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Inleiding: Amsterdam en het water
Amsterdam is ontstaan in een veengebied, op de plek waar de Amstel uitmondt in het IJ. Dat op deze
plek zo’n grote stad zou ontstaan hadden de eerste bewoners niet gedacht. Wat zij hier aantroffen was
drassig veengebied. Door ontginning van dit veengebied daalde de bodem langzaam. Rond het jaar 1000
moesten Amstel en IJ worden bedijkt. De grond in dit laaggelegen, drassige gebied wordt al sinds de
Middeleeuwen opgehoogd voordat men er huizen op bouwt.
Net als in de polder is het waterpeil in Amsterdam kunstmatig: het wordt met dijken, gemalen en boezems
op de gewenste hoogte gehouden. Dwars door de stad -niet altijd meer herkenbaar- lopen langgerekte
dijken (Zeedijk). Zulke waterkeringen begrenzen de verschillende peilgebieden en voorkomen dat
laaggelegen gebieden vanuit hogere gebieden overstromen. Het water uit lager gelegen gebieden wordt
naar de boezem gepompt en geloosd in het IJ.
Grondwater
Na een regenbui verzamelt het water zich in vijvers, sloten en grachten, waarna gemalen het naar de
boezem pompen. Regenwater kan de grond binnendringen (op onverharde en onbebouwde plekken) om
daar het grondwater aan te vullen. Stroomt grondwater niet snel genoeg weg dan kan wateroverlast
(ondergelopen kelders) optreden. Als het grondwater teveel daalt, kunnen er problemen ontstaan door
droogte (rotten van houten funderingspalen).

Grondwaterpeil meten
De hoogte van het grondwaterpeil moet goed in de gaten worden gehouden! In Amsterdam is Waternet
daarvoor verantwoordelijk. Er zijn ongeveer 5.000 peilbuizen onder de stoep te vinden, waarvan 3.500
worden gecontroleerd. Een groot deel wordt op afstand met sensoren gecontroleerd. Die gegevens worden
automatisch met computers verwerkt (zie afbeelding hieronder links). De rest wordt handmatig 8 x per jaar
door drie mannen van Waternet nagelopen, ook om te kijken of ze niet verstopt zijn met zand of per
ongeluk onder nieuwe bestrating verdwenen. Dat gaat nog bijna hetzelfde als vroeger, toen het al in
logboeken werd genoteerd (zie afbeelding hieronder rechts).
En nu aan jullie om deze belangrijke taak op je nemen; peilbuizen controleren en de hoogte van het
grondwater meten!

Computerprogramma, zoals gebruikt door Waternet

Logboek Stadswaterkantoor Amsterdam 1784
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Instructies
Je gaat een route lopen door een klein gedeelte van Amsterdam.
Deze routebeschrijving en de foto’s kunnen je helpen om op het juiste pad te blijven. Na ongeveer 2 uur
ben je terug bij het beginpunt.
Onderweg bedenk je antwoorden op de vragen (24) en ga je op zoek naar peilbuizen (7). In deze peilbuizen
kun je de grondwaterhoogte meten volgens de instructie hieronder. Verdeel de taken, dan komen jullie
allemaal een keer aan de beurt. Noteer alles in je logboek!
Benodigdheden
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren hebben jullie (naast deze routebeschrijving) nodig:
 Waterpomptang om deksels van peilbuizen te openen
 Meetinstrument (rolmaat met kurk) om het grondwaterpeil te meten
 Badge waarmee je kunt laten zien dat je toestemming hebt om de metingen te doen
 Logboek en pen

1

2

3

4

Hoe peil je de grondwaterstand?
De peilbuis zit in een put onder een deksel. Deze deksel is meestal rond, soms vierkant of druppelvormig.
Vaak staat het woord PEILBUIS op het deksel, maar niet altijd. Vaak is het deksel ook geel of blauw
gespoten, maar de verf kan er ook afgelopen zijn, dus soms moet je echt zoeken! Als er GAS op een deksel
staat, blijf er dan af.
1. Verwijder de deksel met de waterpomptang (zie bovenstaande foto’s 1 + 2). Let op: het deksel zit
(meestal) vast aan een ketting: til hem een stukje op, draai hem weg van het gat en leg hem naast
de put.
2. Controleer het nummer op het plastic kapje (foto 3) door dit te vergelijken met het nummer in de
routebeschrijving (bijv. D06401).
3. Steek de rolmaat met de kurk in de gele buis (foto 4) totdat je bij het water komt: je voelt het als de
kurk op het water komt en als je dan de rolmaat een beetje op en neer beweegt hoor je een
´klokkend´ geluid.
4. Lees de hoogte af bij de bovenkant van de buis en noteer deze in je logboek. Na afloop van de tocht
kun je dan de hoogte ten opzichte van NAP berekenen.
5. Vergeet niet het deksel terug te leggen!
Hoe vind je een antwoord op de vragen?
Vaak kun je het antwoord vinden in de omgeving van de plek waar je bent. Maar niet altijd!
Geef dan toch een antwoord, want er zijn nog verschillende mogelijkheden:


iemand in je groep weet het antwoord al



je stelt de vraag aan iemand in de omgeving (denk na wie het zou kunnen weten, een toerist is
misschien niet zo´n slimme keus…)



je bedenkt zelf wat het antwoord zou kunnen zijn…

Start de route bij het NAP monument
Bij het NAP hangt een dwarsdoorsnede van Nederland van Oost naar West. Hierop is goed te zien dat
Amsterdam is gebouwd op palen.
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Reliëf van Louis van Gasteren en Kees van der Veer (1988)
aangeboden door Stichting N.A.P. bij de opening van het
Stadhuis

N.A.P.-paal met bronzen N.A.P. ijkpunt



Vraag 1

m
m
m

Neem de uitgang van het Stadhuis bij het NAP
Steek de straat (Waterlooplein) over (bij de voetgangersoversteekplaats!)
Loop naar links naar de Turfsteeg

Waarop rusten de ronde (houten) heipalen onder het centrum van de stad?

Tussen 1500 en 1650 beleefde Amsterdam een enorme groei (van 10.000 tot 200.000 inwoners) met als
gevolg dat ook de vraag naar turf (verveende grond) enorm toenam.



Vraag 2

Waar werd turf voor gebruikt?

In de monumentale vroeg 17e eeuwse 'Stadsturfpakhuizen' aan het Waterlooplein 213-219 is nu de
Academie van Bouwkunst Amsterdam gevestigd (foto hieronder) .
Zoek peilbuis D06401 t.o. huisnr. 219
♦1

m
m

PEIL DE GRONDWATERSTAND
Volg de instructie op het vorige blad. Vergeet niet je
meting in het logboek te noteren.
Let op: er zitten twee buizen in de grond, neem de
buis in de hoek van de put.

Loop verder naar het drukke verkeersplein (Mr. Visserplein)
Steek bij de voetgangersoversteekplaats over naar de Mozes en Aäronkerk (1841).

Mozes en Aäronkerk. Schilderij van J. Lamers, 1880

Waterlooplein / Mr. Visserplein (met hoekje Mozes en Aäronkerk)
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Je loopt nu aan de andere kant van het Waterlooplein

Het plein ontstond toen in 1882 de Leprozengracht en de Houtgracht werden gedempt. Het schilderij op het
vorige blad toont de situatie in 1880. De gracht in de voorgrond is de Leprozengracht. De gracht die voor de
kerk langs loopt (op de afbeelding van links naar rechts) is de Houtgracht. Het stadsbestuur besloot dat de
voornamelijk Joodse straathandelaren, die in de omgeving van de Jodenbreestraat ha ndel dreven, naar het
'nieuwe' plein moesten verhuizen. Vanaf 1893 werd het plein een dagmarkt.
m

Loop voor langs de kerk naar de volgende hoek

m

Je passeert een bord dat verwijst naar het
Joods verleden van de buurt (zie de foto
hiernaast)

De eerste joden, afkomstig uit Portugal en Spanje, vestigden zich in 1593 in
Amsterdam, in de omgeving van de Jodenbreestraat. Deze
"nieuwbouwwijk" - met het eiland Vlooienburg als joods centrum - lag toen
aan de rand van de stad. Vlooienburg is een aangeplempt eiland. Het
vormde samen met de eind 16e eeuw ontwikkelde eilanden Marken,
Uilenburg en Rapenburg de oude Amsterdamse 'Jodenhoek', zoals men dit
deel van de Joodse buurt in de volksmond noemde.



Het eiland Vlooienburgh in 1625



Vraag 3 Wat is aanplempen?
m

Steek de Houtkopersdwarsstraat over en ga
rechtsaf deze straat in (zie en voel je dat je omhoog
loopt?).



Vraag 4 Verklaar de naam Houtkopersdwarsstraat.

m

Je komt uit in de Jodenbreestraat. Zoek peilbuis
D06388 op de hoek, voor Soup en Zo, een geel
putdeksel, dichtbij een rode brandkraan.

♦2 PEIL DE GRONDWATERSTAND



Vraag 5 Waar wordt een brandkraan voor gebruikt?

De Jodenbreestraat (met in verlengde de Sint Anthoniesbreestraat) heette in de Middeleeuwen Sint
Anthoniesdijk.



Vraag 6 Tegen welk water beschermde deze dijk de inwoners van Amsterdam?

m

Loop verder langs de Jodenbreestraat en zoek het huis waar Rembrandt heeft gewoond.

NAP Waterpeilroute

5

In januari 1639 kocht Rembrandt een pand aan de Breestraat (nu: Jodenbreestraat), het huidige
Rembrandthuis. Hij zou er bijna twintig jaar blijven wonen.
Zoek peilbuis D06651 voor het Rembrandthuis. Ook hier is het deksel geel en vlakbij een brandkraan. (Pas
op fietsers bij het fietspad.)
♦3 PEIL DE GRONDWATERSTAND
m

Steek de straat over naar de sluis (Sint Anthoniessluis)

Café de Sluyswacht werd in 1695 gebouwd als sluiswachterhuis aan de Sint Anthoniessluis. De sluiswachter
bediende, controleerde en onderhield de sluis in dienst van de gemeente Amsterdam. De sluis zelf werd in
1602 gebouwd ter vervanging van een dam tussen de Oude Schans (recht voor je) en de Zwanenburgwal
(recht achter je), de oostelijke verdedigingswateren van de oude binnenstad.
De sluizen dienden een tweeërlei doel: het voorkomen dat vijandige schepen de stad binnenkwamen en het
regelen van de uitstroom van het rivierwater van de Amstel via de grachten naar de Zuiderzeemonding, het
IJ.

Montelbaanstoren

In de verte zie je de Montelbaanstoren, gebouwd in 1516.
De toren heeft als bijnaam Malle Jaap, omdat de klokken
van de toren ooit op onregelmatige tijden spontaan
begonnen te spelen. De Montelbaanstoren is gebouwd toen
het middeleeuwse Amsterdam werd uitgebreid: een
verdedigingstoren aan het IJ. In 1606 verloor de toren zijn
verdedigingsfunctie. In 1610 zakte de toren, die slecht
gefundeerd was, scheef. Hij moest toen worden
rechtgetrokken. In 1852 dreigde de toren te worden
gesloopt, maar sinds 1878 is het Stadswaterkantoor in de
toren gevestigd. Tot 2006 werd hier de afdeling Uitvoering
van de sector Waterbeheer van de dienst Riolering en
Waterhuishouding gehuisvest.
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Vraag 7 Kijk naar de Montelbaanstoren. In welke windrichting kijk je nu?

m

Steek de sluis over.



Vraag 8 Op de sluis zie je op het trottoir een kunstwerk van
natuursteen.
a. Ga in het midden staan (zie foto). Wat stelt dit kunstwerk voor?
b. Zoek de Amstel (fotofragment). Noem minstens één rivier in het
kunstwerk die ook door een grote stad loopt.
c. Op dit hele plein zie je geen peilbuizen. Waarom niet?

m

Loop door naar het Leprozenpoortje.
Leprozen waren mensen met lepra, een zeer besmettelijke
ziekte. Het Leprozenpoortje is het enig overgebleven restant
van het Leprozenhuis, het Sint Anthonies Gasthuis dat in de
buurt van deze plek heeft gestaan.



Vraag 9 Waarom stond het Leprozenhuis juist hier? (Bekijk
de kaartjes hieronder.)

Amsterdam in 1538. Deze plattegrond, gemaakt door Cornelis
Anthoniszoon, is de oudste stadsplattegrond van Amsterdam.
Hierop is het voltooide middeleeuwse Amsterdam (met stadsmuur
en poorten) te zien. Zoals vroeger gebruikelijk was, wordt de stad
getekend vanaf het IJ.

Hoogtekaart van Amsterdam nu

Loop rechtsaf via het trapje de Sint Anthoniessluis af. Zoek peilbuis D06501 naast huisnummer 2 op de
hoek (geel deksel).
♦4 PEIL DE GRONDWATERSTAND



Vraag 10 De Sint Anthoniessluis is een schutsluis.
a. Wat is schutten?
b. Waarom hoeft er nu niet meer geschut te worden?
c. Waarvoor wordt de sluis nu nog wel gebruikt?

m

Volg de Snoekjesgracht
Loop over de brug, dan linksaf en volg de weg naar rechts
Je komt bij de Kromboomsloot
Ga linksaf bij de Korte Dijkstraat over de brug door de Dijkstraat (foto volgende pagina, met
politieagenten op de fiets)
Je komt uit op de Nieuwmarkt
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Vraag 11 In deze buurt vind je ook straatnaamborden in het Chinees. Waarom is dat?
Vanaf de Nieuwmarkt kun je de metro
nemen. Die is ongeveer dertig jaar
geleden aangelegd. Veel
Amsterdammers protesteerden
daartegen. Er moesten namelijk veel
oude huizen voor worden gesloopt. Op 24 maart 1975 moest
iedereen van de politie zijn huis uit. De bewoners wilden niet.
Ze begonnen te vechten met de politie. Die zette het
waterkanon in. De gevechten gingen ’s nachts nog door! Bijna
30 mensen raakten gewond. De metro (sinds 1977) en veel
nieuwe huizen zijn er gekomen, maar het protest is niet voor
niets geweest. Een paar oude gebouwen mochten toch blijven
staan.

Loop naar het Waaggebouw (foto hieronder midden)

Dijkstraat

Nieuwmarkt met het Waaggebouw

Sint Anthoniesbreestraat



Vraag 12 De Sint Anthoniesbreestraat heette vroeger Sint Anthoniesdijk, weet je nog?
a. Kun je zien dat de Zeedijk in een lijn ligt met deze straat?
b. De Waag ligt precies in het midden tussen deze twee straten. Met welk doel is het Waaggebouw
gebouwd?
c. Noem minstens twee andere functies van het gebouw, waarvan één te maken heeft met de naam.
(TIP: loop om het gebouw heen en geef je ogen goed de kost).

m

Loop van de Waag naar de Sint Anthoniesbreestraat en loop deze in. Loop op het trottoir rechts.

Je loopt over de metrotunnel! De nieuwe huizen aan deze straat zijn gebouwd op rubberen blokken om de trillingen
van de metro op te vangen. Als je goed kijkt kun je in steunkolommen en leuningen van buitentrappen uitsparingen
zien. Deze zijn bedoeld om de trillingen voor de hogere verdiepingen te verminderen (kijk maar eens bij nummer 104 120, zie foto hierboven rechts).



Vraag 13 Nog steeds heeft de Sint Anthoniesbreestraat de functie van primaire waterkering. Dit
betekent dat deze dijk de stad ook nu nog tegen buitenwater beschermt en deel uitmaakt van één van
de 57 dijkringen in Nederland.
a. Tegen welk buitenwater beschermt deze dijk?
b. Staan de huizen aan je rechterhand (even nummers) binnen- of buitendijks?

m

Loop door tot je het Huis de Pinto (foto) aan je linkerhand ziet.



Vraag 14 Recht tegenover Huis De Pinto zie je een poortje met
twee doodskoppen. Waar hebben die doodskoppen mee te
maken?

m

Loop door het poortje.
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Je loopt nu op het Zuiderkerkhof met een waterval en de Zuiderkerk

Noot voor docent:
De Zuiderkerk is
vrij toegankelijk.
Er is o.a. een
groeikaart van
Amsterdam te
bezichtigen.

De waterval (1983) is een kunstwerk van architect Hans Hagenbeek, die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp van
de woningen. Mogelijk is het een verwijzing naar de stortvloed van protesten, pamfletten, debatten en betogingen die
aan deze buurt zijn gewijd. Achter de waterval zit een luchtschacht van de metro.



Vraag 15 Waarom loopt dit ‘plein’ schuin naar beneden?

m

Ga door de Moddermolenstraat naar de Raamgracht.

Aan het eind van de 16e eeuw vindt de geboorte van de “moddermolen” plaats. De Amsterdammers kregen
moeite om hun haven toegankelijk te houden voor de grote schepen. De vaargeul slibde dicht, tenzij daar
wat aan gedaan werd. Moddermolens werkten ongeveer zoals baggerschepen. De eerste moddermolens
werden door mankracht aangedreven, maar al snel ging men over op aandrijving door paarden.
De naam Raamgracht verwijst naar de activiteiten in dit gebied buiten de stadsmuur
(tot 1600): er werd laken (een soort wol) geverfd en gedroogd op houten ramen.
Verversstraat verwijst ook naar deze activiteiten. De Groenburgwal werd in die tijd
Verversgracht genoemd.
m

Sla links af en loop door tot de bocht
Je staat nu aan de andere kant van de sluis.

Zoek peilbuis D06484 achter de ronde bank. Het deksel is moeilijk te vinden, gebruik
de foto als schatkaart (x!).
♦5 PEIL DE GRONDWATERSTAND
m Loop terug langs de Raamgracht (water links van je laten liggen). Je komt uit op de Kloveniersburgwal.
De Kloveniersburgwal was tot het einde van de 16 e eeuw de buitenste stadsgrens.
Kloveniers waren schutters.

 Vraag 16 Kijk naar de overkant. Je ziet een geel bord (zie foto hiernaast).
Wat betekent zo´n bord?
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Ga rechts de Kloveniersburgwal op en zoek nummer 49.

Op dit gebouw is een NAP peilmerk (bout) aangebracht (zie foto). Van elk peilmerk is de
hoogte bekend ten opzichte van NAP. Peilmerken worden gebruikt als uitgangspunt om
waterstanden en hoogtes van objecten te bepalen. (De kaart van peilmerken in
Amsterdam heb je kunnen zien op de tentoonstelling.)



Vraag 17 Op nummer 55 (een paar huizen terug) is een zelfde
peilmerk te vinden, maar deze is verstopt. Zoek hem op met behulp
van het plaatje hiernaast. Waar heb je het peilmerk gevonden?

m

Loop verder terug naar de brug.

m

Loop over de brug linksaf, langs de Raamgracht tot de hoek met de
Zwanenburgwal. Je passeert een zijstraat rechts: de Verversstraat.



Vraag 18 Voor welke bewoners aan de Raamgracht is het peil van het oppervlaktewater erg belangrijk?



Vraag 19 Amsterdam is beroemd om haar grachten (gegraven waterwegen). Waarvoor werden (of
worden nog steeds) deze grachten gebruikt?

Zoek peilbuis D06380 (NIET MEER AANWEZIG) (druppelvorm) bij de hoek van de Raamgracht en de
Zwanenburgwal.
♦6 PEIL DE GRONDWATERSTAND
m

Loop rechtsaf langs de Zwanenburgwal



Vraag 20 Wat hebben de bewoners hier gedaan om wateroverlast tegen te gaan? (Tip: kijk bij nummer
100-102)

Zoek de laatste peilbuis D06383 (NIET MEER AANWEZIG) bij huisnr. 260-270 (even puzzelen misschien).
♦7 PEIL DE GRONDWATERSTAND
Het hemelsche gerecht heeft zich ten langen

Loop rechtdoor tot je niet verder kunt. Zoek een houten bankje dat herinnert aan een machtig
man in
leste
vroeger tijden. Maar het herinnert vooral aan een toneelstuk over de belegering
erbarremt over
vanmyAmsterdam
en myn benauwde
in 1304
veste,
en arme burgery, en op myn volcx gebed,
(zie kader).
En dagelix geschrey de bange stad ontzet.

Vraag 21 Dat bankje staat natuurlijk niet zomaar op deze plek.
Hoe heet de rivier waar je nu naar kijkt?
m

Uit de Gijsbrecht van Aemstel
Joost van den Vondel, 1637

Loop terug naar de brug aan je rechterhand. Iedere brug in Amsterdam heeft een nummer en vaak ook
een naam. Dit is brug nummer 229: de Ir. B. Bijvoetbrug.
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Amsterdam is een stad van bruggen. Dit is zo ontstaan doordat de stad uitbreidde langs de oever van de
Amstel waardoor de rol van water minstens zo belangrijk was als die van het land. In de 16e eeuw had de
stad 52 bruggen. Tegenwoordig heeft Amsterdam 1539 bruggen, waarvan 252 in de binnenstad.
m

Loop deze brug over en houd rechts.

Je komt langs een groot beeld. Het is ontworpen door kunstenaar Nicolas Dings (2008). Een monument ter
nagedachtenis van Baruch Spinoza (1632-1677). Spinoza, telg uit een Joodse familie, was een belangrijk
filosoof en is in Amsterdam geboren op Vlooienburg, een eiland in de Amsterdamse Jodenbuurt, waar nu het
Waterlooplein en de Stopera (Stadhuis en Muziektheater) zijn. Zowel het geboortehuis van Spinoza als het
huis waar hij opgroeit, bestaan nu niet meer.
Op de hoek staat het Monument ter Herinnering aan het Verzet van Joodse Burgers in WOII (1988).



Vraag 22
a. Lees de tekst die onder het beeld staat. Wat bedoelt hij daarmee?
b. Waarom is dit beeld op deze plek neergezet?
c. Wat betekenen de vogels op de mantel van Spinoza?
d. Wat is dat voor donkergrijs ding naast Spinoza en waarom ligt dat daar?

m

Loop langs het Stadhuis en het Muziektheater.



Vraag 23
Het gebouw wordt door veel mensen Stopera genoemd. Verklaar deze naam.

m

Volg het gebouw verder tot je aankomt bij het eindpunt: je bent terug bij de in/uitgang waar je
begonnen bent met deze route.

Afronding
 Kijk na of je alle antwoorden in je logboek hebt ingevuld.
 Bereken in de tabel met peilingen de hoogte van het grondwater t.o.v. N.A.P.
 Vul deze getallen op de juiste plaats in op het kaartje in je logboek.
Vraag 24 Wat betekenen deze gegevens?
a Teken in de kaart het gebied dat hoog ligt en twee gebieden die laag liggen.
b In welk(e) gebied(en) staat het grondwater het dichtst onder de straat (onder bovenkant buis)?
c In welk(e) gebied(en) staat het grondwater het hoogst t.o.v. N.A.P?
d Grondwater stroomt ook!
Zet minstens twee pijlen in de kaart die de richting aangeven van deze onzichtbare waterstromen.
 Lever je logboek in!
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