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1. Zicht vanuit de 

kijkruimte die in 2016 

in het riool achter het 

St Jans Gasthuis is 

gemaakt

Stadsplanning en waterstaat in de Gouden Eeuw

CHRISTIAAN SCHRICKX*

Bij de Gouden Eeuw van Hoorn denken we aan 
rijke kooplieden die aan de voorname straten 
woonden, aan luxe goederen die de VOC uit verre 
landen bracht en aan de bloei van de schilderkunst. 
Het aanzicht van het historisch centrum wordt 
nog altijd bepaald door de huizen die toen zijn 
gebouwd en in het Westfries Museum kunnen 
we Chinees porselein, prachtige schilderijen en 
tal van andere voorwerpen uit die gouden tijd 
bewonderen (afb 2-3). Waar we bij de Gouden 
Eeuw niet direct aan denken is iets zo banaals als 
een riool. Het stadsbestuur hield zich ook in die tijd 

al bezig met stadsplanning. De aanleg van havens, 
straten en bruggen en de uitgave van bouwpercelen 
werden door het college van schepenen geregeld. 
Een onderdeel van de stadsplanning was een 
ondergronds stelsel van gemetselde gangen die 
dienden voor de afvoer van water, zowel schoon 
polder- en regenwater als vuil rioolwater. In Hoorn 
kwam een inventief systeem tot stand: met diverse 
sluizen en molens werd de doorspoeling van 
dit gangenstelsel gereguleerd. Hoorn was hierin 
vooruitstrevend.

Waterstress

In de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw 
is vrijwel het volledige stelsel van ondergrondse 
watergangen – in het verleden sprak met van 
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West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. 
Vanuit verschillende plaatsen werd dit veengebied 
ontgonnen door het graven van rechte sloten 
naar natuurlijke of gegraven afwateringen. De 
grootschalige ontginningen vonden vooral plaats 
in de 11de en 12de eeuw. Het veen ontwaterde 
en werd daardoor geschikt voor akkerbouw en 
landbouw. Een onbedoeld gevolg was dat de 
bodem daalde en het gebied kwetsbaar werd voor 
overstromingen. De bewoners waren gedwongen 
dijken op te werpen en een eeuwenlange strijd 
tegen het zeewater ving aan. Na dijkdoorbraken 
moest soms de zeedijk worden opgegeven en 
legde men landinwaarts een nieuwe dijk aan, 
een zogenaamde inlaagdijk. Hoorn is ontstaan 
aan een inlaagdijk die het tracé van het Kleine 
Oost, Grote Oost en West volgt. Bij opgravingen 
aan de Roode Steen is de oudste bewoning 
teruggevonden. Op een diepte van vier meter 
onder het huidige straatniveau liggen de resten van 
eenvoudige huizen met wanden van vlechtwerk en 
leem. De huizen stonden vrij op percelen die van 
elkaar waren gescheiden door sloten. Voorafgaand 
aan de bouw van een huis werd een perceel 
opgehoogd tegen wateroverlast. Gedurende eeuwen 
is een metersdik pakket ontstaan. Naarmate de 
bebouwing toenam, werden de sloten tussen en 
achter de huizen gedempt. Overal in de stad komen 
we bij opgravingen gedempte sloten tegen (afb. 6). 
Achter de belangrijkste straten liepen zogenaamde 

overkluizingen - gesloopt en vervangen door 
betonnen rioolbuizen (afb. 4). Alle huizen zijn 
aangesloten op rioleringen en ook het hemelwater 
wordt afgevoerd. In de moderne tijd lijkt de 
afvoer van water met elektrische gemalen en 
versterkte dijken een probleem van het verleden. 
Opmerkelijk mag dan ook heten dat de laatste 
jaren een hernieuwde belangstelling bestaat voor 
de historie van de oude watersystemen. Vanwege 
de klimaatverandering worden meer weerextremen 
verwacht, zoals overvloedige regenval. Gemeenten 
voeren een zogenaamde stresstest voor wateroverlast 
uit om kwetsbare gebieden in kaart te brengen. De 
historie van de oude watersystemen wordt hierin 
betrokken en Hoorn is een van de steden die als 
voorbeeld voor een studie hiernaar wordt genoemd. 
Moderne problemen blijken vaak een gevolg van 
beslissingen uit het verleden. De stadsgrachten 
en watergangen vormden in de historische steden 
een waterbuffer. In de moderne stad, zoals die in 
de 19de en 20ste eeuw is vormgegeven, zijn veel 
grachten gedempt en watergangen gesloopt, om 
ruim baan te maken voor verkeer. De waterbuffers 
zijn daardoor veel kleiner geworden.

Aan de vooravond van de Gouden Eeuw

Op de oudste stadsplattegrond van Hoorn uit circa 
1560 is goed te zien hoe veel water er in de stad was 
(afb. 5). De volledige stad, dus ook alle waterlopen, 
is door mensenhand gevormd. Hoorn ligt niet 
aan een rivier en is niet ontstaan in een natuurlijk 
landschap dat het uiterlijk van de stad heeft 
bepaald, maar is gebouwd binnen een in cultuur 
gebracht veengebied. In de Middeleeuwen raakte 
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burgwallen: gegraven waterlopen waarnaar 
de percelen afwaterden. De aanwezigheid van 
veel open water in de stad was cruciaal om het 
regenwater van de daken en erven af te voeren. Op 
de stadsplattegrond zien we bijvoorbeeld zowel ten 
oosten als ten westen van de bebouwing aan het 
Grote Noord een waterloop. Aan de oostkant liep 
een water waar nu het Nieuwe Noord is en aan de 
westkant lag een water ter plekke van het huidige 
Achterom.

Midden in het centrum, in de omgeving van de 
Grote Kerk, lijken enkele wateren dood te lopen. 
Dat is niet het geval, want in deze tijd bestonden de 
eerste ondergrondse watergangen of overkluizingen 
al. De oudste vermelding van een overkluizing 
dateert uit 1447 en zeer waarschijnlijk was dit ook 
de enige die toen bestond. De watergang verbond 
het water van het Nieuwe Noord en 't Glop met de 
gracht rond de Grote Kerk, die vervolgens in 1464 
werd overkluisd. Daarna veranderde een eeuw lang 
weinig. 

Een uniek overblijfsel

Precies op de plek van de watergang die al in 1447 
wordt genoemd, is in 1563 het gebouw van het St 
Jans Gasthuis gebouwd (afb. 7). Dit pand bestaat 
nog altijd en is nu een van de topmonumenten in 
de stad. De watergang onder en achter het pand is 
nooit vervangen. Vanwege schade aan het gewelf is 
de gang in 2015 volledig schoongemaakt. Tot ieders 
grote verrassing kwam een fraaie constructie aan 
het licht, waarvan de oudste delen teruggaan tot de 
15de eeuw (afb. 8 en 9). Vereniging Hendrick de 
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aanwonenden moesten bijdragen in de kosten, 
een wijze van financiering zoals die daarna bij de 
meeste overkluizingen werd toegepast. In 1584 
volgde de Gouw, in 1593 de Trommelstraat, in 
1595 het Nieuwe Noord en in 1619 het Gerritsland. 
Het water in de Ramen, dat niet van groot belang 
voor de doorstroming was, dempte men in 1598. 
Dit is de enige straat waarbij in deze tijd tot 
demping werd overgegaan. In 1654 volgde nog de 
overkluizing van het volledige Achterom en in 1684 
van de Kuil, het verlengde van het Achterom. Een 
uitgebreid ondergronds stelsel kwam gedurende de 
lange Gouden Eeuw tot stand (afb. 10). 
De overkluizingen zijn bijna allemaal gesloopt. Keyser en de Gemeente Hoorn hebben gezamenlijk 

een plan gemaakt voor herstel en toegankelijk 
maken. Via een kijkruimte kan iedereen dit 
bijzondere ondergrondse monument bewonderen.

Grootschalige aanpak

Tussen 1561 en 1654 vond een serie grote 
stadswerken plaats waardoor uiteindelijk al 
het open water in het centrum verdween. Als 
eerste werd een straat overkluisd, die daarna de 
Nieuwstraat werd genoemd. Het besluit tot het 
maken van een overkluizing werd in 1560 genomen 
en de werkzaamheden vonden in 1561 plaats. De 
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Tijdens de werkzaamheden in de jaren 60 en 70 
van de 20ste eeuw zijn foto's genomen en zijn 
her en der archeologische waarnemingen verricht 
waardoor we ons een beeld van de constructies 
kunnen vormen (afb. 11).

Watermolen

Door de overkluizingen stroomde water uit de 
polders en dit werd via twee sluizen in zee geloosd. 

De natuurlijke doorstroming was onvoldoende voor 
een goede doorspoeling en daarom werd in 1513 
op de stadswal een windwatermolen gebouwd. 
Deze molen pompte water in een molenkolk dat 
vervolgens via een sluisje door de stad kon worden 
gestuurd. Bijzonder is dat in 1939 de fundamenten 
van de molen zijn gevonden en dat deze op 
tekening zijn vastgelegd. Deze bevinden zich deels 
onder het gebouw aan de Noorderstraat waarin 
Muziekschool Gerard Boedijn is gehuisvest.
Zo op het eerste gezicht lijkt sprake van een goed 
doordacht en geavanceerd systeem. Toch was dat 
eind 16de eeuw zeker niet het geval. Van belang 
was namelijk niet alleen een goede doorspoeling 
van het water in de stad, maar ook bereikbaarheid 
met bootjes vanuit zee. Beide belangen bleken 
slecht verenigbaar. In 1579 en 1580 werd het open 
water in de stad verenigd met het zeewater door 
de bouw van een schutsluis bij de Oosterpoort. Er 
stroomde nu zout water door de stad en de molen 
had weinig nut meer want deze was afgesneden van 
de overkluizingen.

Innovatie

Begin 17de eeuw besloot de stad tot een 
grootschalige ingreep om de doorspoeling te 
verbeteren. Onder het Kleine Noord werd in 
1611 een watergang gemaakt en even buiten 
de stad werden twee windwatermolens gebouwd. 
Polderwater kon nu weer rechtstreeks door de 
overkluizingen worden gepompt. Andersom kon 
ook zeewater worden ingelaten. Ondanks deze 
maatregel waren de problemen niet voorbij. Zo 
staat beschreven dat in 1632 de overkluizing van 
het Nieuwe Noord zo vervuild was dat hieruit 
een grote stank kwam. Groot probleem was dat 
de inwoners van de stad niet alleen hun riolen op 
de overkluizingen aansloten, maar ook hun afval 
hierin gooiden.
Illustratief is het afval dat op de bodem van het 
riool achter het St Jans Gasthuis is aangetroffen. Op 
de bodem lag een dikke compacte afvallaag met 
veel scherven van keramiek en glas, tabakspijpen, 
dierlijk botmateriaal en metalen voorwerpen (afb. 
12-15). Het afval is deels in verband te brengen 
met het gasthuis, waar zieken werden verpleegd 
en oude van dagen kost en inwoning kregen. 
De vondsten tonen aan dat het riool als een 
beerput werd beschouwd waarin alle afgedankte 
huisraad, etensafval  en slachtafval belandde. Niet 
verwonderlijk dat de vervuiling en stank een groot 
probleem vormden.
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een zorg was en dat inventieve oplossingen met 
ondergrondse gangen, watermolens en sluizen 
werden bedacht. 

*Christiaan Schrickx, als archeoloog werkzaam bij Archeologie 

West-Friesland, is in 2015 gepromoveerd op een studie naar 

het middeleeuwse Klooster Bethlehem in de Bangert en de 

kloostergemeenschappen in de 14 en 15e eeuw. 

Bezichtiging riool op Open Monumentendag

Het riool achter het St Jans Gasthuis is te 
bezoeken op Open Monumentendag 
(14 september 2019) en tijdens speciale 
rondleidingen. 
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Verval na de Gouden Eeuw

Na de Gouden Eeuw is het stelsel sterk verwaarloosd. 
Een van de sluizen stelde men buiten gebruik in 
plaats van deze te herstellen. Het gevolg was dat 
aan die kant van de stad geen zeewater kon worden 
ingelaten en dat de overkluizing zo vervuild 
raakte dat hieruit voortdurend een grote stank 
kwam. De oude molens buiten de stad raakten in 
verval en uiteindelijk besloot men deze in 1818 te 
slopen. In plaats van een moderne vijzelmolen te 
bouwen, plaatste men hier een ouderwetse molen 

op paardenkracht, die nauwelijks effect had. Pas 
eind 19de eeuw werden belangrijke verbeteringen 
doorgevoerd, zoals de bouw van een stoomgemaal.

Een bijzondere geschiedenis

In de Gouden Eeuw is in de stad een groot 
stelsel van gemetselde overkluizingen tot stand 
gekomen, waardoorheen niet alleen schoon 
polder- en regenwater werd afgevoerd, maar ook 
vuil rioolwater. Dit stelsel stond vanaf de 18de 
eeuw bekend als de stadsriolen en heeft tot ver 
in de 20ste eeuw als zodanig gefunctioneerd. 
Aan de bouw heeft nooit een plan ten grondslag 
gelegen. Het water in verschillende straten werd 
uit praktische overwegingen overkluisd zodat meer 
ruimte ontstond voor een gebruik als straat, tegen 
stankoverlast van open water en voor een fraaier 
stadsbeeld. Doordat het stelsel stukje bij beetje is 
aangelegd, waren er grote verschillen in breedte 
en diepte en was er geen goed verval. In de 
praktijk functioneerde het stelsel daardoor niet 
goed. Maar ondanks die tekortkomingen vormen 
de overkluizingen een bijzonder onderdeel van 
de geschiedenis van de stad in de Gouden Eeuw. 
Ze maken duidelijk dat ook toen waterafvoer 
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