende collega's en
oud-collega's binnen de  Faculteit der Letteren en het International
Seminar on Urban Form wil ik bedanken voor hun hulp, steun en
meedenken in de afgelopen jaren. Dr. Erik Kleyn die mij introduceerde in
het beeldverwerkingsonderzoek, drs. Marieke Blaauw die mij hielp bij het
archiefonderzoek en dr. Jan de Jong voor zijn hulp bij de correctie van
het manuscript. Veel heb ik mogen leren van prof.dr. Jürgen Lafrenz en
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dr. Terry Slater die mij geholpen hebben de metrologische analyse eigen
te maken. Prof.dr. Jean Castex, prof.dr. Pim Kooij, prof.dr. George
Welling en prof.dr. Auke van der Woud voor hun academische
commentaren op dit boek. Bijzonder dank ik drs. Catherine Blain die mij
de mogelijkheid bood dit boek af te ronden. Verder wil ik allen bedanken
die mij binnen de universiteit de mogelijkheid boden onderzoek te doen,
Dora Bijleveld die altijd klaar staat, prof.dr.ir. John Nerbonne voor de
ruimte die hij mij heeft geboden. D. Kuijken en drs. M. de Jonge van het
gemeentearchief Groningen voor hun hulp. Dit boek werd gedrukt door
het grafisch centrum van het facilitair bedrijf van de Rijksuniversiteit
Groningen, allen die hierbij betrokken waren ben ik zeer erkentelijkheid
voor de plezierige samenwerking.

De steun die ik van mijn ouders, familie en vrienden heb ontvangen is
steeds groot geweest. Hiervoor mijn dank. Een bijzonder woord van
dank ook voor Margreet en Oscar, die hun echtgenoot en vader veel
hebben moeten missen in de afgelopen jaren. Dank je wel voor jullie
steun en vertrouwen.
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INLEIDING

In deze stedenbouwhistorische studie worden uiteenlopende methoden
en technieken op het gebied van stads morfologisch onderzoek, getoetst
aan de ruimtelijke orde van een bescheiden stadswijk in Groningen uit
het begin van de zeventiende eeuw. Het boek is daarom niet alleen een
bijdrage aan de ruimtelijke geschiedenis van de Nederlandse stad, maar
tegelijk ook een methodisch-theoretische studie die de betekenis wil
aantonen van de stadsmorfologie voor de analyse van ruimtelijke
structuren, zowel naar hun ontstaan als hun transformatie in de tijd.

In kringen van geografen, architecten en historici wordt de morfologie in
algemene zin opgevat als de studie van de stedelijke vorm. Preciezer
geformuleerd: de stadsmorfologie houdt zich bezig met het onderzoek
(beschrijving, classificatie en analyse) van al die factoren die bijdragen
aan de wording en verandering van de fysieke structuur van de stad.
Stadsmorfologen spreken daarbij bij voorkeur over ‘stedelijk weefsel’, en
onderscheiden daarin uiteenlopende elementen als nederzetting,
wegenstelsel, parcellaire structuur en bebouwde of onbebouwde ruimte
die ieder met een eigen dynamiek en aan de hand van verschillende
tijdstokken, actief werkzaam zijn in de plattegrond van de stad. Door
deze aandacht voor de zuiver fysieke elementen van het stedelijk milieu,
is de morfologische benadering van stedelijke ontwikkelingen
complementair aan die welke zich in eerste instantie richt op de sociaal-
wetenschappelijke of architectonische ideeën en concepten welke aan de
planvorming en inrichting van de stedelijke ruimte, zowel in het heden
als verleden, ten grondslag liggen.

De geschiedenis van zowel de stedenbouw als van de stad in Nederland -
sedert de late Middeleeuwen tot aan de dag van vandaag - kent weinig
geslaagde voorbeelden van zuiver stadsmorfologische studies. Weliswaar
zijn we sinds 1978 goed op de hoogte van de geschiedenis van de
stadsuitleg in de Republiek, maar de beschikbare kennis heeft vooral
betrekking op de plan- en besluitvorming en de daaraan ten grondslag
liggende ideeën en theorieën; naar de feitelijke productie en
morfologische karakteristieken is (nog) steeds weinig onderzoek gedaan.
Dat geldt ook voor het in 1995 gepubliceerde handboek Stedebouw. De
geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden, waar
weliswaar in de inleiding uitvoerig aandacht wordt besteed aan de
recente historiografie van de morfologie in de brede zin van het woord,
maar in de daarop volgende, feitelijke analyses daar volkomen aan
voorbij gaat. Ook dit boek komt niet met een afgeronde en sluitende,
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morfologische analyse van een Nederlandse stad. Het is veeleer een
bescheiden aanzet daartoe en wil niet meer zijn dan 1. een
inventarisatie van het methodisch instrumentarium waar de
stadsmorfologie op dit moment over beschikt en 2. een voorlopige
toetsing van de bruikbaarheid daarvan voor toekomstig stadsonderzoek,
aan de hand van een ruimtelijke analyse van een zeventiende-eeuwse
stadswijk in Groningen waarover tot nu toe weinig bekend was.

Deze studie wil een stimulans geven aan het morfologisch
stadsonderzoek in Nederland dat, internationaal, tot nu toe enigszins is
achtergebleven. Weliswaar is vanuit de Technische Universiteit Delft,
met de baanbrekende studies van Visser, in de jaren zestig een begin
gemaakt met het morfologisch onderzoek naar steden als Schoonhoven,
Leiden en Delft, maar dat beperkte zich vooral tot de (reconstructie van)
de middeleeuwse stadsplattegrond. Bovendien heeft het in de recente
tijd nauwelijks nog een vervolg gekregen. Daardoor is Nederland ook
zwak vertegenwoordigd in het internationale netwerk van
stadsmorfologen (ISUF) waarin geografen, architecten en
stedenbouwkundigen uit de hele wereld samenwerken.

Morfologisch stadsonderzoek heeft niet alleen een uitgesproken functie
in het (stedenbouw) historisch onderzoek naar de stad, maar levert
bovendien fundamentele kennis die van betekenis is voor de aanpassing,
invulling en uitbreiding van bestaande steden, kortom voor het huidige
stadsontwerp. Met name het Franse stadsmorfologisch onderzoek
waarover uitvoerig in het eerste deel wordt gerapporteerd, verschaft de
morfologisch georiënteerde geschiedschrijving het eigentijds ontwerp
een reële band met het verleden en fungeert zij als een referentiekader
en toetssteen van theoretische speculatie en architectonische inventie.
Anders dan landen als Italië of Frankrijk, kent Nederland nauwelijks een
traditie van productieve verbindingen tussen architectuur en
geschiedenis al zijn er incidenteel wel architectenbureaus en individuele
ontwerpers (zoals bijvoorbeeld het bureau De Nijl Architecten in
Rotterdam) die zich kenmerken door een sterk analytische benadering
van eigentijdse, stedelijke vraagstukken waarbinnen zowel morfologie
als typologie fungeren als fundamentele categorieën van
kennisverwerving en van -representatie. Tot welke resultaten het
ontbreken van een dergelijke behoedzame manier van stads- en
stedelijke vernieuwing kan leiden, is goed te zien in de in dit boek
bestudeerde stadswijk in Groningen, waarvan het weefsel sedert de
jaren zestig onherstelbaar beschadigd is door grootschalige, nauwelijks
aan geschiedenis en ruimtelijke context gerelateerde, architectonische
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objecten.

Deze studie heeft een drieledige opzet: in het eerste deel worden in drie
hoofdstukken de verschillende richtingen binnen het huidige Europese
stadsmorfologisch onderzoek in kaart gebracht: de overwegend Duitse
en Engelse, stadsgeografische traditie, die tijdens het interbellum tot
bloei is gekomen met als belangrijkste representant, de geograaf
Conzen; daarnaast de strikt architectonische traditie zoals die
halverwege de jaren zestig in Italië tot bloei is gekomen met als
belangrijkste ‘aandrijver’: de architect Muratori; en, tenslotte, de tot de
dag van vandaag zeer actieve, Franse traditie zoals die zich vanaf het
begin van de jaren zeventig heeft ontwikkeld en waarin de geografische
èn architectonische invalshoeken samenkomen en bovendien worden
gecombineerd met elementen uit de Amerikaanse sociale planning.

Weliswaar bieden deze studies ieder afzonderlijk geen directe
aanknopingspunten voor een analyse van de zeventiende eeuwse
stadswijk van Groningen – de in deze studie gehanteerde casestudie -
maar tezamen vormen zij het methodische kader waarbinnen het
morfologisch onderzoek naar een Groningse stadswijk heeft
plaatsgevonden. Een belangrijke reden waarom deze studie zoveel
aandacht schenkt aan de historiografie van de Europese stadsmorfologie
is dat een dergelijke geschiedschrijving tot nu toe niet bestond.

Het tweede deel van deze studie is gewijd aan het belangrijkste
methodisch instrument van de morfologische analyse: de kaart c.q. de
cartografie. Een belangrijk struikelblok in veel stadsmorfologische
methoden is dat er veel gebruik wordt gemaakt van cartografische
documenten, maar dat deze door hun veelvormigheid lastig bruikbaar
zijn als primaire bron. Ook ontbreek veelal een kritische reflectie op de
gebruikte bronnen. De oplossing die in deze studie wordt gepresenteerd
ligt in een digitale atlas waarin alle documenten “schaalloos” zijn en
zodoende beter vergelijkbaar. De totstandkoming van deze atlas is
beschreven in deel 2.

In de verschillende hoofdstukken van het tweede deel wordt nader
ingegaan op de wijze waarop de kaart wordt gebruikt in stadshistorisch
onderzoek niet alleen als medium ter visualisering van informatie, maar
vooral ook als authentieke bron van specifieke, in het stadsplan besloten
kennis van stedelijke processen en ontwikkelingen. Ter verheldering van
dit onderscheid wordt een uitvoerige schets gegeven van drie
cartografische projecten die ieder afzonderlijk illustratief zijn voor de
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potenties van de cartografie voor het huidige (stads)historische en
stedenbouwhistorische onderzoek in internationaal verband. De kern van
het tweede deel bestaat evenwel uit een beschouwing over de rol van de
computer bij het gebruik en de verwerking van historisch kaartmateriaal.
Binnen het brede veld van de stadsmorfologie is een groeiende
belangstelling voor de geautomatiseerde verwerking van het voor de
analyse noodzakelijke bronnenmateriaal, en zelfs voor een
(gedeeltelijke) geautomatiseerde analyse van de stedelijke plattegrond.
De toenemende capaciteit van computersystemen alsmede de
ontwikkeling van geavanceerde programmatuur levert hierbij een
belangrijke bijdrage. Het gebruik van dergelijke systemen in de
stedenbouw historische context is echter verre van een onproblematisch.
De geautomatiseerde analyse van historische kaartmateriaal vraag om
een speciale manier van invoer en codering van het materiaal. Hiervoor
moeten alle beschikbare materiaal op gelijke schaal worden ingevoerd,
hetgeen gezien de veelvormigheid van het materiaal geen gemakkelijke
opgave is. Voor de analyse van het materiaal zijn de geografische
informatie systemen die volledig ingericht zijn voor de analyse van
ruimtelijk gegevens het belangrijkste instrument. Geografische
informatiesystemen zijn, in combinatie met beeldverwerkende
technieken, ook in staat het cartografische materiaal zodanig te
bewerken dat een invoer zonder verlies van informatie mogelijk is. Maar
het historisch bronnenmateriaal is niet ten allen tijden uniform,
meetmethode van zeventiende eeuwse landmeters kennen een
toenemende afwijking hoe verder het te meten punt zich van het
standpunt van de landmeter bevindt. Dergelijke foutmarges zijn met
behulp van de geautomatiseerde gegevensverwerking te compenseren
indien deze een regelmatig patroon vertonen, zeker op dit punt heeft de
geautomatiseerde verwerking een belangrijke meerwaarde.

Tenslotte: in het derde en laatste deel staat de geschiedenis en een
aanzet voor morfologische analyse van de noordelijke stadsuitleg van de
stad Groningen, waartoe officieel in 1616 werd besloten, centraal. Over
deze stadsvergroting is relatief weinig bekend: zowel de geschreven als
getekende bronnen zijn uiterst summier. Ook de literatuur is, bijgevolg,
schaars. Dat is de reden waarom in het kader van deze studie niet alleen
aanvullend archivalisch onderzoek is verricht, maar bovenal de
plattegrond van de stadsuitleg zelf, zoals die tot de dag van vandaag
voor handen is, tot bron van kennis en analyse is gemaakt. Om daarvan
de geheimen, de orde en de wetmatigheden te doorgronden en op te
kunnen sporen, is selectief gebruik gemaakt van stadsmorfologische
methoden en werkwijzen zoals die in het eerste deel zijn geanalyseerd.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

17

Daarbij heeft met name het door de Engelse stadsgeografen ontwikkelde
model ter bestudering van prestedelijke nederzettingen tal van
waardevolle indicaties opgeleverd over uiteenlopende kwesties als de
situering, oriëntatie en omvang van de toekomstige stadswijk. Kwesties
waarover in de geschreven en getekende bronnen nauwelijks enig
uitsluitsel te vinden is.

Een belangrijk element voor de analyse van de uiteindelijke stadsvorm
en inrichting zijn de fortificatiewerken rondom de stad. Zij vormen een
element dat in stadsmorfologische studies onderbelicht is gebleven. Voor
de analyse is het belangrijk inzicht te hebben in de achterliggende
theorie van deze werken. Om deze reden wordt aan de hand van
traktaten, de theoretische maar veelal ook zeer praktische handleidingen
voor de militair ingenieurs, een beschrijving gemaakt van het planproces
en de daadwerkelijke aanleg van de vestingwerken van Groningen.

De analyse van het planproces vindt plaats door een archivalisch
onderzoek naar de verschillende betrokkenen in het proces: de prins van
Oranje, de Friese stadhouder, het stadsbestuur van Groningen en
verschillende landmeters en ingenieurs. Hun briefwisseling blijkt naast
de verslagen van het stadsbestuur en de Staten-Generaal een
belangrijke bron van informatie. In enkele gevallen zijn deze archivalia
te koppelen aan cartografische bronnen, zoals bijvoorbeeld in het geval
van een plan van Arent Arents en Salomo Anthonij voor de aanpassing
van de wal ten noorden van de bestaande stad. Het beeld dat uit de
archiefstukken naar voren komt is dat Prins Maurits en Willem Lodewijk
ernaar streefden Groningen om te vormen tot een speerpunt in de
verdediging van het noorden van het land. Voor de stad Groningen stond
voorop dat de stad uitgebreid diende te worden en de
waterhuishoudkundige structuur dusdanig moest worden aangepast dat
de handel in de stad hiervan zou profiteren. Een proces dat, zoals de
bronnenstudie laat zien, al startte voordat ook nog maar werd nagedacht
over de uitbreiding. Dit complexe eisenpakket leidde uiteindelijk tot
aanpassing van enkele waterwegen rondom de stad waar de stad nog
meer dan daarvoor de spin in het web van de Ommelanden werd.
Tegelijkertijd hebben deze waterstaatkundige aanpassingen ook een
belangrijke rol gespeeld in de bepaling van de vorm van de nieuwe stad.

De bestudering van de aanleg van de vestingwerken gebeurt op basis
van enkele bestekken. Deze geven vooral een beeld van de
noodzakelijke mankracht en de hoeveelheid werk die verzet moest
worden voor een dergelijk project. Tevens geven zij een beeld van de
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stapsgewijze totstandkoming van de nieuwe uitleg.

In het laatste hoofdstuk vindt een analyse plaats van de laatste fase van
de aanleg: de civiele invulling van het nieuwe gebied het straten
patroon, de bouwblokken en de onderverdeling van de blokken in
percelen. In het verleden hebben een aantal auteurs de uitleg van
Groningen beschreven als een voorbeeld van ‘ideale planning’ maar zij
tonen nauwelijks aan waarom het plan ideaal zou zijn. Met behulp van
de metrologische analyse, gebruikt voor de reconstructie van de lay-out
en de civiele invulling, wordt de plattegrond onder de loep genomen om
aan te tonen dat niet zozeer de plattegrond maar de stadsvorm ideaal is.

Om de bovenstaande analyses ter bepaling van de stadsvorm en
inrichting te kunnen uitvoeren wordt in het derde deel gebruik gemaakt
van computer gestuurde bewerkingen van het beschikbare
kaartmateriaal in combinatie met de geschreven bronnen. Deze
bewerkingen hebben geleid tot een drietal nieuwe kaarten die het directe
resultaat zijn van de ruimtelijke analyse en die kunnen worden gebruikt
ter ondersteuning van een verdere morfologische analyse doordat zij
juist die informatie kan geven waar de bestaande instrumenten, die van
het cartografisch onderzoek, te kort schieten.
Dit materiaal heeft betrekking heeft op a) de geografische
‘draagstructuur’ van de stadsplattegrond van Groningen b) de exacte en
ideale vorm van de rond de stads geprojecteerde fortificaties en c) de
ruimtelijke inrichting en vooral de parcellaire indeling van de sedert
1616 ontwikkelde noordelijke stadsuitleg.

Deze kaarten zijn de volgende:
a. Op basis van de schaarse voor de stad Groningen aanwezige
meetgegevens is door middel van interpolatie een hoogtelijnenkaart en
een model van de niveauverschillen in de stad gemaakt. Dit model vormt
in combinatie met de bodemkaart een belangrijke bron wat betreft de
onderliggende geografische structuur van de stad. Doordat dit model
tevens gebruikt kan worden als ondergrond voor andere kaarten zijn
deze hierdoor te visualiseren en te analyseren in drie dimensies. Op deze
wijze is bijvoorbeeld het tracé van straten te relateren aan de
onderliggende structuur. Ook kan worden aangetoond in hoeverre bij de
planning wel degelijk rekening werd gehouden met de relatief kleine
hoogte verschillen in de stad Groningen. Dit laatste blijkt onder meer
ook uit een drietal manuscriptkaarten uit het begin van de zeventiende
eeuw die deze stelling ondersteunen.
b. De theorie uit zeventiende eeuwse traktaten over vestingbouw in
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combinatie met gegevens uit kaarten waaruit de precieze vorm en
omvang van de verdedigingswerken af te lezen is, leidden in dit
onderzoek tot een reconstructie van de idealen van de militair ingenieur.
Deze structuur blijkt terug te gaan op een geometrische figuur waarin
zowel de middeleeuwse stad als de nieuwe stadsuitleg passen. De kaart
van de ideale circumvalentie laat zien wat de gedachten van de
ingenieur kunnen zijn geweest.
c. De plankaart, het getekend kaartbeeld waarop de essentiële
elementen van de oorspronkelijk geplande morfologische structuur -
vestingwerken, infrastructuur en parcellering - in hun onderlinge
samenhang worden weergegeven, is waarschijnlijk door het vele gebruik
verloren gegaan. Een dergelijke kaart, waarvan we op basis van een
aantal vermeldingen in de raadsverslagen kunnen aannemen dat deze
bestaan moet hebben, is een belangrijk document voor de analyse van
de oorspronkelijke structuur en de daaropvolgende transformaties. Een
belangrijk doel van deze studie is dan ook een hypothetische kaart te
reconstrueren op basis van het geschreven en getekende materiaal dat
wel voorhanden is. De kaart die het resultaat is van dit onderzoek zal in
de toekomst de basis kunnen zijn voor een verdere morfologisch
analyse. In dit onderzoek is van het gebruik van de gereconstrueerde
plankaart een voorbeeld gegeven door de perceelsdimensies die het
resultaat zijn van de metrologische analyse, op de reconstructie in te
tekenen en deze beide kaartbeelden te vergelijken.

Op basis van de drie reconstructies kan in de toekomst verder
morfologisch onderzoek plaatsvinden waarbij ook andere analyse
methoden zoals die in het eerste deel zijn beschreven, kunnen worden
toegepast. Deze studie vormt als zodanig een methodologisch
framework voor verder onderzoek voor stadsvorm onderzoek dat niet
alleen toepasbaar is op Nederlandse steden maar tevens op stedenbouw
in het algemeen. De in het tweede deel beschreven methode van
geautomatiseerd historisch cartografisch onderzoek is daarvoor echter
de onontbeerlijke basis.




