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Een van de lastigste opgaven die zich bij het maken van de 
kaartjes voordeden, was het beantwoorden van de vraag of de 
topografische informatie uit het verleden in relatie moest wor-
den gebracht met de huidige situatie en zo ja, hoe dat dan het 
beste zou kunnen. In eerste instantie gingen Henk Kampen en 
ikzelf ervan uit dat we de oude toestand, bekend of hypothe-
tisch, steeds op een moderne kaart of stadsplattegrond moes-
ten projecteren. Op die manier zouden we duidelijk kunnen 
maken over welke plek het telkens ging en zouden we menig 
lezer verrassen met de onvermoede historische achtergrond 
van een hem overigens welbekende plaats. We stuitten echter 
al gauw op een ernstig bezwaar. Het bleek in veel gevallen vrij-
wel onmogelijk de topografische informatie op een overtui-
gende manier te presenteren zonder de daarbij passende his-
torische context te laten zien. Deze context bestaat vooral uit 
verkavelingspatronen en sporen van verdwenen landschaps-  
elementen, zoals wegen, dijken en, vooral, natuurlijke en  
kunstmatige waterlopen. Binnen het bebouwde stadsareaal  

zijn vele daarvan vrijwel restloos opgeruimd. Buiten de be-
bouwde kom wordt het beeld dikwijls ernstig verstoord 
door grootschalige infrastructurele elementen, zoals kanalen, 
(spoor)wegen en baggerdepots. Om deze reden is er niet voor 
gekozen om in dit boek één enkele werkwijze consequent toe 
te passen, maar hebben wij in elk geval afzonderlijk bekeken 
hoe we de gegevens het beste konden presenteren. Vaak is 
de situatie uit de negentiende eeuw of de eerste helft van de 
twintigste eeuw als referentiekader gekozen. De plattegron-
den uit die tijd geven immers een beeld van het betreffende 
gebied voordat het tot grootschalige ingrepen kwam. Een en-
kele ‘moderne’ toevoeging, zoals een spoorbaan, een kanaal of 
een snelweg moet in dergelijke gevallen de lezer enig houvast 
geven bij de oriëntatie. Slechts bij uitzondering is de oude  
situatie ingetekend op uitsneden uit de hedendaagse stadsplat-
tegrond, die ons ter beschikking zijn gesteld door de afdeling 
Geo-informatie van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Eco-
nomische Zaken van de gemeente Groningen. 
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