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CHRISTIAAN SCHRICKX

Weinig archeologische vondsten spreken zo tot 
de verbeelding als een onderaardse gang, zelfs als 
die gang eigenlijk 'gewoon' een riool is. Dat bleek 
afgelopen januari maar weer eens. De pers rukte 
massaal uit na een bericht van Bureau Erfgoed-
Archeologie Hoorn over de 'ontdekking' van een 
tunnel onder en achter de Boterhal, tussen het 
Kerkplein en het Glop. Verhalen over onderaardse 
gangen en vluchttunnels doen al lang de ronde 

in de stad. In de meeste gevallen zijn de verhalen 
van horen zeggen of berusten ze op verkeerd 
geïnterpreteerde vondsten. Een grote waterkelder 
met gewelf wordt in de verbeelding al snel een 
gang. Dat daadwerkelijk gangen onder de grond 
bestaan, toont de vondst bij de Boterhal aan. 
Vereniging Hendrick de Keyser, de eigenaar van 
het pand en het achterliggende erf, streeft ernaar in 
samenwerking met de gemeente Hoorn het riool te 
behouden.

Het rioolstelsel

De aangetroffen onderaardse gang functioneert 
tot op de dag van vandaag als riool. Het maakte 
tot circa veertig jaar geleden onderdeel uit van 
een gemetseld gangenstelsel in de binnenstad. 

We beschikken over een unieke (gedrukte) kaart 
uit 1819 waarop de loop van het riool met de 
bijbehorende rioolputten is weergegeven (collectie 
Westfries Archief). De kaart is getiteld 'kaart van 
stadsrioele' en is volgens het bijschrift 'gecopijeerd 
volgens een van ouds bestaand plan'. Kennelijk 
bestond er een nog oudere kaart. Uit de kaart blijkt 
dat er riolen lagen onder (delen van) de straten het 
Kleine Noord, Breed, Achterom, Nieuwe Noord, 
Glop, Kruisstraat, Gouw, Nieuwstraat, Kerkplein, 
Warmoesstraat, Trommelstraat en Gerritsland. Een 
tweede (handgetekende) kaart dateert uit 1838, 
in welk jaar ook een opmeting van de riolen 
plaatsvond. Het enige verschil met de kaart uit 
1819 is dat nu ook een riool in de Pieterseliesteeg 
en (als latere toevoeging) aan de westzijde van de 
Grote Kerk zijn getekend.1 Uit hetzelfde jaar dateert 
nog een derde kaart met opnieuw het rioolstelsel 
en tevens een plan tot verbetering van het systeem. 
Uit circa 1862 dateert een geschrift onder de titel 
'Aantekeningen van Jonkhr. Mr. P. van Akerlaken 
nopens de stadsriolen'.2 Van Akerlaken zette hierin 
alle historische gegevens, die hij in de kroniek 
van Velius en in het stadsarchief kon vinden, over 
de riolen op een rij. De aandacht voor een op het 
eerste gezicht onaanzienlijk onderwerp als riolen 
in deze tijd mag opmerkelijk heten. Wellicht was 
de aanleiding een innovatie die de werking van 
het riool sterk verbeterde. In 1861 was namelijk 
een stoomgemaal aan de Westerdijk gebouwd 
dat het vuile water naar de Zuiderzee pompte 
en vervolgens schoon water het riool inpompte. 
Dankzij deze kaarten en geschriften is veel bekend 
over de Hoornse stadsriolen.

De uitvinding van het riool

Het bestaan van riolen is zeker geen 
vanzelfsprekendheid. In veel steden zijn deze pas in 
de 19de eeuw aangelegd. Op de erven van de huizen 
maakte men tot die tijd beerputten waarin de 
menselijke fecaliën werden verzameld. Als de put 
vol was, kwam een putjesschepper deze legen. Een 
andere oplossing was het emmerstelsel, dat volgens 
de directeur van de gemeentereiniging een 'meer 
dan verouderde en tevens weerzinwekkende wijze van 
afvoer van faecale stoffen' was. Daarom werd in 1914 
voor huizen die niet op een riool waren aangesloten 
het systeem van de ijzeren wisseltonnen ingevoerd. 
Hoewel bedoeld als overgangsmaatregel waren er in 
1970 nog altijd veertig huizen met wisseltonnen.3 
Een rioleringssysteem waarop alle huizen zijn 
aangesloten, is dus ook in Hoorn van recente 
datum.
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Het rioolstelsel in de binnenstad van Hoorn vindt 
zijn oorsprong in de 15de eeuw. Velius schrijft bij 
het jaar 1464 over de aanleg van 'welven' door 
het kerkhof van de Grote Kerk op het Kerkplein. 
Deze informatie heeft hij overgenomen uit de 
burgemeestersrekening uit dat jaar. Hierin staat 
onder andere een uitgavepost 'van kalc ende van 
stien dairt verwulft bij dat clochuis mede gemaket is'. 
Het klokhuis (overigens is dit de oudste vermelding 
van dit gebouw) stond naast het St. Jans Gasthuis 
(nu de Boterhal). Een nog oudere vermelding is 
te vinden in een akte die betrekking heeft op een 
huis aan het Kerkplein.4 Hoorn verkocht dit huis 
in 1447 onder de voorwaarde dat de stad de kosten 
zou dragen voor 'dat bolwerc ende die floer daer 
dat voirschr(even) huus op staet'. In 1539 werd de 
akte nogmaals bevestigd waarbij staat geschreven 
dat de akte betrekking heeft op het 'verwolft ende 
waterganck onder Mari Spelds huijs inden Kerckstraet'. 
Later is nog toegevoegd: 'daer Mari Spelds huijs 
placht te staen is het nieuwe gasthuijs ghetimmert a(nn)
o 1563'. Uit deze aantekeningen valt af te leiden dat 
reeds vóór 1447 een overwelving van een water 
bestond en dat hier overheen het gasthuis (nu 

de Boterhal) is gebouwd.5 Geleidelijk zijn meer 
wateren in de stad overwelfd, waardoor bredere en 
fraaiere straten ontstonden. De riolen zoals die op 
de kaart uit 1819 staan getekend, zijn grotendeels 
tussen 1561 (de Gouw) en 1654 (het Achterom) 
tot stand gekomen. Velius noemt in zijn kroniek de 
verschillende dateringen en spreekt in alle gevallen 
van het 'verwelven' van straten. De benaming 
(stads)riolen duikt pas in de 18de eeuwse kronieken 
op.
De reden dat in Hoorn zo vroeg overwelvingen 
zijn gemaakt, ligt in de natuurlijke gesteldheid van 
de bodem. Hoorn is ontstaan in een nat (veen)
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Ongetwijfeld gold dit probleem ook voor het riool 
onder en achter de Boterhal.
Niet alleen dichtslibben, maar ook achterstallig 
onderhoud was een probleem. In de bronnen 
vernemen we meermalen van herstellingen van 
gewelven. Enkele malen is sprake van een instorting 
van een gewelf, net zoals dat nu het geval is achter 
de Boterhal.

Een laatste overblijfsel

Het rioolstelsel zoals dat in de 17de eeuw tot stand 
kwam, bleef bestaan tot in de jaren zestig van de 
20ste eeuw. In de jaren veertig werd vastgesteld 
dat het muurwerk en de vloeren van de riolen in 
slechte staat verkeerden. De riolen waren sterk 
vervuild, stroomden slecht door en instortingen 
kwamen regelmatig voor. In 1961 werd een 
grootschalig plan tot sanering opgesteld, dat werd 
uitgevoerd in vier fasen. Een onderzoek naar de 
staat van de oude gemetselde riolen leidde tot 
de conclusie dat 'de uitvoering van de onderhavige 
rioleringswerkzaamheden (…) dringend noodzakelijk' 
is omdat 'de gemetselde riolen in slechte staat verkeren 
zo zelfs, dat gevaar voor instorten bestaat'. Daarnaast 
was vervanging noodzakelijk omdat het afschot 
(stroomrichting) werd gewijzigd in verband met de 
bouw van een nieuw rioolgemaal aan de Lambert 
Meliszweg (oostzijde stad) ter vervanging van het 
oude rioolgemaal aan de Westerdijk (westzijde 
stad). De werkzaamheden vingen aan in 1964 
en liepen door tot 1978. De oude riolen werden 
grotendeels of geheel weggebroken en nieuwe 
betonnen rioolbuizen namen hun plek in. Terwijl 
de werkzaamheden al waren aangevangen, werd 
in opdracht van Openbare Werken in 1969 een 
onderzoek naar de historie van het riool ingesteld, 
waarbij werd teruggegrepen op de informatie van 
Van Akerlaken. De oude tekeningen werden op 
nieuwe kaarten geplot. Toch was het besef dat de 
oude riolen een vorm van documentatie verdienden 

gebied en voor de waterafvoer zijn veel sloten en 
afwateringen gegraven. Door veel straten stroomde 
dus al water en door het overwelven ontstond 
vanzelf een riool. Op de overwelvingen werden 
namelijk huisriolen en goten aangesloten.
Het schoonhouden van de stadswateren en het 
ondergrondse gangenstelsel was vanaf het begin 
een punt van zorg. Aanvankelijk werd eenvoudig 
via twee sluizen in de dijk, in zee geloosd. Reeds 
in de 15de eeuw bouwde men een molen bij 
het Nieuwland (oudste vermelding 1447) die het 
polderwater door de grachten en riolen pompte. 
Een belangrijke wijziging in het systeem vond 
plaats in 1579, toen via een nieuwe sluis zout water 
werd ingelaten voor de doorspoeling.6 Ondanks 
de verschillende maatregelen leverden sommige 
overwelvingen stankoverlast op. Velius schrijft bij 
1616 dat 'al 't ander oude welf, dat met vuyligheyd 
vervult en gantsch toegestopt was, werd met groote 
moeyten en geen minder kosten schoongemaekt'. Voor 
het riool in het Nieuwe Noord hielp deze maatregel 
niet, want deze bleek in 1632 zo dichtgeslibd met 
vuil dat 'een groote stanck over de stadt compt'. Ook 
bij het jaar 1752 lezen we dat de riolen zo droog 
en vuil waren, dat er een grote stank uit kwam. 
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krijgen we inzicht in wanneer en hoe het riool is 
gebouwd. Het riool tussen het Kerkplein en het 
Glop is in twee fasen aangelegd. Het grootste deel, 
namelijk vanaf het Kerkplein tot ruim 15 meter 
achter de Boterhal, is waarschijnlijk in of voor 
1563 gemaakt ter vervanging van de oudere 15de 

eeuwse overwelving. Dit deel is een vrij smalle gang 
die volledig is opgebouwd uit rode bakstenen. In 
de wanden bevinden zich dichtgezette balkgaten 
die zijn gebruikt bij het metselen van het gewelf. 
De gang is ter hoogte van de aanzet van het 
tongewelf het breedst en versmalt iets naar onderen. 
Opmerkelijk is dat het riool geen houten bodem 
heeft, zoals wel het geval bij de latere riolen. Het 
riool aan de kant van het Glop is waarschijnlijk in 
1595 gemaakt, toen ook het Nieuwe Noord werd 
overwelfd. Dit riool is breder dan de voorgenoemde 
rioolgang en de wanden zijn deels opgebouwd uit 
gele bakstenen. In dit deel van het riool zijn diverse 
oorspronkelijke rioolaansluitingen aanwezig, via 
welke verschillende gebouwen van het gasthuis 
hun afvalwater loosden.
Het aantreffen van het riool was dus geen complete 
verrassing, maar de ouderdom en wijze waarop het 
was gebouwd, was zeker een grote ontdekking. De 
datering vóór 1563 maakt dit riool tot het oudste 
nog bestaande stuk riool in Hoorn. Het ligt op een 
plek waar in de 15de eeuw de eerste overwelving 
in Hoorn is gemaakt. Sinds eeuwen is het nu weer 
mogelijk, als het water eruit is gepompt, om via het 
riool onder de Boterhal door te lopen. Daardoor is 
het nu echt een onderaardse gang.

nauwelijks aanwezig. Onder aansturing van de 
gemeente-archeoloog Tosca van de Walle verrichtten 
vrijwilligers, onder wie Henk Saaltink, in de jaren 
zeventig enkele waarnemingen. Tevens werden zo 
nu en dan foto's van de werkzaamheden genomen, 
die nu een belangrijke bron van informatie zijn.
Slechts op enkele plaatsen bleef het oude riool 

bewaard. De rioolgang onder en achter de Boterhal, 
aansluitend op het Glop, was vanwege de ligging 
niet makkelijk te vervangen en bovendien waren 
er maar weinig huisaansluitingen die op dit stuk 
riool loosden. Dit riool, dat toen al grotendeels was 
dichtgeslibd, werd ongemoeid gelaten en raakte in 
de vergetelheid.

Het riool herontdekt

Het bestaan van het gemetselde riool onder en 
achter de Boterhal is dus altijd bekend geweest bij 
de gemeente Hoorn. Het is echter in eeuwen niet 
schoongemaakt of hersteld. Rond 1860 schreef 
Van Akerlaken al dat het riool eigenlijk verwijd en 
verdiept zou moeten worden. Toen onlangs een flink 
gat in de bestrating achter de Boterhal viel, was snel 
duidelijk dat de oorzaak het instorten van een stuk 
gewelf van dit oude riool was. Bij inspectie bleek in 
dit riool een sliblaag van ongeveer een meter dik te 
liggen. Deze laag is voor zover mogelijk uit het riool 
weggespoten en -gezogen. Het oude riool kwam 
hierdoor voor het eerst sinds eeuwen weer volledig 
in beeld. De wanden en gewelven zijn van binnen 
in detail bekeken en alle aangetroffen sporen zijn 
ingemeten, beschreven en gefotografeerd. Hierdoor 
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