
In de 19e eeuw werd het Amsterdams Peil (AP)
NORMAAL Amsterdams Peil (NAP). Bij de eerste
Nauwkeurigheidswaterpassing, die tussen 1875 tot 1885 plaats
vond, werd heel Nederland aangesloten op het referentievlak van
het Amsterdams Peil. Aldus werd het AP de NORM voor het hele
land (NAP). 

Als referentievlak voor het ‘nul-niveau’ is het NAP onmisbaar bij
het ontwerpen en uitvoeren van infrastructurele werken, zoals
de aanleg van wegen en het bouwen van bruggen, tunnels en
viaducten. Ook voor het voor Nederland zo belangrijke beheren
van het waterpeil is het NAP van groot belang. Zonder NAP
kunnen de hoogte van dijken, het waterpeil in de polders en de
diepte van watergeulen niet bepaald worden. De studie naar de
zeespiegelstijging en monitoring van bodembeweging, bijvoorbeeld 
als gevolg van gaswinning of grote bouwprojecten, zou zonder een 
referentievlak als het NAP niet mogelijk zijn. Dagelijks ziet men dan 
ook landmeters met hun meetapparatuur aan het werk in het kader 
van grote en kleine bouwwerkzaamheden.

Ook voor Europa is het NAP van grote belang. Het vormt sinds 
1955 het uitgangspunt voor het Europese netwerk van nationale 
waterpasnetten, United European Levelling Network geheten. In 
Japan, waar het Tokio Peil  - nu Japan Standard geheten - het 
uitgangspunt is, werd het hoogtenetwerk opgezet naar analogie 
van het NAP door Nederlandse waterbouwkundig ingenieurs in de 
periode 1875 - 1900.  

Qua betekenis kan men het NAP dan ook vergelijken met andere 
belangrijke geografische meetreferenties, zoals de nulmeridiaan 
van Greenwich en de Evenaar. Met een geschiedenis die terug 
gaat tot de totstandkoming van het Amsterdams Peil in 1684, 
vertegenwoordigt het NAP een belangrijk stuk Nederlands erfgoed 
dat nog steeds en zelfs in toenemende mate van belang is voor de 
Nederlandse en Europese samenleving.

Het NAP is het hoogte-referentievlak van Nederland. Alle hoogtecijfers in Nederland zijn bepaald ten 
opzichte van dit vlak. Het NAP hoogte-referentievlak is voor te stellen als een met de ronding van de 
aarde meelopend wateroppervlak op de hoogte van het zeeniveau.

Met verschillende materialen worden de verschillende 
onderdelen van de doorsnede weergegeven:
• zandsteen geeft aan waar zich zand en oerzand bevind; 
• donkergrijs hardsteen staat voor veen en klei;
• glas staat voor water; de grachten, meren en de zee;
• aluminium voor alles dat de mens heeft gebouwd; dijken en
   huizen.

Onder Amsterdam zijn heipalen te zien. Omdat de stad is 
gebouwd op het slappe veen zijn deze nodig om de bebouwing 
te dragen. Het oude 17e-eeuwse centrum van Amsterdam is 
gebouwd op ronde houten heipalen. Deze rusten op de eerste  
zandlaag, die niet helemaal stabiel is. De 20e-eeuwse woonwijken 
Watergraafsmeer en Amsterdam West zijn onderheid met vierkante 
betonnen heipalen. Deze zijn geheid tot op de tweede, meer 
stabiele zandlaag. Grote, zware infrastructurele bouwwerken, zoals 
de IJtunnel en de Coentunnel worden zelfs onderheid tot op derde 
zandlaag die het meest stabiel is.

NAP paal

Omdat het nul-niveau onder de begane grond van het stadhuis ligt,
steekt deze paal niet hoger dan kelderniveau het stadhuis in. De
paal is geheid tot op de tweede zandlaag. De paal is van bovenaf
te zien via het gat bij de waterkolommen. Op de paal bevind zich
een bronzen NAP-bout. De bovenkant hiervan ligt precies op
NAP- nul-niveau. De bout is op 18 mei 1988 bij de opening van
het Monument voor het NAP op de juiste hoogte gebracht door de
minister van Verkeer en Waterstaat op aanwijzing van landmeters
van de gemeente en van Rijkswaterstaat. Door de trappen af te
dalen kan men in de ruimte waar de NAP-paal staat komen en zijn
hand leggen op het nul-niveau.

BEZOEKERSCENTRUM NAP
Het bezoekerscentrum voor het NAP bestaat uit een aantal met 
elkaar samenhangende onderdelen.

Dwarsdoorsnede van Nederland

Dit 26 meter lange reliëf loopt van Oost- naar West-Nederland. 
Het geeft het verschil in hoogten aan tussen Amsterdam en andere 
plaatsen in Nederland. Het reliëf begint aan de linkerkant bij het 
relatief hoge morenen-gebied uit de laatste IJstijd, de Veluwe. Via 
de IJsselmeerpolders en het IJmeer loopt het naar Amsterdam. 
Hiervan zijn onder meer de Dam en het stadhuis aangegeven. 
Tenslotte bereikt het de Noordzee via de Haarlemmermeerpolder 
- met daarin de luchthaven Schiphol - en de duinen. De zee is 
afgebeeld tijdens vloed.

Het NAP is afgeleid van het ‘Amsterdams Peil’ (AP). Het nulpunt van dit
‘AP’ is gebaseerd op de gemiddelde zomervloedstand van het IJ; het water
waar Amsterdam aan ligt. Om de hoogte van deze zomervloedstand vast
te stellen, werd tussen 1 september 1683 en 1 september 1684 dagelijks
de hoogte van eb en vloed van het IJ bij het stadswaterkantoor gemeten.
Het ‘AP’ werd door middel van acht zogenaamde ‘dijkpeilstenen’ met een
horizontale groef in Amsterdamse dijken en sluizen vastgelegd. Eén van
deze stenen, die in de Eenhoornsluis, is nog steeds te zien.
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Tentoonstelling en educatieve ruimte

In de kelderruimten rond de NAP-paal werd in 2010 door 
Projectburo Meeter een spectaculaire tentoonstelling met een 
educatieve ruimte ingericht. Zij vormen samen met het monument 
het bezoekerscentrum van het NAP.  

De tentoonstelling vertelt op interactieve wijze de geschiedenis
van het NAP. Naast films en beeldmateriaal zijn er historische
objecten te zien, zoals een peilstok uit de 17e eeuw en
waterpasinstrumenten uit de 17e tot en met de 20e eeuw.
Bekende historische personen passeren de revue zoals Christiaan
Huygens en ingenieur Lely. Sommigen spreken de bezoeker zelfs
toe en vertellen hun verhaal over het NAP. Bijzondere aandacht is
er voor de maatschappelijke betekenis van het NAP op het gebied 
van watermanagement en infrastructurele werken. 

Naast de geschiedenis van het NAP worden er verschillende 
methoden om hoogte te bepalen getoond. De bezoeker kan het 
zelf uitproberen door een waterpassing te doen met een echt 
waterpasinstrument.

Op 12 oktober 2010 werd het Bezoekerscentrum officieel door 
Z.K.H. Prins Willem-Alexander geopend.
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Waterkolommen

Uit de kelderruimte
waar de NAP-paal
staat, stijgen drie
waterkolommen op.
Twee daarvan geven
de actuele waterhoogte
bij IJmuiden en
Vlissingen aan via een
telefoonverbinding met
de Centrale 
Informatie Dienst van 
Rijkswaterstaat.

De derde waterkolom
geeft de bijzonder hoge waterstand weer die de grote 
stormvloedramp in Zuid-West-Nederland in 1953
veroorzaakte. Het water kwam toen 4,53 meter boven NAP;
2,46 meter hoger dan normaal.
 
Monument voor het NAP

De dwarsdoorsnede, NAP-paal en waterkolommen vormen 
tezamen het Monument voor het NAP. Dit werd ontworpen en 
gerealiseerd door Louis van Gasteren en Kees van der Veer. Het 
werd in 1988 aangeboden aan de gemeente Amsterdam ter 
gelegenheid van de opening van het nieuwe stadhuis. 

Het Bezoekerscentrum is gevestigd 
in de passage van het Stadhuis van 
Amsterdam (Amstel 1)
Tel: 06 - 83 08 51 55
www.normaalamsterdamspeil.nl
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