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Hoofdstuk 1. Introductie 
De komende decennia wordt er een aanzienlijke krimp van het inwoneraantal van de provincie 

Zeeland verwacht. De prognoses voor de periode 2005-2025 laten een verwachte 

bevolkingsafname van circa vijf procent zien voor de gehele provincie. De ruimtelijke gevolgen 

van deze demografische krimp zijn echter klein. Naast leegstand van woningen en het 

verdwijnen van voorzieningen verwacht men de komende jaren niet veel problemen.1 In 

tegenstelling tot de provincie Limburg, waar de komende jaren ook krimp wordt verwacht, 

verzet de provincie Zeeland zich echter hevig tegen deze trend. Waar de provincie Limburg inzet 

op het bewust begeleiden van de bevolkingsafname om zo een meer ontspannen leefomgeving te 

creëren, stelde de provincie Zeeland juist een beleidsplan op om in de toekomst tot een omkeer 

van de krimp naar groei te komen.2 Dat Zeeland een beladen verleden heeft met het afnemen van 

de bevolking, mag duidelijk zijn. Niet voor niets wordt dit wel het ingedommelde land genoemd. 

Eens bloeide de internationale handel in verscheidene havensteden, nu rest er vaak niet meer 

dan een bescheiden toeristisch stadje. Er staan stadskerken waarvan de grootstedelijke trots van 

ooit nog afstraalt, maar de grootte in verhouding tot de rest van de stedelijke bebouwing doet 

vermoeden dat er iets ontbreekt. Bij veel Zeeuwse steden is dat het geval en is een groot 

gedeelte van de bebouwing in de loop van de tijd verdwenen, waardoor die verhouding ook 

sterk was veranderd. In dit onderzoek zullen de ruimtelijke gevolgen van deze krimp nader 

worden bekeken. 

 

De provincie Zeeland kampt al eeuwenlang met de krimp van de bevolkingsdichtheid. In het 

verleden is deze krimp van dusdanige omvang geweest, dat er stedelijke structuren door zijn 

aangetast. De in de korte welvaartsperiode van de dertiende tot en met de vijftiende eeuw sterk 

gegroeide havensteden kwamen door het afnemen van de bevolking en de bedrijvigheid in de 

eeuwen daarna zo ruim in hun jas te zitten, dat grote gedeeltes van de bebouwing leeg kwamen 

te staan. In verschillende plaatsen leidde dit ook tot het uitdunnen van de bebouwingsdichtheid. 

Percelen werden samengevoegd, woningen werden omgebouwd tot opslagruimtes en veel 

bebouwing verviel zodanig dat het werd afgebroken. De percelen bleven braak liggen of werden 

voortaan gebruikt als bouwland. In deze scriptie wordt onderzocht welke invloed de krimp van 

de zestiende tot het begin van de negentiende eeuw heeft gehad op de morfologie van de 

stadsplattegronden van de Zeeuwse havensteden. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een 

vergelijking van deze gekrompen steden en hier een structuur van krimpen, die mogelijk 

samenhangt met de typologie van een stad, aan te kunnen wijzen. Er is in dit onderzoek een 

selectie gemaakt van de vier havensteden Brouwershaven, Middelburg, Veere en Zierikzee. 

Onderzoeksvraag 

De rivierdelta van de Schelde, de Waal en de Maas in het huidige Nederland is een streek die een 

grote economische bloeiperiode kende in de Middeleeuwen en daarna niet meer tot een 

dergelijke ontwikkeling kwam. De grote bloei van handel en nijverheid concentreerde zich rond 

de strategisch gelegen steden. Het grootste deel van de handelsstromen liep toen via de 

waterwegen en de zee, waardoor de welvarende steden ontstonden aan knooppunten van 

waterwegen. De aanleg van een haven was daarbij essentieel. Naast de handel was ook de 

visserij van groot belang.  

 

Door het herhaaldelijk dichtslibben van de Zeeuwse havens, maar ook door veranderende 

handelsstromen, gingen vele handelssteden in het zuidwesten van Nederland in de zestiende en 

zeventiende eeuw hard achteruit. De rijke kooplieden vertrokken naar beter bereikbare plaatsen 

en zeker wanneer een haven niet goed meer toegankelijk was, bleef er weinig over van de 

welvaart.  

 

                                                           

1 F. van Dam e.a., Krimp en ruimte. Bevolkingsafname, ruimtelijke gevolgen en beleid, Rotterdam 2006, p. 

183. 
2 Van Dam e.a. 2006 (zie noot 1), p. 184. 
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Enerzijds door de voortdurende oorlogshandelingen en anderzijds door het verzanden van de 

havens verschoof de handelsnijverheid en de bijbehorende welvaart uit de zuidwestelijke 

havensteden naar de noordelijker gelegen havensteden die meer op Amsterdam waren gericht.3 

Veel van de bevolking van de zuidelijke handelssteden verhuisde naar deze steden in opkomst. 

Dit had in de zeventiende eeuw een sterke bevolkingskrimp tot gevolg in de zuidelijke 

havensteden. Door het regionale karakter en de gemeenschappelijke oorzaak van deze krimp is 

het goed mogelijk een gebiedsselectie van vergelijkbaar gekrompen havensteden te maken in de 

zuidwestelijk delta van de rivieren Maas en Schelde. 

 

Hoewel er veel bekend is over de demografische ontwikkeling van de Zeeuwse steden, ontbreekt 

de informatie over de morfologische gevolgen van de krimp volledig. Dit onderzoek richt zich 

dan ook op de primaire bronnen, de overgeleverde stadsplattegronden. De vragen die aan de 

orde komen zijn: hoe men de bevolkingskrimp opving en welke gevolgen de krimp had voor de 

opbouw van de bouwblokken van deze steden. Er zal vervolgens een vergelijking gemaakt 

worden tussen de morfologische ontwikkeling van deze selectie van steden. Veel middeleeuwse 

havensteden in zuidwest Nederland bleven na de achttiende eeuw sterk achter in groei ten 

opzichte van de steden in Holland en Brabant. De historische structuur van de Zeeuwse 

havensteden is hierdoor nog goed afleesbaar, omdat de vorm van de stadsplattegrond uit de 

laatste middeleeuwse bloeiperiode vrijwel geheel behouden bleef. De hoofdvraag van dit 

onderzoek luidt als volgt: De morfologische groei van steden vond vaak structureel en 

vergelijkbaar plaats.4 Dit is van de krimp van steden echter niet bekend. Zijn er structuren aan te 

wijzen in de morfologische krimp van de geselecteerde Zeeuwse havensteden? 

 

Voor het onderzoek zijn enkele deelvragen die beantwoord dienen te worden. Ten eerste zal 

worden onderzocht in hoeverre er sprake was van aantasting, of de bevolkingsafname 

daadwerkelijk gevolgen had voor de morfologie van de stad. Tweede vraag is in welke delen van 

de stad deze krimp zich dan aandiende, indien er een concentratie van krimp was te zien. Derde 

vraag is of er een relatie is tussen de morfologische groei en de krimp van de stad. Ook de relatie 

met de morfologische ontwikkeling van de haven is in dit geval relevant. Tenslotte wordt de 

vraag gesteld of de typologie van de stad van invloed was op de krimp van de plattegrond. Zijn er 

aanwijsbare verschillen in de manier van bebouwingsafname in de vergeleken steden?  

Historiografie van de morfologische stadskrimp 

Om uitspraken te doen over de ontwikkeling van de stad met als bron de historische weergave 

van de stadsplattegrond dient er goede theoretische context van deze wijze van onderzoek te 

zijn. Daartoe is de plaatsbepaling en waardering van deze onderzoeksmethode in de literatuur 

belangrijk. In deze paragraaf wordt onderzocht wat de belangrijkste bevindingen zijn uit het 

onderzoek naar krimp van steden. 

 

Het onderzoek naar een bepaald aspect uit de ontwikkeling van de stad aan de hand van 

historisch kaartmateriaal is een relatief jonge discipline. De publicatie Cities in evolution van de 

Schotse socioloog en planner sir Patrick Geddes (1854 - 1932) vormde een belangrijke aanzet 

voor deze methode van historisch onderzoek.5 Hij analyseerde de vorm van de stedelijke ruimte 

in samenhang met sociale en culturele ontwikkelingen. Voor die tijd werd er slechts over de 

steden geschreven als een bewoningsgeschiedenis met daaraan toegevoegd een beschrijving van 

de belangrijkste grote monumenten in de stad. Nu vond er echter een verlegging van de grenzen 

plaats, door niet alleen de belangrijke monumenten, maar alle bebouwing van de stad en de 

                                                           
3
 P. Brusse en W. Mijnhardt, Geschiedenis van Zeeland. Deel 2, 1550-1700, Zwolle 2012 (Geschiedenis van 

Zeeland, 2), p.100. 
4
 K. Zweerink, ‘De ruimtelijke volwassenwording van de Hollandse stad (1200-1450). Een vergelijkende 

analyse van het ontstaan van de contouren van de Randstad aan de hand van stadsplattegronden’, 

OverHolland 10/11 (2011), p. 152. 
5 P. Geddes, Cities in evolution, Londen 1915. 
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onderlinge samenhang daarvan als relevant voor architectuurhistorisch onderzoek op te vatten. 

Francis Shephard had met zijn publicatiereeks Survey of London deze stap al eerder gezet, maar 

nog niet in combinatie met sociale en culturele ontwikkelingen.6 In 1966 kwam er met de 

oprichting van de Urban History Group op een stedenbouwkundig congres in Leicester een 

sterke opleving van de wetenschappelijke interesse voor de ontwikkeling van de 

stadsplattegrond. De stad als gebouwde vorm werd een geaccepteerd onderzoeksobject. Tot die 

tijd was er een grote discrepantie tussen enerzijds de kennis van het sociale, economische en 

politieke programma en anderzijds de fysieke en ruimtelijke verschijningsvorm van de stad.7 

Voor die tijd zagen de onderzoekers de stad als een loutere resultante van geografische, 

politieke, economische en sociale processen. De nieuwe benadering van onderzoek ging deze 

meer als een zelfstandige eenheid benaderen, met eigen wetmatigheden en historische 

dynamiek.8 Op het gebied van de krimp van steden bestaat deze discrepantie tussen 

demografisch en morfologisch onderzoek echter nog steeds, door de eenzijdige benadering van 

krimp vanuit de demografische hoek. Met dit onderzoek naar Zeeuwse havensteden proberen 

we daarom een eerste aanzet te geven tot meer morfologisch onderzoek naar krimp. 

 

De belangrijkste vraag is of er werkelijk een verband bestaat tussen de ontwikkeling van de 

morfologie van de stadsplattegrond en het afnemen van het aantal inwoners van een stad. Het 

zou immers ook mogelijk kunnen zijn dat er een afname van de bevolkingsdichtheid binnen 

dezelfde morfologie plaatsvindt. Dan is er aan de stadsplattegrond geen krimp afleesbaar. Ook is 

het mogelijk dat een stad lange tijd voor een gedeelte ongebruikte bebouwing handhaafde, die in 

latere periodes van economische groei weer in gebruik genomen zou kunnen worden. Het 

afbreken van bebouwing kostte immers geld. Het is voordat het onderzoek start dus 

noodzakelijk aan te tonen of het krimpen van de bevolking wel afleesbaar is aan de 

stadsplattegrond. Dit bleek mogelijk vanuit de historiografie over stedenkrimp. Deze paragraaf 

bevat een overzicht van de literatuur over morfologisch onderzoek. Uit de verschillende 

beschikbare onderzoeksresultaten wordt aan het einde van de paragraaf een verwachting voor 

de morfologische ontwikkelingen in de Zeeuwse havensteden uitgesproken. 

 

Een van de weinige studies die is uitgevoerd naar de gevolgen van krimp voor de morfologie van 

de stad is het artikel ‘Enkhuizen: Morphologie einer schrumpfenden vormodernen Stadt’, waarin 

Ronald Stenvert zijn bevindingen op dit gebied publiceerde.9 Het stadje Enkhuizen maakte een 

snelle groeiperiode door van 4.500 inwoners in 1553 naar 22.000 in 1622. Hierna stagneerde de 

groei en vond er demografische krimp plaats naar 6.800 inwoners in 1796.10 De centrale vraag 

van het onderzoek van Stenvert is welke sporen het verdwijnen van meer dan duizend huizen op 

de huidige stadplattegrond heeft achtergelaten. Een belangrijk gegeven is het feit dat het 

stadsbestuur een actief beleid voerde om afbraak van leegstaande panden te stimuleren.11 

Hierdoor zijn er zichtbare gaten gevallen in de stadsplattegrond. Stenvert toont in zijn artikel 

aan dat er niet alleen een vermindering van de bewoningsdichtheid is, het aantal inwoners 

halveerde van zes per huis in 1632 naar 3,2 per huis in 1832, maar dat de krimp ook werkelijk 

gevolgen had voor de morfologie van de stad.12 Door een nauwkeurig onderzoek per bouwblok 

is in kaart gebracht dat het aantal huizen met twintig per hectare in 1632 afnam naar elf per 

hectare in 1832. Zo is te zien dat de ontwikkeling van de morfologie van de stad hier ook 

daadwerkelijk beïnvloed werd door het krimpproces. Daarmee is een belangrijke vervolgstap te 

                                                           

6 E. A. Koster, Stadsmorfologie. Een proeve van vormgericht onderzoek ten behoeve van 

stedenbouwhistorisch onderzoek, Groningen 2001, p. 118. 
7 Koster 2001 (zie noot 6), p. 117. 
8 Koster 2001 (zie noot 6), p. 120. 
9 R. Stenvert, ‘Enkhuizen: Morphologie einer schrumpfenden vormodernen Stadt’, in:  M. Goer e.a. (red.), 

Hausbau in Holland. Baugeschichte und Stadtentwicklung, Marburg 2010 (Jahrbuch für Hausforschung, 61), 

pp. 215 - 240. 
10 Stenvert 2010 (zie noot 9), p. 221. 
11 Stenvert 2010 (zie noot 9), p. 228. 
12 Stenvert 2010 (zie noot 9), p. 226. 
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zetten, want waar in de stadsplattegrond vond nu voornamelijk die aantasting van de morfologie 

plaats?  

 

Stenvert deelde de plattegrond op in stadsdelen, geordend naar vorm van gebruik en bewoning. 

Zodoende werd zichtbaar dat er voornamelijk bebouwing rond de centra van de nijverheid 

verdween. In de stadsplattegrond van Enkhuizen betekende dit vooral een afname van 

bebouwingsdichtheid op de percelen rond de havens. Hij liet hiermee het sterke verband zien 

tussen de stedelijke nijverheid en handel en de demografische krimp van de stad.  

 

Herman Diederiks toonde in zijn demografische studie, naar het verval van Amsterdam aan het 

eind van de achttiende eeuw, het verband aan tussen afname van stedelijke nijverheid en het 

ontvolken van de directe omgeving van het gebied waar deze nijverheid was gevestigd. Het 

wegvallen van de nijverheid van de scheepsbouw op de Oostelijke en Westelijke Eilanden in 

Amsterdam had een vrij directe invloed op de bevolkingsafname in dat gebied (zie afb. 1).13 In 

andere delen van de stad, waar de bevolking minder direct aan de nijverheid was verbonden, is 

deze afname gelijkmatiger.  

 

 
  Afb. 1. De Oostelijke en Westelijke Eilanden ondergingen in de periode 1795 – 1812 een grote economische 

teruggang, terwijl de handel in de periode 1812- 1829 weer sterk opbloeide. De directe weerslag die dit had 

op de bevolkingsaantallen in die stadsdelen is goed te zien in de tabel.  

De verschillen in afname, gekoppeld aan de beroepsgroepen die in de verschillende stadsdelen 

waren gevestigd, maken duidelijk dat er sprake was van segregatie in de stad. Bepaalde 

bevolkingsgroepen met een gelijke sociale status waren sterk geconcentreerd in enkele 

stadsdelen. Het beschreven proces van ontvolking in Amsterdam vond plaats over een periode 

van circa dertig jaar en leidde niet tot aantasting van de morfologie van de stad, omdat de 

toestand van de leegstaande bebouwing in zo’n korte periode nog geen afbraak noodzakelijk 

maakte. Het laat echter wel het verband tussen nijverheid en bewoning zien en daarmee 

ondersteunt het de uitkomst van het onderzoek van Stenvert in Enkhuizen. Hiermee is het te 

verwachten dat het bestaan van segregatie van bevolkingsgroepen in de stad, zal leiden tot meer 

aantasting van de morfologie in bepaalde stadsdelen. Wanneer de visserij in een stad sterk 

afneemt, is het te verwachten dat zich een daling van het aantal inwoners dat aan deze 

beroepsgroep is gekoppeld zal voordoen. Het verdwijnen van stedelijke nijverheid had een 

directe invloed op de beroepsbevolking en daarmee weer op de bebouwing in bepaalde 

gebieden, waardoor er in gekrompen steden vooral aantasting van de morfologie is te 

verwachten in deze specifieke stadsdelen. Deze stadsdelen waren veelal rondom de haven 

gesitueerd. Zeker bij het verdwijnen van de handel, zoals dat in de Zeeuwse havensteden 

plaatsvond, is dit een interessant proces. Handelaren waren vooral in de grote en rijke 

                                                           

13 H. Diederiks, Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800, Amsterdam 1982, p. 364. 
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bebouwing van de stad te vinden. Wanneer de handelsnijverheid zich verplaatste naar andere 

stedelijke gebieden, valt een afname van het aantal handelaren in deze stadswijken te 

verwachten. Dit zou ook tot het ontstaan van de lege plaatsen in deze meest welvarende en 

duurzaam gebouwde stadsdelen hebben geleid.  

 

Hoewel de literatuur over de invloed van krimp en economische teruggang op de morfologie van 

de stad beperkt is, is er wel zeer veel onderzoek gedaan naar het ontstaan en de verdere groei 

van de stadsplattegrond van middeleeuwse steden in de Nederlanden. Dit behandelt het 

tegenovergestelde aspect, maar kan daarom alsnog zeer bruikbaar zijn voor het onderzoeken 

van de morfologie van de stad. In het artikel van Kim Zweerink, ‘De ruimtelijke 

volwassenwording van de Hollandse stad’, stelt zij een serie kenmerken op voor de ontwikkeling 

van een nederzetting tot stad.14 Deze kenmerken van het ontstaan van een stad kunnen 

omgekeerd een indicatie geven wanneer een stad verdwijnt of wordt aangetast. In de volgende 

alinea worden de door Zweerink aangedragen factoren behandeld.  

 

De aanleg van een haven bij een nederzetting vormde een duidelijke indicator dat er 

ontwikkeling is van een agrarische naar een handelsgemeenschap.15 Dit was de belangrijkste 

factor voor het ontstaan van bovenregionaal handelsverkeer, omdat het water de voornaamste 

verkeersroute vormde in die tijd. Het ontstaan van verdichting in de stad is de tweede factor. 

Doordat de infrastructuur werd verbeterd en geïntensiveerd, ontstonden er vaste 

verkeersnetwerken binnen de nederzetting. Derde factor is de uitbreiding van het stedelijk 

grondgebied, de fysieke groei van de stad door uitbreiding aan de randen. Vierde factor is de 

vorming van een stedelijke kern, doordat stedelijke functies zijn geconcentreerd in een gebied. 

Ten vijfde is er de aanleg van een duidelijke afbakening ten opzichte van het omliggende 

platteland, bijvoorbeeld door middel van een verdedigingsgracht, aarden wal of stadsmuur.  

 

De indicatoren die in dit artikel zijn genoemd, zijn waarschijnlijk deels ook toepasbaar bij het 

onderzoek naar effecten van krimp op de stadsplattegrond. Hiertoe zijn de vijf genoemde 

voorwaarden uit het artikel van Zweerink omgekeerd toegepast voor morfologische krimp.  

Ten eerste is met het verdwijnen of onbruikbaar worden van de haven een grote achteruitgang 

in de handel te verwachten. Nu was dit juist een oorzaak van de krimp en geen gevolg, omdat 

door het verzanden van de havens de handel steeds moeilijker werd. Toch is het feit dat de stad 

geen financiële middelen meer had om de haven op diepte te houden een duidelijk gevolg van 

economische achteruitgang. Het was immers een probleem dat al eeuwenlang speelde, waar ook 

maatregelen tegen waren genomen, zoals het aanleggen van een spuikolk.16 Het verdwijnen of 

verkleinen van de haven was daarnaast een teken van afgenomen bovenregionaal verkeer. 

 

Het verminderen van de verdichting van de stad is een proces dat de meeste invloed had op de 

morfologie. Juist het afnemen van de bevolking had tot gevolg dat de verdichting van de 

bebouwing afnam. Percelen werden samengevoegd, ruimte werd minder intensief gebruikt. Bij 

het stijgen van de grondwaarde vond een verkleining van de percelering en verdichting van de 

bebouwing op deze percelen plaats, daardoor is een omgekeerd proces te verwachten bij het 

dalen van de grondwaarde.17 De eerdere bebouwing van een perceel vond vaak plaats langs de 

rooilijn, maar wanneer de grondbehoefte groter werd, kwam er toevoeging van nieuwe 

bebouwing achter deze voorbebouwing op dezelfde percelen.18 Een dergelijk proces is nog 

duidelijk afleesbaar in de ontwikkeling van de morfologie van middeleeuwse steden als Leiden, 

                                                           

14 Zweerink 2011 (zie noot 4), p. 168. 
15 Zweerink 2011 (zie noot 4), p. 164. 
16 P. J. Huijbrecht, Verdwenen havens van Zeeland. Een historisch-geografische verkenning, Zierikzee 2006, 

p. 9. 
17 W. Boerefijn, ‘De totstandkoming van de stedelijke vorm’, in: R. Rutte en H. van Engen (red.), 

Stadswording in de Nederlanden. Op zoek naar overzicht, Hilversum 2005, p. 136. 
18 Koster 2001 (zie noot 6), p. 198. 
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Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Dit proces van splitsen en opvullen wordt met de term 

‘burgage cycle’ aangeduid. Voor het omgekeerde proces is het dus te verwachten dat de 

bebouwing op de percelen minder werd verdicht. Zal de bebouwing langs de rooilijnen in eerste 

instantie wel behouden blijven, de bebouwing achterop de percelen zal wel kunnen verdwijnen 

als gevolg van de krimp. Wanneer er te veel bebouwing onbruikbaar werd, kunnen er zelfs gaten 

vallen in het straatbeeld. Dit proces zal uiteraard de meest herkenbare invloed hebben gehad op 

de morfologie van de stad. 

 

Derde aspect is mogelijk het fysiek krimpen van de bebouwingsoppervlakte van de stad, door 

afname van de grootte aan de randen. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit werkelijk 

plaatsvond. Hoewel nieuwe bebouwing veel aan de randen van de stad ontstond, wilde dit niet 

zeggen dat deze bebouwing ook het eerste overbodig werd. Nader onderzoek naar de locatie in 

de stadsplattegrond waar de bebouwing afneemt is dan ook van belang om hier een uitspraak 

over te kunnen doen. Toch betekent dit niet dat de stagnatie van de groei niet zichtbaar zou zijn. 

Bij de uitleg van steden werd vaak een ruim gebied ommuurd, om latere uitbreiding mogelijk te 

maken. De invulling van die uitleg bleef echter uit en zo ontstonden er gebieden binnen de 

stadsmuren die eeuwenlang leeg of minder intensief bebouwd waren. Zo kreeg een gedeelte van 

de stad als het ware een dorpskarakter. Dit is onder meer te zien bij de uitleg van het Gelderse 

stadje Culemborg, waar na de uitleg de groei van de bevolking stagneerde, waardoor het nieuwe 

gedeelte van de stad een dorps karakter kreeg door het minder intensieve gebruik (zie afb. 2).19 

Deze vorm van krimp is mogelijk ook zichtbaar aan de randen van de Zeeuwse havensteden.  

 

 
 Afb. 2. Culemborg in 1649 met links het agrarische en dorpse en rechts het stedelijke deel. 

Vierde gevolg van krimp is het uiteenvallen van de stedelijke kern. Een goede definitie van het 

begrip stedelijke kern is van belang om dit proces te kunnen analyseren. Hoewel Amerikaanse 

steden in de twintigste eeuw niet direct vergelijkbaar zijn, is de definitie voor een stedelijk kern 

van Jane Jacobs (1916 - 2006) goed bruikbaar voor de situatie in de Zeeuwse havensteden. Zij 

definieerde een stedelijke kern als een verdichting van stedelijke functies, die wordt gekenmerkt 

door een relatief kleine korrelgrootte van de percelen, een vermenging en compositie van 

beeldbepalende gebouwen en een dichte concentratie van gebruikers.20 Polderman en Blom 

vullen deze definitie aan op het gebied van de stedelijke functies. Zij noemen als kenmerk van 

stedelijke functies dat zij zorgen voor een concentratie van politieke, economische, sociale en 

                                                           

19 Boerefijn 2005 (zie noot 17), p. 137. 
20 J. Jacobs, The death and life of great American cities, New York 1961, p. 143. 
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culturele activiteiten, die aanleiding geven tot een relatief omvangrijke bevolking, een hogere 

woondichtheid en een compactere bouwwijze.21 Nu nam door het afnemen van de bevolking in 

de Zeeuwse havensteden ook de noodzaak af van de stedelijke functies. Vaak vervielen deze 

steden tot regionale centra en raakten de functies zo meer verspreid over de regio of over de 

steden zelf. Daarnaast verdwenen er ook specifieke functies, die bijvoorbeeld sterk aan de 

handelsfuncties waren gelieerd. Juist deze concentratie van stedelijke functies vertoonde een 

compositie van specifieke gebouwen die van grote invloed was op de stadsplattegrond. Het 

uiteenvallen van een deel van de compositie zal dan ook kunnen leiden tot sterke aantasting van 

de stedelijke morfologie.  

 

Vijfde aspect is het verdwijnen van de stedelijke afbakening ten opzichte van het platteland. 

Hoewel dit bij vele gekrompen steden heeft plaatsgevonden, betreft dit voor de zeventiende en 

achttiende eeuwse krimp geen duidelijke indicator. Bij de meeste Zeeuwse steden raakte de 

stadsmuur bijvoorbeeld wel in verval, maar kostte het teveel om deze af te breken. Ook is er 

sprake van vele fortificaties van Zeeuwse steden als reactie op de toenemende oorlogsdreiging. 

Dan vond er juist uitbreiding van het stedelijk grondgebied plaats door de aanleg van 

vestingwallen, terwijl de stad het financieel maar ternauwernood op kon brengen. Dit vijfde 

aspect is door deze externe factoren dan ook niet meegenomen in dit onderzoek. 

 

Door het onderzoeken van de gevolgen van krimp voor de stadsplattegrond, rijst ook de vraag of 

er een rationeel proces achter het verdwijnen van bebouwing heeft gelegen. Een dergelijke 

vormgerichte methode van onderzoek heeft ook bij het onderzoeken van de stadswording in de 

middeleeuwen een grote rol gespeeld. In de kunsthistorische benadering van de stedenbouw 

werd vaak aangenomen dat de middeleeuwse stedenbouw een organisch proces was, waardoor 

er geen plannen aan de grondslag van de vorm van steden hebben gelegen.22 Met een directe 

omslag na de Renaissance zou de stedenbouw ineens een rationele discipline zijn geworden. Nu 

is juist door middel van stedenbouwhistorisch onderzoek, dat zich richt op de bebouwing en 

daarmee op de morfologie van de steden, aangetoond dat er wel degelijk rationeel werd gepland 

in de middeleeuwse stedenbouw. Met het morfologisch onderzoek van de ringwalburg Oost-

Souburg en het reeds in de veertiende eeuw orthogonaal aangelegde Elburg is dit eenvoudig aan 

te tonen.23 

 

Een andere mogelijkheid is een rationeel geplande aanleg van een stadsplattegrond, die 

vervolgens door krimpprocessen een ongelijkmatiger patroon ging vormen. Ook in 

middeleeuwse steden is namelijk een voorkeur voor de toepassing van rechte hoeken aan 

bouwblokken te zien.24 De aanwezigheid van onregelmatig gevormde bouwblokken en 

stratenstructuren zou dan kunnen duiden op krimp. Er dient bij deze benadering wel in acht te 

worden genomen dat veel ongelijkmatige patronen in de stadsplattegrond zijn te herleiden op 

de pre-stedelijke structuur. Zo is bijvoorbeeld het stratenpatroon van een stadswijk als de 

Jordaan in Amsterdam gebaseerd op de oorspronkelijke verkaveling van het onderliggende 

veenlandschap.25 

 

Uit deze nieuwe benadering van onderzoek kan mogelijk een duidelijk overzicht over het 

verloop van bepaalde historische processen worden getrokken. Het morfologisch onderzoeken 

van krimp in steden zou daarom eveneens verbreed kunnen worden tot een grootschaliger 

onderzoek om op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaken van bepaalde patronen van 

krimp in verschillende steden. In dit onderzoek zal hiertoe een eerste aanzet worden gedaan. 

                                                           
21

 C.N. Polderman en P. Blom, Veere: van vissersbuurt tot vestingstad: bouwstenen voor een 

stadsgeschiedenis, Goes 1996, p. 49. 
22 Boerefijn 2005 (zie noot 17), p. 130. 
23 Boerefijn 2005 (zie noot 17), p. 131. 
24 Boerefijn 2005 (zie noot 17), p. 140. 
25

 B. Speet, Historische atlas van Amsterdam. Van veendorp tot hoofdstad, Amsterdam 2010, p. 23.  
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Daarbij blijft het uiterst belangrijk om het onderzoek interdisciplinair te houden. Hoewel de 

stadsplattegrond de primaire bron is, dient zij altijd te worden gestaafd aan de overgeleverde 

schriftelijke bronnen over  de stadsontwikkeling. Hiermee kan worden voorkomen dat in het 

onderzoek op grond van een te eenzijdige benadering uitspraken worden gedaan over 

krimpprocessen. 

 

Uit bovenstaand literatuuroverzicht van theorieën over demografische en morfologische krimp, 

is een korte samenvatting opgesteld om te komen tot een hypothese voor de structuur van de 

Zeeuwse stedenkrimp. Uit het onderzoek van Stenvert bleek dat de krimp van de bevolking 

daadwerkelijk invloed had op de aantasting van de morfologie van de stadsplattegrond. Het 

onderzoek van Diederiks toonde aan dat de afname van stedelijke nijverheid zorgde voor 

ontvolking van de wijken in de directe omgeving van deze nijverheid. Vooral als er een sterke 

segregatie van beroepsgroepen in de stad was, was dit verschijnsel sterk waarneembaar. 

Zweerink toonde aan dat de ontwikkeling van een havenstad aan vier kenmerken voldoet, 

kenmerken die omgekeerd toepasbaar zijn voor krimp van steden. Dit betreft de aantasting van 

de handelshaven bij een nederzetting, de afname van de bebouwingsdichtheid, de fysieke krimp 

van de grootte van de stad en het uiteenvallen van de stedelijke kern. Uit het onderzoek van 

onder andere Boerefijn bleek tenslotte dat de aanleg van middeleeuwse steden ook via rationele 

processen en niet alleen via organische ontwikkeling plaatsvond. Krimp, als een organische 

ontwikkeling, zou deze morfologie van de rationele stad aan kunnen tasten. Het is dan ook de 

vraag welke invloed de krimp had op de doorgaans rationele morfologie van de stad. 

 

De verwachte vorm van aantasting van de morfologie van de Zeeuwse havensteden is als volgt:  

In de gebieden die het sterkst aan de handelshaven waren gekoppeld in gebruik, zal de 

aantasting het grootst zijn. Dit betrof vooral de gebieden direct rondom de haven. De eerste 

aantasting van de morfologie vond plaats aan de achterzijde van de bouwblokken, niet aan de 

rooilijn. De randen van de stad zullen afbrokkelen door overgang in agrarisch gebied. Tot slot 

komen er onregelmatige vormen voor in rationele structuren van de stadsplattegrond.  

 

Theorievorming rond de Zeeuwse stedenkrimp 

In de zestiende eeuw waren veel Hollandse en Zeeuwse steden tot grote bloei gekomen, doordat 

zij handel gingen drijven met overzeese handelsposten. Een groot deel van de steden in Zeeland 

deed hierbij dienst als overslaghavens naar de verder landinwaarts gelegen steden in 

Vlaanderen. Vooral de overslag van handelsgoederen naar Antwerpen floreerde in dit gebied. 

Door de terugloop van de sterke handelspositie van deze stad in de zestiende eeuw, die vooral 

veroorzaakt werd door de oorlogsomstandigheden tussen Spanje en de Nederlanden, ging ook 

de economie in de overslaghavens achteruit. Het economisch zwaartepunt verschoof aan het 

eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw van Antwerpen naar het 

noordelijker gelegen Amsterdam. Dit leidde tot een sterke vermindering van het economisch 

belang van het zuidwestelijke deltagebied.26 Ook de Engelse overmacht op het Continentaal 

Stelsel en de in 1811 door keizer Napoleon uitgeroepen handelsblokkade met Engeland, 

brachten de handel en scheepvaart in een grote crisis. 

 

In principe leidde deze verschuiving van overslaghandel tot de ondergang van de stedelijke 

welvaart in Zeeland. Toch behoeft dit beeld enige nuancering. Zeker de steden Middelburg en 

Vlissingen kenden nog een grote periode van bloei tot in de achttiende eeuw. Middelburg kon 

zich door zijn positie als provinciaal regeringscentrum en als belangrijke participant in de West 

Indische Compagnie redelijk goed staande houden. Vlissingen kon door de kaapvaart, visserij en 

slavenhandel ook blijven groeien, vooral doordat de haven hier op goede diepte bleef aan het 

open water van de Noordzee.  

 

                                                           

26 R. Rutte, ‘Groei en krimp in de Hollandse stad. Stadsuitbreidingen, stedenbouw en ontstedelijking in 

Holland van de veertiende tot de negentiende eeuw’, OverHolland 3 (2006), p. 30. 
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Recent onderzoek heeft een ander beeld opgeleverd van het verloop van de economische 

geschiedenis van Zeeland. Weliswaar was er een grote leegloop van de steden, maar dit was lang 

niet altijd een teken van economische achteruitgang, zoals het tot nu toe wel werd 

geïnterpreteerd. Neele wijst in zijn publicatie juist op de sterke opkomst van de welvaart in de 

landbouw in de achttiende eeuw, die inwoners van de stad overhaalde om naar het platteland te 

vertrekken.27 De steden werden vervolgens aanzienlijke handelscentra van levensmiddelen en 

andere landbouwgewassen. Zeeland werd vaak tegenover Holland afgeschilderd als een gebied 

dat al zijn economische betekenis had verloren. In de visie van Neele was er wel een relatieve 

economische teruggang door het verlies van de internationale handel, maar zeker geen totale 

ondergang van het belang van de Zeeuwse steden. Dit zet ook de verwachte krimp van steden in 

een ander licht. Zijn er aanwijsbare verschillen tussen gekrompen steden, bijvoorbeeld doordat 

er in een bepaalde regio in de havensteden wel overgegaan kon worden op de agrarische handel 

en in andere gebieden niet? 

Onderzoeksmethode 

De opeenvolgende stadsplattegronden worden vergeleken, om zo de aantasting van de 

morfologie door de krimp zichtbaar te maken. Het kaartmateriaal is de primaire bron voor het 

uitvoeren van de casestudies. Het onderzoek start daarom met het verzamelen en documenteren 

van relevante plattegronden. Dit materiaal wordt vervolgens getoetst op historische 

betrouwbaarheid. De oudst beschikbare stadsplattegrond wordt voor het morfologisch 

onderzoek als uitgangspunt genomen. In alle gevallen zijn dit de stadsplattegronden uit 1560 

van Jacob van Deventer (1505 - 1575). Vervolgens is ook van elke stad de laatste kaart van de 

onderzoeksperiode 1550 - 1830 beschikbaar, dit betreft de kadastrale kaart van 1811-1832. De 

periode tussen deze kaarten wordt vervolgens opgevuld met relevante stadsplattegronden, in 

veel gevallen betreft dit de kaarten van Johan Blaeu (1596 - 1673) en enkele van Matthias 

Smallegange (1624 - 1710) en Willem Hattinga (1700 - 1764). De opeenvolgende kaarten 

worden met elkaar vergeleken door ze te laten overlappen. Dit is mogelijk door de kaarten in het 

computerprogramma Adobe Photoshop te schalen en over elkaar te leggen. Door het langzaam 

transparant maken van de over elkaar liggende plattegronden kan de ontwikkeling per 

bouwblok worden geanalyseerd (zie afb. 3). Om dit in het verslag te verwerken, worden de 

bouwblokken in gedeeltes naast elkaar afgebeeld, omdat het over elkaar gelegde tekenwerk niet 

meer afleesbaar is op papier. Door zo een serie stadsplattegronden naast elkaar te plaatsen, per 

bouwblok geanalyseerd, is er te zien wat er met de morfologie van de stad is gebeurd. Op 

plaatsen waar zich symptomen van krimp voordoen, is vanuit de literatuur achterhaald wat de 

context was van deze ontwikkeling. Hiertoe wordt er eerst gerichte literatuurstudie in 

historische beschrijvingen van de betreffende stad verricht. De gevolgen van de krimp kunnen 

vervolgens in een geabstraheerde plattegrond worden gevisualiseerd.  

 

 
Afb. 3. De onderzoeksmethode a. De kaart van Blaeu b. De kaart van Van Deventer c. De kaarten over elkaar 

gelegd  d. De resterende bebouwing in rood, de verdwenen bebouwing in zwart gearceerd. 

                                                           

27 A. Neele, De ontdekking van het Zeeuwse platteland: culturele verhoudingen tussen stad en platteland in 

Zeeland 1750-1850, Zwolle/Utrecht 2011 (Balans tussen stad en platteland, 3). 



13 

 

Kwantificering 

Naast bovenstaande onderzoeksmethode is het ook mogelijk een kwantificering te maken van 

het aantal verdwenen panden in de stadswijken. Bij de kaarten van Blaeu, Smallegange en het 

kadaster is dit mogelijk door het tellen van de afgebeelde objecten. Bij de kaart van Van 

Deventer kan dit niet, omdat hij geen afzonderlijke percelen heeft getekend. Voor de telling zijn 

er twee steden die niet geschikt zijn vanwege het beschikbare kaartmateriaal, dit betreft 

Middelburg en Brouwershaven. Van Middelburg ontbreekt een duidelijke kadasterkaart voor dit 

doel, omdat het verschil tussen bebouwing en onbebouwde percelen moeilijk is te zien op de 

blauwdruk, terwijl van Brouwershaven alleen de kaart van Van Deventer als vergelijking 

beschikbaar is. Voor Veere en Zierikzee was het echter mogelijk een beter meetbaar resultaat uit 

deze tellingen toe te voegen. Zij ondersteunen de visuele analyse. De resultaten van deze 

tellingen zijn vooral bruikbaar om het onderscheid in de stadsdelen aan te geven. Het blijkt 

namelijk teveel afwijkingen te geven om een kwantitatief betrouwbare methode te zijn. Dit is 

gecontroleerd door het aantal bekende woonhuizen uit de literatuur in een bepaalde periode te 

vergelijken met het aantal huizen op de kaart. Hieruit blijkt een lichte afwijking. Stenvert stuitte 

ook op deze afwijking bij zijn onderzoek naar krimp in Enkhuizen, waar de literatuur zes 

procent meer huizen vermeldde dan op de kaart van Blaeu zichtbaar waren. Uit de analyse van 

de oppervlakte van de bouwblokken van de kadasterkaart achterhaalt Stenvert wat de maximale 

bebouwingsdichtheid van een bouwblok kan zijn. Door dit vervolgens aan het aantal van Blaeu 

te koppelen, blijkt dit vrij nauwkeurig overeen te komen. Het is voor de situatie bij de Zeeuwse 

havensteden onvoldoende duidelijk of die afwijking ook zo klein was. Daarom zijn de 

kwantitatieve gegevens vooral geschikt om de verschillen tussen de stadsdelen aan te tonen. 

Verdere conclusies kunnen er nog niet uit worden getrokken, zolang niet meer bekend is over de 

betrouwbaarheid van de Zeeuwse stadsplattegronden van Blaeu. 

 

Een tweede mogelijkheid om te kwantificeren was het vergelijken van de 

bebouwingsoppervlakte. Het is mogelijk om de oppervlakte van de bebouwing op de 

verschillende plattegronden in Adobe Photoshop op te meten. Het voordeel van deze methode is 

dat de kaart van Van Deventer, door driehoeksmetingen opgesteld, hiermee kwantitatief 

vergelijkbaar is met de kadasterkaart. Zodoende is het ook mogelijk om de kaart van 1560 in het 

onderzoek te betrekken en niet alleen de kaarten van na die periode. Dit leverde echter geen 

bruikbaar resultaat op. Van Deventer gaf wel precies de perceelvorm aan, maar tekende geen 

duidelijke bebouwingsomtrek. De kaart van Blaeu is ook niet bruikbaar, omdat hij de panden in 

aanzicht tekende, waardoor het grondvlak niet goed is op te meten. Alleen de kadasterkaart is 

hiervoor goed geschikt. De vergelijking tussen Van Deventer en de kadasterkaart voor Zierikzee 

leverde een dermate onrealistische waarde op, dat deze analyse niet in het verslag is 

opgenomen. 

Selectie havensteden 

Voor het onderzoek naar de krimppatronen van Zeeuwse havensteden is het nodig een relevante 

selectie te maken. Niet alle havensteden in deze provincie hebben immers een even grote krimp 

ondergaan. De omvang van de krimp is ook afhankelijk van de ligging van de stad en de overige 

voorzieningen die daar waren te vinden. Zo is een havenstad als Vlissingen door zijn ligging aan 

open water vrijwel niet gekrompen, in tegenstelling tot Zierikzee. Die stad was sterk afhankelijk 

van de bereikbaarheid via kanalen, door de ligging midden op het eiland. Door de juiste steden 

met elkaar te vergelijken, is het mogelijk een evenwichtig beeld van de krimp van havensteden 

in de gehele provincie te krijgen. 

 

De selectie van te onderzoeken havensteden dient daarom aan verschillende criteria te voldoen. 

Aan de hand van vier aspecten is deze selectie afgebakend. Eerst is er de geografische 

afbakening, in welk gebied hebben de steden een vergelijkbare krimp ondergaan. Tweede aspect 

is de periodisering. De tijdsomstandigheden zijn van grote invloed op de morfologie van de 

stadsplattegrond en daarom is het belangrijk dit aspect af te bakenen om de selectie 

vergelijkbaar te houden. De belangrijkste krimp in de Zeeuwse havensteden vond plaats in de 
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zestiende tot en met de negentiende eeuw. Derde criterium is het kaartmateriaal. De 

beschikbaarheid van geschikte stadsplattegronden is uiteraard essentieel voor de 

uitvoerbaarheid van het onderzoek. Vierde criterium is de typologie van de stad. Er zijn 

havensteden die volledig op de internationale handel waren gericht, er kwamen echter ook 

steden voor in Zeeland die naast de handelshaven een belangrijke bestuurlijke functie bezaten. 

Mogelijk levert dit verschillen op in de mate van krimp. 

 

De volgende groep steden in het zuidwestelijke deltagebied is relevant voor het onderzoek naar 

de krimp: Brielle, Goedereede, Brouwershaven, Zierikzee, Tholen, Veere, Vlissingen, Middelburg, 

Goes en Bergen op Zoom. Belangrijk is dat de selectie van steden een vergelijkbare typologische 

ontwikkeling vertoont. Wanneer een stad door vergelijkbare factoren tot bloei is gekomen, is het 

te verwachten dat een stad ook dezelfde morfologische structuur zal vertonen. Dit zegt in die zin 

nog niets over een zelfde patroon van verval, maar geeft wel een vergelijkbare stadsplattegrond 

met een historische stadskern, een havenbuurt met rond de haven veel grote herenhuizen van 

welvarende handelaren en daarachter wijken voor de havenarbeiders en de aan de haven 

gelieerde nijverheid. Reinout Rutte definieert in zijn onderzoek naar de stadswording in de 

Nederlanden een aantal stedelijke groepen.28 Binnen Zeeland domineren de steden die als 

nederzettingen in de twaalfde en dertiende eeuw tot grote bloei kwamen door de visserij en de 

overslag van handelsgoederen naar verder in het achterland gelegen belangrijke grote 

havensteden. De steden in het Zeeuwse en Vlaamse land waren vooral gericht op de overslag van 

goederen naar Antwerpen, maar deels ook op overslag naar Rotterdam. Van deze steden is een 

selectie gemaakt, omdat niet bij alle steden een goed vergelijkbare krimp is te verwachten. Zo 

vallen de steden Schiedam, Rotterdam en Dordrecht af, aangezien zij te weinig krimp of zelfs 

groei vertoonden in de periode dat de andere havensteden het sterkst achteruit gingen. 

Noordelijker gelegen havenstadjes als Sint Maartensdijk, Arnemuiden en Geervliet waren van 

dermate geringe betekenis, dat de stadsplattegrond te weinig morfologische ontwikkeling heeft 

ondergaan om relevante conclusies uit te kunnen trekken. De overgebleven selectie voldoet wel 

aan deze criteria, omdat deze steden groot genoeg waren, een vergelijkbare morfologische groei 

vertoonden en door hun ligging minder goed bereikbaar werden voor scheepvaart. De steden 

Middelburg en Zierikzee lieten hierbij een duidelijke nevenfunctie zien naast de handelshaven. 

In Middelburg was dit het provinciale bestuur, in Zierikzee de regionale handel. Om goed de 

verschillen in kaart te brengen, is er voor gekozen deze steden vervolgens te vergelijken met 

twee steden die juist geheel op de internationale handel waren gericht, te weten Veere en 

Brouwershaven.  

Periodisering  

De Zeeuwse havensteden kenden een belangrijke bloeiperiode in de veertiende en vijftiende 

eeuw. Vanaf circa 1550 kwam er een stagnatie van de economische groei die resulteerde in een 

sterke krimp. De Val van Antwerpen in 1585 en de navolgende verschuiving van 

handelsnijverheid naar het noorden hebben de stagnatie die rond 1550 inzette verder doorgezet 

naar een grote economische krimp. De krimp in de zeventiende eeuw vertoonde een duidelijk 

regionaal karakter. Er vond in steden elders in het land juist groei plaats in die tijd. Later volgde 

er een landelijke economische stagnatie in de achttiende eeuw. Ook nu ging de krimp de meeste 

Zeeuwse steden niet voorbij. Dit verschijnsel zette door tot het begin van de negentiende eeuw. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw vond er in het gehele land economische 

achteruitgang plaats, waardoor het verschijnsel niet meer tot het regionale proces in Zeeland 

behoorde. Met de opkomst van de geïndustrialiseerde samenleving werd dit proces voor het 

eerst weer gekeerd en groeiden de meeste steden weer.  

 

Om een vergelijkbare selectie te maken is het daarom belangrijk om een periode van 

economische teruggang te definiëren waar de havensteden in het gebied alle door beïnvloed zijn. 

                                                           

28 R. Rutte, ‘Landschap vol steden. Over het ontstaan van de Nederlandse steden en hun plattegronden van 

de elfde tot de vijftiende eeuw’, OverHolland 2 (2005), p. 74. 
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Hierin is aangenomen dat de krimp van stadsplattegronden altijd mede wordt veroorzaakt door 

economische teruggang of dat de krimp in ieder geval gelijktijdig met economische teruggang 

plaatsvindt. De krimp van de zestiende tot het begin van de negentiende eeuw is het meest 

relevant voor het onderzoek, omdat deze sterk regionaal was en een gemeenschappelijke 

oorzaak had in de verzanding van de havens en de verschuiving van handelsnijverheid naar 

noordelijke steden. De onderzoeksperiode is afgebakend op het begin van de negentiende eeuw, 

omdat de daarna volgende krimp niet meer van regionaal, maar van landelijk niveau was. 

Bij het afnemen van de bevolking in de zeventiende eeuw en de economische achteruitgang was 

er vaak de basis gelegd voor de grote krimp in de achttiende eeuw. In dit onderzoek zal de 

situatie in de steden tussen de zeventiende en de achttiende eeuw ook worden vergeleken. Een 

mogelijke verwachting is dat de krimp in de zeventiende eeuw slechts leidde tot minder 

intensieve bewoning van de stad, verval en leegstand van de bebouwing, terwijl de teruggang in 

de achttiende eeuw de krimp door deed zetten en de stad zo ver in verval kwam dat de 

leegstaande bebouwing daadwerkelijk werd afgebroken. Mogelijk was de krimp in de achttiende 

eeuw, evenals die in de negentiende, ook al van nationaal karakter. Er van uitgaande dat de basis 

van de morfologische aantasting echter reeds was gelegd in de zeventiende eeuw, houdt deze 

periode relevant voor het onderzoek van de Zeeuwse situatie. 

Cartografische selectie 

De beschikbaarheid van geschikt kaartmateriaal is belangrijk voor het onderzoek. Een 

onderzoek naar het cartografische verleden van de havensteden is daarom onmisbaar. Een 

belangrijke leidraad daarin is de publicatie Zelandia comitatus van Dick (1927 -) en Joan Blonk - 

van der Wijst (1926 - 2007), die een gestructureerd overzicht geeft van de ontwikkeling in de 

cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860.29 Hoewel dit boek geen stadsplattegronden 

maar alleen provinciale en regionale kaarten behandelt, verleent het wel bruikbare informatie 

over de belangrijkste cartografen en de nauwkeurigheid van hun werkwijze. Deze zelfde 

cartografen tekenden namelijk de stadsplattegronden. 

 

De literatuur over Zeeuws kaartmateriaal is enigszins beperkt. Naast de hierboven genoemde 

Zelandia comitatus levert ook het boek Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik 

van oude topografische kaarten een belangrijke bijdrage aan de kennis over het beschikbare 

kaartmateriaal.30 Ook uit de serie Geschiedenis van Zeeland is informatie over dit thema 

gehaald.31 

 

Blonk noemt als de belangrijkste kaarten Jacob van Deventer, Nicolaas Visscher en Zacharias 

Roman in 1655, Johan Blaeu in 1662, Matthias Smallegange in 1696 en Willem Hattinga in 

1753.32 Deze vier belangrijkste kaarten bestrijken vrij goed de voor het onderzoek relevante 

periode. Veel tussenliggende kaarten zijn grotendeels gebaseerd op een van deze vier kaarten, 

waarbij de vormen werden overgenomen en waar nodig aangepast aan nieuwe morfologische 

ontwikkelingen sinds het verschijnen van de vorige kaart. Zodoende werd er voor veel nieuwe 

uitgaven weinig tot geen nieuw landmeetwerk verricht. Deze kaarten zijn dan ook niet 

meegenomen in het onderzoek. 

 

De stadsplattegronden van Jacob van Deventer uit 1560 geven een duidelijk beeld hoe de 

morfologie van deze steden was tijdens hun bloeiperiode. Alle steden uit de geselecteerde groep 

zijn vastgelegd door Van Deventer. Het is echter voor het onderzoek vooral belangrijk hoe de 

verdere ontwikkeling van de stadsplattegronden eruit zag.  

                                                           

29 D. Blonk en J. Blonk - van der Wijst, Zelandia comitatus: geschiedenis en cartobibliografie van de provincie 

Zeeland tot 1860, Houten 2010. 
30

 A. P. de Klerk, Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten, 

Utrecht 2002. 
31

 Brusse e.a. 2012 (zie noot 3). 
32

 Blonk en Blonk - van der Wijst 2010 (zie noot 29), p. 89. 
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De stedenatlas van Blaeu dateert uit 1649, daarin is het grootste deel van de geselecteerde 

steden in kaart gebracht. Dit vormt dan ook een goede weergave van de zeventiende eeuwse 

situatie. Alleen de steden Brouwershaven en Sint Maartensdijk ontbreken in deze uitgave.  

 

Cartograaf Johannes Janssonius (1588 – 1664) maakte in 1657 een stedenboek, waarin 

verschillende Zeeuwse stadsplattegronden zijn opgenomen. In dit werk ontbreken de steden 

Brouwershaven, Goedereede en Sint Maartensdijk. Rond 1698 volgde een uitgave van cartograaf 

Frederick de Wit (1630 – 1706), die eveneens deze steden niet opnam. Een derde bruikbare 

uitgave is het werk van de Compagnie van Boekverkopers uit 1753, waarin naast de drie 

genoemde stadjes ook Middelburg ontbrak.  

 

De jongste relevante kaart in het onderzoek is de kadastrale kaart uit 1811-1832. Tot die tijd 

hadden door de economische omstandigheden vrijwel geen uitbreidingen van de 

stadsplattegronden plaatsgevonden, daardoor vormt dit een goed eindpunt voor het onderzoek. 

In de loop van de negentiende en de twintigste eeuw zullen de geselecteerd steden nog enkele 

malen worden uitgebreid. 

 

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat de drie kleinste havensteden uit de selectie, te weten 

Brouwershaven, Goedereede en Sint Maartensdijk, doorgaans ontbreken in de latere 

stedenatlassen. Vooral voor Sint Maartensdijk maakte dit het onderzoek naar krimp vrijwel 

onmogelijk. Voor het stadje Brouwershaven resteert hier iets meer informatie, omdat er meer 

gepubliceerd is over de ontwikkeling van deze plaats. Zodoende is van dit stadje zonder het 

tussenliggende kaartmateriaal nog het nodige relevante te zeggen voor het onderzoek naar 

krimp van de stadsplattegrond. Hoewel er minder ijkpunten zijn, geven de begin- en eindsituatie 

uit respectievelijk 1560 en 1811-1832 toch voldoende bruikbare informatie over de 

ontwikkeling van de stadsplattegrond. Het interessante aan de kleine stadjes is ook dat de 

huidige stadsplattegrond in verhouding tot de middeleeuwse opzet het best de gevolgen van de 

economische teruggang in dit gebied laat zien. 

 

Betrouwbaarheid gebruikt kaartmateriaal 

Het standaardiseren van kaartmateriaal is voor wetenschappelijk onderzoek van groot belang. 

Een eerste voorwaarde is daarbij het gelijkstellen van de schaal en oriëntatie. Echter ook het 

precies dateren en lokaliseren van het kaartmateriaal is belangrijk.33 

 

Bij het cartografisch onderzoek wordt er onderscheid gemaakt op drie factoren van 

betrouwbaarheid. Dit betreft chronometrische, meetkundige en topografische 

nauwkeurigheid.34 Chronometrie betreft het moment van weergave, waarbij onderzocht wordt 

in hoeverre dit werkelijk overeenkwam met het afgebeelde. Een valkuil bij historische kaarten 

op het vlak van de chronometrie is dat er vaak is voortgeborduurd op een oudere kaart. 

Hierdoor kan het voorkomen dat er zaken zijn afgebeeld die in werkelijkheid bij het gemelde 

jaar van opname al niet meer bestonden. Deze nauwkeurigheid is het best te onderzoeken door 

vergelijking van de desbetreffende kaart met andere historische kaarten en andere bronnen uit 

dezelfde periode.  

De meetkundige nauwkeurigheid betreft de precisie van het meetwerk, de onderlinge afstanden 

en de juistheid van de afgebeelde hoeken. Vaak is dit aspect gemakkelijk te controleren, door 

afgebeelde elementen die op hedendaags kaartmateriaal ook nog bestaan, te vergelijken. De 

topografische nauwkeurigheid tenslotte betreft de keuzes van de cartograaf. Heeft hij alles 

afgebeeld, of ontbreken er zaken die bij deze schaal wel afgebeeld hadden moeten zijn.  

 

 

                                                           

33 Koster 2001 (zie noot 6), p. 120. 
34

 De Klerk 2002 (zie noot 30), p. 13. 
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Wanneer er veel twijfels over de betrouwbaarheid van het gebruikte kaartmateriaal bestaan, 

heeft dit consequenties voor de hardheid van de uitspraken uit dit onderzoek. Om dit goed te 

ondervangen, is het noodzakelijk om het te onderzoeken kaartmateriaal per stad te controleren 

op deze drie aspecten. Voor zover mogelijk zullen de kaarten daarom vergeleken worden met 

ander beschikbaar bronnenmateriaal over deze steden.  

 

Zowel het lokaliseren als het dateren is vooral mogelijk door het intern cartografische 

bewijsmateriaal te hanteren.35 Dit zijn op de kaart afgebeelde objecten, die met combinatie van 

gegevens uit geschreven bronnen als bijvoorbeeld stadsrekeningen duidelijk kunnen maken in 

welke periode een kaart gemaakt moet zijn. Uiteraard geeft dit ook bewijzen voor de locatie van 

het afgebeelde object. Er is echter een tweede methode van datering, dit betreft de 

paleografische karakteristieken en kenmerken uit de codicologie die op de kaart kunnen worden 

aangetroffen.36 Dit betreft het voorkomen van bepaalde watermerken of randdecoraties, die een 

goede dateringsmethode voor het kaartmateriaal kunnen zijn. 

 

Jacob van Deventer 

De kaarten van Jacob van Deventer zijn bij vergelijkingen met kadastrale kaarten betrouwbaar 

gebleken. Het is bekend dat Van Deventer gebruik maakte van veelhoekmetingen, waarmee hij 

belangrijke punten op de kaart van meerdere kanten opmat en zo hun plaats stabiliseerde. Ook 

zijn deze kaarten betrouwbaar gedateerd op grond van interne cartografische gegevens. De 

kaarten werden gemaakt in opdracht van de Spaanse koning Filips II (1527 - 1598), naar alle 

waarschijnlijkheid met militaire doeleinden.37 Dit heeft consequenties voor de topografische 

nauwkeurigheid: voornamelijk de voor belegering relevante topografie is afgebeeld, dit betreft 

de verdedigingswerken, de belangrijke stedelijke gebouwen, het stratenpatroon en de 

terreingesteldheid.38 Deze militaire elementen bieden voor het onderzoek van de morfologie 

echter voldoende houvast. Consequentie is wel dat de individuele bebouwing minder 

nauwkeurig is weergegeven dan op de kaarten van Blaeu. 

Een andere ‘beperking’ van de betrouwbaarheid ligt in de overlevering van het originele 

kaartmateriaal. In de meeste gevallen zijn van de circa 260 door Van Deventer vastgelegde 

steden de drie originele plattegronden per stad nog beschikbaar: de netkaart, het minuutplan en 

de bijkaart. De minuutplannen zijn van de meeste steden in fotolithografie van de 

oorspronkelijke plattegronden raadpleegbaar. Voor de Zeeuwse steden geldt hier echter een 

beperking: door de brand van het Zeeuwse archief in mei 1940 zijn deze originele 

minuutplannen verloren gegaan. Dit betekent dat de minuutplannen die nu overgeleverd zijn, de 

met de hand overgetekende facsimile uitgaven van Fruin uit 1929 betreffen. Dit levert een iets 

grotere foutmarge voor de Zeeuwse stadsplattegronden van Van Deventer op in vergelijking met 

andere steden in de Nederlanden.39 

 

Johan Blaeu 

Over de stadsplattegronden van Johan Blaeu bestaat enige discussie. Er zijn diverse voorbeelden 

bekend waarbij de weergave of oriëntatie van belangrijke gebouwen enigszins afwijkt van de 

werkelijkheid. Voor de grotere steden lijkt dit een minder voorkomend probleem, omdat Blaeu 

hier wel preciezer meetwerk heeft verricht.40 In het bijzonder over de stadsplattegrond van 

Zierikzee beschikken we hier over enige relevante informatie over de betrouwbaarheid, die 

vermeld is door de stadsarchivaris Henk Uil.41 Hij concludeerde aan de hand van onderzoek naar 

                                                           

35 Koster 2001 (zie noot 6), p. 135. 
36 Koster 2001 (zie noot 6), p. 135. 
37 B. Vannieuwenhuyze, ‘De stadsplannen van Jacob van Deventer: staatsgeheim, koffietafelboek, 

handelswaar of beleidsinstrument?’, Historisch Geografisch Tijdschrift 3 (2011), p. 132. 
38

 De Klerk 2002 (zie noot 30), p. 20. 
39

 De Klerk 2002 (zie noot 30), p. 59. 
40

 Stenvert 2010 (zie noot 9), p. 220. 
41

 De Klerk 2002 (zie noot 30), pp. 64-65. 
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de afgebeelde belangrijkste stedelijke gebouwen dat de cartograaf zeer nauwkeurig te werk is 

gegaan bij deze stadsplattegrond. Zo is de detaillering van zowel het stadhuis als bijvoorbeeld de 

kerk uiterst natuurgetrouw. Een punt waar Blaeu de kaarten vaak bewust op aanpaste, was de 

straatbreedte. Door de straten bewust breder af te beelden, was er meer ruimte voor de 

weergave van de aanliggende gevels. Hiermee is rekening gehouden bij de verwerking van het 

verdere onderzoek, waar kaarten van Blaeu worden gebruikt. Ook is bekend dat Blaeu zich bij de 

provinciekaarten vaak op eerdere kaarten baseerde.42 Voor de Zeeuwse kaarten heeft hij zijn 

werk vaak gebaseerd op de kaarten van Nicolaas Visscher en Zacharias Roman. Er zijn echter 

geen stadsplattegronden van voor 1649 van de onderzochte steden bekend van hun hand. 

 

Kadastrale kaart 

Het kadaster werd opgericht in opdracht van keizer Napoleon (1769 - 1821), die aan het eind 

van de achttiende eeuw het Zeeuwse grondgebied had veroverd. Het grootste deel van de 

kadasterkaarten uit die tijd werd dan ook opgenomen en getekend door Franse landmeters. Een 

gedeelte van de plattegronden is Franstalig. Vrijwel alle originele kadasterkaarten zijn behouden 

gebleven, behalve die van Middelburg, die bij het bombardement van mei 1940 verloren is 

gegaan. 

Het gebruik van de kadastrale kaart vormt een betrouwbaar uitgangspunt.43 Het is dan ook 

belangrijk wanneer er grote vorm- of schaalafwijkingen zijn, deze aan de kadastrale kaart te 

conformeren. De kadastrale kaart is de eerste kaart die een duidelijke perceelsverdeling toont. 

Selectie casestudies 

Uit de selectie van havensteden is het binnen de grenzen van dit onderzoek slechts mogelijk  

het kaartmateriaal van enkele van deze steden te vergelijken. Daartoe is een keuze gemaakt op 

grond van praktische overwegingen: van welke stad is het meeste bruikbaar kaartmateriaal 

beschikbaar en het meest bekend over de geschiedenis. Het onderzoeken van het effect van de 

krimp op de morfologie van de stadsplattegrond vormt het belangrijkste deel van deze studie, 

daardoor is dit de belangrijkste voorwaarde voor de selectie van casestudies.  

 

Er is een selectie gemaakt van vier steden van verschillende typen, waar verschillende 

krimpontwikkeling is te verwachten. Dit betreft de vier volgende steden: Middelburg, die naast 

de afnemende handelsfunctie een stabiele factor bleef behouden door de aanwezigheid van het 

provinciale regeringscentrum. De stad Zierikzee, die na het verlies van de handelswelvaart een 

hernieuwde functie kreeg als regionale handelsstad van landbouwproducten. De stad Veere, die 

na het krimpen van de handel een garnizoen van nationaal belang bleef behouden. Tot slot de 

stad Brouwershaven: die zijn handel verloor en waar zich geen vergelijkbare nieuwe 

welvaartsbron in de daarna volgende eeuwen aandiende. Er zijn hier vier factoren 

waarneembaar die meespeelden naast de invloed van de handelswelvaart op de stedelijke 

dichtheid: een functie van zowel nationaal, provinciaal als regionaal belang en tot slot bij de 

vierde stad het geheel ontbreken van die tweede welvaartsfactor. Deze vergelijking op 

schaalniveau van welvaart is in zoverre van belang, dat juist de handel een sterk internationaal 

en zelfs mondiaal belang vertegenwoordigde. Het is daarom interessant te onderzoeken hoe dit 

verlies van internationale belang zijn invloed had op de verschillende stadsplattegronden. 

 

Een tweede aspect dat deze selectie ondersteunt, is het feit dat de steden op verschillende 

wijzen zijn ontstaan. De steden Middelburg en Zierikzee zijn nederzettingen die al sinds 

respectievelijk de zevende en de negende eeuw in ontwikkeling waren. De handelshaven maakte 

hier deel van uit, maar was zeker niet de enige bepalende factor. Brouwershaven en Veere 

onderscheidden zich daar sterk van, doordat deze steden als een geheel gesticht zijn als 

havenstad in de dertiende eeuw. Hierdoor wijkt hun ruimtelijke opbouw dan ook sterk af van de 

                                                           
42

 Blonk en Blonk - van der Wijst 2010 (zie noot 29), p. 247. 
43 Koster 2001 (zie noot 6), p. 133. 
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oudere steden.44 In tegenstelling tot de oudere steden vormde de haven hier het centrale 

element van de stadsplattegrond, waar omheen zich de overige morfologie had ontwikkeld. Dit 

is onder andere te zien aan de decentrale plaats van de stadskerk in de stadsplattegronden van 

beide steden (zie afb. 4).45 

 

 
  Afb. 4. De decentrale ligging van de stadskerk van Brouwershaven. 

Daarnaast is ook de te verwachten aantasting door de krimp hierin meegewogen. Steden waar 

uit de literatuur van bekend is dat er een aanzienlijke krimp heeft plaatsgevonden, vormen een 

relevantere selectie dan steden waar dit niet over bekend is.  

Er is echter ook gestreefd om een representatieve selectie te maken van de variatie van 

havensteden die te vinden zijn op de Zeeuwse eilanden. Dit wordt enerzijds bepaald door de 

variatie in ontwikkelingsgeschiedenis. Er zijn steden die direct na hun middeleeuwse 

bloeiperiode definitief tot een slapende nederzetting zijn vervallen en vrijwel niet meer zijn 

uitgebreid in latere tijd. Stadjes als Goedereede en Sint Maartensdijk zijn hier kenmerkende 

voorbeelden van. Hier vormt het kaartmateriaal echter een ernstige beperking van het 

onderzoek. Voor een goede representatie van deze ontwikkeling is daarom het stadje Veere 

gekozen, dat ondanks vele fortificaties in latere tijd wel grotendeels zijn gekrompen structuur 

heeft behouden en in principe niet meer is uitgebreid met bebouwing.  

 

Er zijn echter ook havensteden die na de zeventiende-eeuwse krimp weer een lichte groei in 

bewoning en nijverheid vertoonden. Door de opleving van de regionale landbouw en 

verhandeling van de landbouwgewassen in de steden kwamen enkele steden weer tot een, 

weliswaar kleinere, maar toch niet te verwaarlozen bloei. In de achttiende eeuw volgde weer 

een periode van economische teruggang, waardoor de steden verder krompen. Kenmerkende 

voorbeelden van deze ontwikkeling zijn de steden Zierikzee en Goes. Op basis van het 

beschikbare kaartmateriaal is hier voor de analyse van de plattegrond van Zierikzee gekozen.  

Een derde mogelijke ontwikkeling is krimp in de zeventiende en achttiende eeuw. Ook daarna 

was er echter een aanzienlijke bloei en doorontwikkeling die zijn invloed had op de 

stadsplattegrond. Voor deze steden staat de middeleeuwse bloeiperiode nog steeds bekend als 

de meest welvarende. Er blijft dus sprake van een zekere achteruitgang van de stad. Vaak was er 

een externe, stabielere factor die de stad aanzien en financiële voorspoed bleef verlenen. In 

Middelburg betrof dit bijvoorbeeld de aanwezigheid van het provinciale bestuur en in Vlissingen 

                                                           
44

 R. Rutte, ‘Vierhonderd jaar stadswording in het mondingsgebied van de Schelde. Ruimtelijke patronen 

en handelsstromen in de zuidwestelijke delta’, OverHolland 12/13 (2013), p. 108.  
45

 Rutte 2013 (zie noot 44), p. 116. 
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de vestiging van militaire functies. De stad Middelburg, als belangrijke voorhaven van 

Antwerpen, heeft in de zeventiende eeuw nog wel enige teruggang te verwerken gehad, daarom 

is deze stad geselecteerd voor het onderzoek van de krimp. 

 

 
Afb. 5. De casestudies op de kaart van Jacob van Deventer uit 1580:            

Geel Brouwershaven, rood Zierikzee, groen Veere en blauw Middelburg. 

Hypothese 

Aan de hand van het voorbereidend onderzoek uit de vorige paragrafen, zijn enkele 

verwachtingen voor de krimp opgesteld. Het is uit de literatuur bekend dat er aanzienlijke 

aantasting was van de stadsplattegronden van Zeeuwse havensteden, daarom is dit ook in de 

casestudies te verwachten. Uit de analyse van Enkhuizen werd duidelijk dat segregatie leidde tot 

meer aantasting van bepaalde delen van de stad, daarom is het waarschijnlijk dat er juist in de 

wijken waren de handelaren waren gevestigd, een concentratie van de krimp te zien zal zijn. Wat 

betreft de verschillen tussen de onderzochte eeuwen, is het waarschijnlijk dat de zeventiende 

eeuw vooral een aanzet is geweest naar de daadwerkelijke aantasting van de morfologie van de 

stad in de achttiende en negentiende eeuw. Het zodanig in verval raken van bebouwing, dat het 

gesloopt moest worden heeft immers tijd nodig en daarom is de verwachting dat dit vooral een 

langdurig proces is geweest. Tot slot zijn er verschillen in vorm van de krimp tussen de vier 

casestudies te verwachten, aangezien deze steden een verschillende economische achteruitgang 

doormaakten. 

 



 

Hoofdstuk 2. Casus Zierikzee: van internationale

handelsstad 
 

Voor de stad Zierikzee is een analyse gemaakt op grond van vier stadsplattegronden uit de 

zestiende tot en met de negentiende eeuw. Dit betre

Deventer uit 1560, Johan Blaeu uit 1649, Matthias Smallegange uit 1696 en de kadastr

uit 1822.  

 

Zierikzee wordt gekenmerkt door de ontwikkeling tot een internationale handelsstad met het 

hoogtepunt van welvaart in de zestiende eeuw. Met het intreden van het verval van de 

handelshaven verwerd de stad tot een regionaal handelscentrum in de negentiende eeuw. De 

tussenliggende periode en de effecten van deze ontwikkeling op de morfologie van de stad

worden onderzocht in dit hoofdstuk.

Indeling plattegrond 

Voor een aanduiding van de verschillende bebouwingsgebieden in de stad, is ee

stadsdelen gemaakt (zie afb. 6)

letter. De verdeling is gemaakt op grond van ouderdom, gebruik en karakter van de 

verschillende bebouwing in de stad. In het vervolg van dit hoofdstuk zal het desbetreffende 

stadsdeel, bijvoorbeeld de stedelijke kern,

andere gebieden. 

 

Afb. 6. Indeling Zierikzee in vijf stadsdelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

us Zierikzee: van internationale naar regiona

Voor de stad Zierikzee is een analyse gemaakt op grond van vier stadsplattegronden uit de 
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Morfologische groei 

De stad Zierikzee ontstond reeds in de zevende eeuw als kleinschalige handelsnederzetting aan 

de monding van de kreek de Gouwe. De eerste vermelding als havennederzetting dateert uit een 

acte van 1220, waarin de stad als Syricseporth wordt aangeduid, waarbij de term porth is 

afgeleid van portus, een haven.46 De handel bestond aanvankelijk vooral uit haring en ter plaatse 

gewonnen zout. In de loop van de dertiende eeuw ontwikkelde zich echter ook een 

internationale handel in wol. Dit werd doorverkocht naar Italië, het Rijnland, Westfalen, 

Brabant, Namen, Luik en Frankrijk. De lakenhandel zelf ontwikkelde zich ook in Zierikzee, 

getuige de aanwezigheid van een lakenhal in 1318.47 

 

De grond waarop deze nederzetting ontstond, betrof een kreekrug langs dit water (zie afb. 7). De 

eerste bebouwing is hier waarschijnlijk gesticht door de Gentse Sint Baafsabdij, die veel 

landerijen bezat op Schouwen-Duiveland. In die nederzetting werd sinds de tiende eeuw het 

grafelijk bestuurscentrum van het bezit van de abdij gehuisvest. De abdij droeg in de twaalfde 

eeuw haar bezit over aan de graaf van Holland, waarmee Zierikzee een grafelijk 

bestuurscentrum werd, voor het gebied Zeeland Beoosten Schelde, tegenwoordig het deel van de 

provincie ten noorden van de Oosterschelde gelegen.48 

 

Naast het grafelijk bestuurscentrum vormde Zierikzee ook al zeer vroeg het kerkelijk centrum 

van de regio. De naam van de kerk, Sint Lievensmonsterkerk, wijst daar nog op. Aan een 

monster- of munsterkerk was een munster verbonden, een rond 1100 gebruikelijke aanduiding 

van belangrijke parochiekerken. Alle parochiekerken in het gebied Beoosten Schelde waren 

dochterkerken van de munsterkerk van Zierikzee.49  
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 Henderikx 2001 (zie noot 46), p. 90. 
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Afb. 7. De morfologische ontwikkeling van Zierikzee. 
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De ruimtelijke ontwikkeling van de stad vond dan ook geheel plaats vanuit de hoger liggende 

kreekrug langs de Gouwe. In deze strook die de huidige stadsplattegrond van west naar oost 

doorsnijdt, is nog steeds het oudste deel van de stad te zien. In de elfde en twaalfde eeuw was 

hier voornamelijk de bebouwing gecentreerd.50 De Gouwe werd aan het eind van de elfde eeuw 

afgesloten met een dam, waarna stadsdeel A, ten westen van deze dam is verland. Daarop is de 

parochiekerk en het grafelijk hof gesticht. Gecombineerd met de handelshaven in deel B ten 

oosten van deze dam, ontstond er zo een nederzetting met een regionale centrumfunctie en 

internationale economische contacten.51 In de eerste ruimtelijke ontwikkeling van de stad lijkt 

zich dan ook een tweedeling voor te doen, in het deel ten oosten van de Dam ontwikkelde zich de 

haven met handelsbebouwing, op de nieuwe grond ten westen van de Dam het kerkelijk en 

grafelijk bestuurscentrum. Een dergelijke functiescheiding in de stadsplattegrond is onder te 

verdelen in vier gebieden: de haven, het grafelijk gebied, het kerkelijk gebied en de markt.52 Een 

dergelijke verdeling is ook in de stad Middelburg zichtbaar. 

 

De bebouwing langs de kreek breidde zich in oostelijke richting uit. Langs de haven ontstond 

hier vanaf de elfde eeuw stedelijke bebouwing. Hier bevond zich het economische hart van de 

stad, wat onder andere blijkt uit de functies in dit gebied. De vestiging van een gasthuis rond 

1270, voor de opvang van zieke reizigers en kooplieden, is hier een duidelijk kenmerk van.53 

 

De bebouwing ten noorden van de kreekrug, in deel C, is van later datum. Een groot gedeelte 

hier is nooit stedelijk bebouwd, een ander deel heeft getuige de straatnamen lange tijd een 

perifeer karakter behouden. Straatnamen als de Verrenieuwstraat en de Hem (strook land langs 

het water gelegen) en de Koppemeetstraat en Poppemeet (meet is een oude 

landoppervlaktemaat) duiden hier op.54 Het dijkje langs de Schuithaven, het latere spuikanaal 

van de Oude Haven, is door de hogere ligging waarschijnlijk het eerste bebouwd in dit gebied. 

 

Ook het zuidwestelijke deel E van de stad is lager gelegen dan de kreekrug en pas in latere tijd 

stedelijk bebouwd. Hier vestigde zich in de loop van de dertiende en veertiende eeuw vooral de 

industrie ten behoeve van de lakennijverheid. De Raamstraat, Weverstraat en Volrestraat in dit 

gebied herinneren aan die ontwikkeling.55 

 

Door de groei van de handel ontwikkelde de nederzetting zich tot een plaats met stadsrechten, 

die werden verleend in 1348.56 Zierikzee werd in de vijftiende eeuw een belangrijke 

internationale handelsstad, die onder andere handelscontacten onderhield met Engeland, 

Schotland, de Oostzeelanden en Scandinavië.57 Aan het eind van de zestiende eeuw zorgde de 

verschuiving van de internationale handel naar noordelijk Nederland, de uitputting van de stad 

door de Tachtigjarige Oorlog en het herhaaldelijk dichtslibben van de haven voor een grote 

achteruitgang van de stedelijke nijverheid.  
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Door het verbeteren van de bereikbaarheid van Zierikzee via het water aan het eind van de 

zestiende eeuw kwam er een economische opleving en een toenemende handel in regionale 

landbouwproducten, zoals zout en meekrap.58 Er ontstond een nieuw regionaal handelsbelang, 

doordat Zierikzee het stapelrecht verwierf van de meekrap, die voor het grootste deel werd 

geteeld op Schouwen-Duiveland. Dit bleef een regionaal belang, omdat de stad toeleverancier 

bleef van Rotterdam. Vanuit Rotterdam vond de internationale handel in meekrap plaats.59 

 

Ten gevolge van deze opleving ontstond er nieuwe kleinschalige bebouwing in het zuidelijke 

deel D en vooral deel E van de stad aan het eind van de zestiende eeuw, bij de Nieuwe Haven. 

Eerder is hier al een nieuw stadsdeel aangelegd. Zo kreeg dit gebied in 1368 de naam Nieuwe 

Poort, wat ook als nieuwstad of nieuw stadsdeel kan worden aangeduid. Voor de aanleg van 

deze woonwijk aan het eind van de zestiende eeuw was hier de perifere bebouwing van het 

Predikherenklooster en het Begijnhof, zichtbaar op de kaart van Van Deventer uit 1560. Dit 

nieuwe stadsdeel werd aangelegd met het zicht op het economische herstel door de verbeterde 

haven. Uit de bescheidenheid van de perceelbreedte, 3,7 meter (een Schouwse roede) blijkt dat 

het gebied vooral voor minder welgestelde arbeiders was ontworpen.60 Overigens werd het hele 

zuidelijke deel van de stad bebouwd met relatief eenvoudige bebouwing. In de zeventiende 

eeuw werden veel eenlaags woonhuizen in dit gebied gebouwd. Een kenmerkend restant van 

deze kleine burgerwoningen zijn de behouden gebleven huizen in de Sint Jacobsstraat in deel D 

(zie afb. 8).61 

 

    
 Afb. 8. De rij eenlaags burgerwoningen aan de Sint Jacobsstraat in stadsdeel D.  

Dit terwijl de woningen langs de Oude Haven in de achttiende eeuw werden vervangen door 

grote huizen op ruime percelen.62 De bebouwing langs de kades en de hoofdstraten werd 

voornamelijk uitgevoerd in tweelaags woonhuizen met een statige uitstraling, waarbij de 

oppervlakte van de percelen ook groter was dan in de burgerwijken.63  

 

 

 

                                                           
58

 P. Brusse, Gevallen stad: stedelijke netwerken en het platteland. Zeeland 1750-1850, Zwolle/Utrecht 2011, 

p. 17. 
59

 P. Brusse en P. Henderikx, Geschiedenis van Zeeland. Deel 1, Prehistorie – 1550, Zwolle 2012 

(Geschiedenis van Zeeland, 1), p. 66. 
60

 R. Meischke e.a., Huizen in Nederland. Deel 3, Zeeland en Zuid-Holland; architectuurhistorische 

verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser, Zwolle 1997, p. 246. 
61

 F. H. F. Jilleba, Het oude Zeeuwse woonhuis, Zutphen 1983, p. 12. 
62

 Stenvert 2003 (zie noot 56), p. 275. 
63

 Jilleba 1983 (zie noot 61), p. 12. 



25 

 

Ontwikkeling van de handelshaven 

Langs de Gouwe ontstond steeds meer economische bedrijvigheid. De benaming van de 

nederzetting die hier ontstond is dan ook afgeleid van dit water. De naam Sirics Ee verwijst naar 

een natuurlijk water, een ‘ee’, dat in eigendom van heer Siric was.64 De aanleg van de eerste 

haven, waar rondom de handelsnederzetting ontstond, werd gerealiseerd door het opwerpen 

van een dam die de kreek afsloot rond het einde van de zevende eeuw.  

 

 
  Afb. 9. De morfologische ontwikkeling van de haven van Zierikzee. 

Reeds in 1220 is er een vermelding van watermolens in Zierikzee.65 Dit moet wel duiden op de 

aanwezigheid van een spuisysteem in de haven, omdat watermolens in het zuidwestelijk 

deltagebied slechts konden werken op kracht van het getijde. Met het opsparen in een bekken 

van water ten tijde van vloed, werd vervolgens met het krachtig stromende water de haven 

leeggespoeld en de watermolen aangedreven. Uit deze vermelding blijkt dat er reeds in het begin 

van de dertiende eeuw al sprake was van verzanding van de havenmond. Het spuisysteem is op 

de kaart uit 1560 van Van Deventer nog steeds zichtbaar, gevormd door het kanaaltje vanuit de 

Oude Haven naar het noordelijke deel van de stadsgracht, het voormalige Molenwater (zie afb. 

9). 
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Afb. 10. Zierikzee met ten noorden de kreek de Gouwe en ten zuiden     

          het in 1593 gegraven Havenkanaal. 

Zierikzee had in vergelijking met andere Zeeuwse havensteden al in een zeer vroeg stadium 

groeiende problemen met de bereikbaarheid van de haven. Dit had uiteraard gevolgen voor de 

welvaart in de stad. Door het dichtslibben van de kreek die van de Oude Haven naar het open 

water ten noorden van de stad liep, was het reeds in de zestiende eeuw noodzakelijk een geheel 

nieuw havenkanaal te graven. Dit havenkanaal werd in 1593 gerealiseerd en verbond de 

zuidelijke punt van de Oude Haven met het open water (zie afb. 10).66 Nog tot 1680 deed dit 

water alleen dienst als verbeterde toegang tot de Oude Haven. In dat jaar werd aan de zuidzijde 

van de stad een kade aangelegd en de Nieuwe Haven gevormd, die de functie van de Oude Haven 

als centrum van handelsnijverheid grotendeels overnam.67 

 

De handelshaven richtte zich vooral op de in- en uitvoer van zuidvruchten, huiden, wijn en vis 

naar andere Europese havensteden.68 Naast de handelsfunctie was ook de visserij voor deze 

haven belangrijk. Zierikzee kende de grootste Zeeuwse kabeljauwvloot en daarnaast werd er 

ook op haring gevist vanuit deze stad. De visserij vormde een van de belangrijkste 

welvaartsbronnen voor de stad.69 Hoe groot het effect van de bereikbaarheid van de stad voor de 

lokale economie was, wordt geïllustreerd door het feit dat de kabeljauwvloot in de periode van 

1560 tot 1600 afnam van honderd naar zestig schepen, terwijl na de aanleg van het nieuwe 

havenkanaal de vloot weer aansterkte tot zesentachtig stuks.70 De vloot verliep weer halverwege 

de achttiende eeuw. Van 1745 tot 1750 was er een zeer snelle afname, omdat driehonderd van 

de vierhonderd schepen tellende vloot verdwenen.71 Ditmaal was niet de bereikbaarheid van de 

haven, maar de grote economische achteruitgang van de omliggende steden de oorzaak. Zowel 

de koopvaardij als de visserij kon hierdoor bijna geen producten meer kwijt, zodat de markt 

grotendeels instortte en de schepen niet langer in gebruik waren. 
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Uit de gegevens die bekend zijn over het inwoneraantal van de stad, blijkt dat de welvaart ten 

gevolge van de handelshaven van invloed is geweest op het aantal bewoners. De stad Zierikzee 

maakte in de laatste kwart van de zestiende eeuw nog een explosieve groei door. Deze groei nam 

af in de eerste kwart van de zeventiende eeuw.72 Hieruit blijkt dat het aantal inwoners ten 

opzichte van andere Zeeuwse havensteden in deze periode redelijk stabiel is gebleven. Naar alle 

waarschijnlijkheid is dit te danken aan het succes van de nieuw aangelegde haven met het 

kanaal. 

Ontwikkeling van de stedelijke kern 

In Zierikzee is een duidelijke concentratie van de stedelijke functies in een gedeelte van de 

stadsplattegrond te zien, namelijk in deel A. De Gouwe vormde zowel in de morfologische 

ontwikkeling, als in de verdeling van de functies over de stad, de centrale as. In het verlengde 

van de Oude Haven zijn voornamelijk in de zestiende eeuw de stedelijke functies gevestigd. Hier 

werd achter de aangelegde dam het bestuurlijk centrum gerealiseerd, op de hogere kreekrug in 

het landschap. Dit was in de eerste eeuwen van het bestaan van de stad de veiligste plek voor het 

onderbrengen van de belangrijkste stedelijke functies. In de eeuwen daarna zijn deze op 

dezelfde strook gebleven, zoals te zien is op de navolgende stadskaarten.  

 

Naar aanleiding van de in de inleiding genoemde definitie van stedelijke functies, is er voor 

gekozen ook de functies die sterk samenhingen met bijvoorbeeld het landsbelang als stedelijk 

mee te nemen in het onderzoek. Dit is gedaan, omdat ook de aanwezigheid van deze functies 

zorgde voor een hogere woondichtheid en een concentratie van politieke, economische, sociale 

of culturele activiteit. Ondanks het niet direct voor de stad in functie zijn, zouden deze 

faciliteiten dus wel voor meer stabiliteit in de stad gezorgd kunnen hebben. 

 

In deze paragraaf zal worden onderzocht hoe de plaats van de stedelijke functies zich heeft 

ontwikkeld op de stadsplattegrond in de loop der eeuwen. Met de verschuiving van 

internationale naar regionale handelsstad is afname van internationale functies te verwachten 

en daardoor mogelijk meer krimp in de stadsdelen waar deze functies waren geconcentreerd. 

Op onderstaande analyse is te zien waar zich de stedelijke functies in de stad bevonden in 1649 

(zie afb. 11). 

 

 
 Afb. 11. De stedelijke kern van Zierikzee in 1649. 
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Handelscentrum 

Het handelscentrum van de stad lag voor het grootste deel geconcentreerd rond de Oude Haven, 

aan de oostzijde van de centrale as van de plattegrond. Op de analysekaart van de stadskern in 

1649 is te zien dat zich hier de marktplaats, de vismarkt, de stadskraan en het accijnskantoor 

bevonden. Deze functies waren direct gekoppeld aan de handelsfunctie van de Oude Haven en 

dat verklaart hun ligging.  

 

De marktplaats ‘Breebrugge’ was een brug die gedurende de zestiende eeuw in gebruik was als 

handelsplaats van goederen die in de haven werden afgeleverd. Bij de uitbreiding van de 

Gasthuiskerk in 1650 aan dezelfde haven werd een overdekte handelsplaats gerealiseerd. In dit 

stadsdeel bevond zich ook sinds 1271 het gasthuis, een belangrijke indicatie van internationaal 

verkeer, omdat hier in eerste instanties kooplieden en zieke reizigers werden opgevangen.73 

 

De enige handelsfunctie die zich buiten het gebied rond de Oude Haven bevond, was het 

lombardenhuis op de hoek van de Noordzijde Kerkhof en het Oude Lommertstraatje.74 Hierin 

waren Lombardische bankiers gehuisvest, die kredieten verleenden. Dit was een zeer 

belangrijke functie in de internationale handel.75 In het verlengde van de haven, ten westen 

ervan bevond zich het accijnshuis, en in het stadhuis waren de vleeshal, daterend uit 1358 en de 

waagruimte ondergebracht.  

 

Ten westen van de stadskerk ligt de beestenmarkt, die niet in gebruik was als internationale, 

maar als regionale handelsplaats. Dit is dan ook terug te zien in de ligging op de plattegrond, 

buiten het internationale handelscentrum, waar de andere markten zich wel bevonden. 

 

Kerkelijk centrum 

Verder langs dezelfde as naar het westen bevond zich het kerkelijk centrum van de stad, 

bestaand uit de Sint Lievensmonsterkerk met schip uit 1150 en vijftiende eeuws koor en beuken, 

terwijl de kerktoren in de periode 1454 - 1506 werd gebouwd. De kerk vervulde als 

parochiekerk ook een belangrijke regionale bestuursfunctie.76 In dit stadsdeel bevonden zich 

voor 1649 ook het klooster en begijnhof. De huidige Minderbroederstraat in dit gebied herinnert 

aan deze functie. Het predikherenklooster lag iets buiten deze kerkelijke concentratie, omdat het 

in deel D lag, direct ten zuiden van de Oude Haven aan de Lange Sintjanstraat.77 

 

Bestuurlijk centrum 

Tussen het handels- en kerkelijk centrum bevond zich het bestuurlijk centrum van de stad. Hier 

was sinds 1358 het stadhuis gevestigd. Voor 1649 bevond zich hier ook het grafelijk 

bestuurscentrum van de Gentse Sint Baafsabdij, een groot regionaal bestuurlijk centrum.78 
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Afb. 12. De stedelijke kern van Zierikzee in 1822. 

Verloop na 1649 

Aangezien de vorming van een stedelijke kern bij de groei van een nederzetting een ijkpunt is 

voor de definitie als stad, zou het hier mogelijk moeten zijn het verdwijnen van de concentratie 

van stedelijke functies ook als ijkpunt voor de ontstedelijking van de stad te gebruiken. Bij de 

bestudering van Zierikzee blijkt een dergelijk vergaande degradatie van de compositie van de 

stedelijke functies echter niet het geval. Wanneer we de situatie van 1649 vergelijken met de 

kadastrale kaart van 1822, blijkt geen van deze functies van plaats te zijn veranderd (zie afb. 12). 

Alleen de handelsplaats over de Oude Haven is verdwenen. Het is niet duidelijk of de markt 

onder de Gasthuiskerk toen nog in gebruik was, omdat deze functie niet apart staat vermeld. In 

de tussenliggende periode zijn er geen nieuwe stedelijke functies op de kaart verschenen. Ook 

hier lijkt zich een groeistagnatie voor te doen, er vond geen toename van het aantal stedelijke 

functies meer plaats. In de Hollandse steden vond deze uitbreiding van het aantal functies nog 

wel plaats, zodat er sprake was een achterstand van de Zeeuwse steden. 

 

Tot slot is ook de zonering van de stedelijke functies in de situatie van 1822 geanalyseerd, om zo 

tot een betere duiding van de stadswijken te komen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de 

krimp in deze wijken ook beter te duiden. Op bijgaande analyse is te zien dat de functies van 

ieder van de drie categorieën duidelijk verdeeld lagen over de stad (zie afb. 13). Het kerkelijk 

centrum centreerde zich in het oudste gedeelte van de stad, in deel A. Het bestuurlijk centrum 

lag op het snijvlak van deel A en B. De handelsfuncties vertonen een interessante groepering, 

omdat zij voornamelijk langs de as van de nederzetting liggen en zo een doorsnede van de stad 

vormen. Het hart van de stad vormt hier de handelskern. Interessant is ook te zien hoe de 

ontwikkeling van de Nieuwe Haven de handelsfuncties met zich mee genomen heeft het 

zuidelijke stadsdeel in. 
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Afb. 13. De zonering van de stedelijke functies in 1822. 

 

Op de volgende analyse is op basis van de kadasterkaart een analyse gemaakt van de 

welgestelde burgers van Zierikzee (zie afb. 14). Hierbij zijn de percelen gearceerd die op de 

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van 1822 in eigendom zijn van vooraanstaanden als 

handelaren, rechters, burgemeester en bestuurslieden. Te zien is dat er een duidelijke 

concentratie van welgestelde burgers langs de haven en de doorgaande as langs het oude 

centrum in deel A was te zien. 

 

 
 Afb. 14. De percelen in eigendom van de elite in de stad in 1822. 
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Verandering van de dichtheid: gaten in de stadsplattegrond 

Voor het in beeld brengen van de morfologie van de stadsplattegrond is voor de eerste 

vergelijking de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 als basis gebruikt (zie afb. 15). 

Daaroverheen is de kaart van Johan Blaeu uit 1649 gelegd (zie afb. 16). Op de analyse zijn de 

bouwblokken en de bebouwing in de stad zelf weergegeven. Om een beeld te geven van de 

bebouwingsdichtheid in de stad, is naast de omtrek van het bouwblok ook de bebouwing daarop 

aangegeven. Zo is te zien welke open ruimte zich hier nog tussen bevond. Hier is al te zien dat de 

bebouwing aan de randen van de stad aanzienlijk minder is verdicht. Na het over elkaar leggen 

van de plattegronden is zichtbaar gemaakt op welke plaatsen de bebouwing uit 1560 inmiddels 

is verdwenen in 1649 (zie afb. 17). Het zijn dus niet alle lege plekken, maar de lege plekken die 

eens bebouwd waren, die op deze analysekaarten zijn aangegeven. 

 

 
Afb. 15. Plattegrond van Zierikzee door Jacob van Deventer 1560. 

Reeds halverwege de vijftiende eeuw was er stagnatie van de groei van Zierikzee ontstaan, 

waarbij de stadsbranden in 1414, 1458, 1466, 1526 en 1578 en de pestepidemieën die de stad 

teisterden, naast het verzanden van de Gouwe als belangrijkste oorzaken kunnen worden 

aangewezen.79 De pestepidemie in 1518 eiste 3200 slachtoffers, in 1526 vergingen 44 van de 48 

maarschepen en in hetzelfde jaar legde een stadsbrand 125 van de circa driehonderd huizen in 

de as.80 Aangezien de stagnatie al ruim voor het verschijnen van de plattegrond van Jacob van 

Deventer had ingezet, is het mogelijk dat er voor die tijd nog een grotere bebouwingsdichtheid 

in de stad is geweest. Getuige de vele rampen met gevolgen voor het inwonersaantal die zich 

voor 1560 voordeden, is dat zelfs waarschijnlijk. Dit is een mogelijke verklaring voor de 

onbebouwde grond binnen de stadsplattegrond die al op de kaart van Van Deventer uit 1560 is 

te zien. Ook in de periode tussen 1560 en 1649 had Zierikzee veel te lijden. Door de inval van de 

Spaanse troepen in 1576 gingen er tweehonderd huizen en zestig zoutketen in vlammen op. De 
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bevolking was ook sterk verarmd door de vele financiële offers die de verdediging tegen de 

vijand vroeg.81 Deze achteruitgang verklaart het verbrokkelde beeld van de stad in deze tijd.  

 
Afb. 16. Plattegrond van Zierikzee door Johan Blaeu in 1649. 

Uit de analyse van de periode 1560 - 1649 blijkt dat het vallen van de gaten vaak perceelsgewijs 

ging. Er zijn echter ook enkele grotere gedeeltes van aaneengesloten bebouwing verdwenen. Dit 

treedt voornamelijk op in de bouwblokken die aan de randen van de stadsplattegrond liggen, in 

deel C. Ook in de bouwblokken rond de haven zijn vele gaten gevallen. In bepaalde gedeeltes van 

de stad is een concentratie van gaten zichtbaar. De bouwblokken ten noorden van de stadskern 

en in deel B ten noorden van de Oude Haven vertonen weinig onderscheid in gaten, hoewel rond 

het kanaal van de Oude Haven naar het spuibekken wel meer bebouwing is verdwenen.  
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        Afb. 17. Zierikzee verdwenen bebouwing 1560

Het gebied A, rond de stedelijke kern is echter redelijk vrij gebleven van sloop. Waarschijnlijk 

door de concentratie van stedelijke functies en de bijb

stabielere dichtheid. Het gebied E ten zuiden van de haven, in het zuidoosten van de stad, is 

eveneens intact gebleven. Waarschijnlijk was dit het gevolg van de aanleg van het

havenkanaal in 1593, dat zorgde 

Haven.82 Dit kanaal zorgde voor een toename aan bedrijvigheid en daardoor ook een stabiele 

gebruikers- en bewonersbezetting in dit deel van de stad. Er was echter pas in 1680 voldoende 

geld om dit gebied ook tot nieuwe haven om te vormen, door de aanleg van een havenkade 

tussen de zuidelijke rand van de stad en het havenkanaal.

van de welvaart in de stad door de opkomst van de moernering (zouthandel) en de 

meekrapindustrie.84 Hierdoor ging de bebouwing zich meer concentreren in deel E, aan de 

zuidzijde van de stad, rond de nieuwe haven. Een proces waarvan de gevolgen op deze kaart 

zichtbaar zijn. De Nieuwstad werd vaak aangeduid met de term ‘havenkwartier’, w

vissers vele scheepstimmerlieden, touwslagers en kuipers waren gevestigd.

bewoning blijkt daarmee vrij direct gekoppeld aan de nabijheid van de Nieuwe Haven en het 

havenkanaal. 

De vergelijking van de kaart van Blaeu uit 1649 en 

dan de voorgaande. Wanneer we echter het vrij korte tijdsbestek tussen de twee kaarten in acht 

nemen, is de verandering toch aanzienlijk (zie afb. 18
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. Zierikzee verdwenen bebouwing 1560-1649. 

Het gebied A, rond de stedelijke kern is echter redelijk vrij gebleven van sloop. Waarschijnlijk 

door de concentratie van stedelijke functies en de bijbehorende bebouwing is hier een iets 

Het gebied E ten zuiden van de haven, in het zuidoosten van de stad, is 

. Waarschijnlijk was dit het gevolg van de aanleg van het

zorgde voor een betere ontsluiting via de zuidzijde van de Oude 

voor een toename aan bedrijvigheid en daardoor ook een stabiele 

en bewonersbezetting in dit deel van de stad. Er was echter pas in 1680 voldoende 

ok tot nieuwe haven om te vormen, door de aanleg van een havenkade 

tussen de zuidelijke rand van de stad en het havenkanaal.83 In die tijd was er een lichte opleving 

van de welvaart in de stad door de opkomst van de moernering (zouthandel) en de 

Hierdoor ging de bebouwing zich meer concentreren in deel E, aan de 

de nieuwe haven. Een proces waarvan de gevolgen op deze kaart 

. De Nieuwstad werd vaak aangeduid met de term ‘havenkwartier’, w

vissers vele scheepstimmerlieden, touwslagers en kuipers waren gevestigd.85

bewoning blijkt daarmee vrij direct gekoppeld aan de nabijheid van de Nieuwe Haven en het 

De vergelijking van de kaart van Blaeu uit 1649 en Smallegange uit 1696 toont wat minder gaten 

dan de voorgaande. Wanneer we echter het vrij korte tijdsbestek tussen de twee kaarten in acht 

ing toch aanzienlijk (zie afb. 18). 
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Het gebied A, rond de stedelijke kern is echter redelijk vrij gebleven van sloop. Waarschijnlijk 

ehorende bebouwing is hier een iets 

Het gebied E ten zuiden van de haven, in het zuidoosten van de stad, is 

. Waarschijnlijk was dit het gevolg van de aanleg van het nieuwe 

uiting via de zuidzijde van de Oude 

voor een toename aan bedrijvigheid en daardoor ook een stabiele 

en bewonersbezetting in dit deel van de stad. Er was echter pas in 1680 voldoende 

ok tot nieuwe haven om te vormen, door de aanleg van een havenkade 

In die tijd was er een lichte opleving 

van de welvaart in de stad door de opkomst van de moernering (zouthandel) en de 

Hierdoor ging de bebouwing zich meer concentreren in deel E, aan de 

de nieuwe haven. Een proces waarvan de gevolgen op deze kaart 

. De Nieuwstad werd vaak aangeduid met de term ‘havenkwartier’, waar naast 
85 De dichtheid van 

bewoning blijkt daarmee vrij direct gekoppeld aan de nabijheid van de Nieuwe Haven en het 

Smallegange uit 1696 toont wat minder gaten 

dan de voorgaande. Wanneer we echter het vrij korte tijdsbestek tussen de twee kaarten in acht 



 

Afb. 18. Zierikzee verdwenen bebouwing 1649

In deze periode is er vooral enige verandering opgetreden op de percele

van de Oude Haven. Hier is de bebouwing die aan de achterzijde van de percelen

havenkade stond, met de grond gelijkgemaakt. De vrijgekomen grond is vervolg

de percelen met bebouwing vanaf de haven ge

achteruitgang in dit gebied ontstond, leidde vervolgens in de achttiende eeuw tot het ontstaan 

van grotere percelen voor de rijkere bebouwing langs de

bouwblok in deel B is deze ontwikkeling goed te zien op het navolgende kaartmateriaal. In 1560 

bevond zich aan de noordzijde van het bouwblok eveneens een aaneenge

afb. 19). 

 Afb. 19. De percelen ten noorden van de Oude H

Ook op de kaart van Blaeu uit 1649 is deze dubbele rij woonhuizen aan zowel zuid

noordzijde van het bouwblok te zien. Bij een vergelijking 

deze rij bebouwing plaats te hebben gemaakt voor doorlopende tuinpercelen en een opslag of 

wagenschuur achterop het perceel, behorend bij de 

bouwblok (zie afb. 20). Enerzijds is er dus op langere termijn een uitbreiding met redelijk 

welvarend ogende woningen te zien, maar tussentijds was er sprake van afbraak die resulteerde 

in een verminderde grondwaarde van het gebied, waardoor er schaalvergroting plaats kon 

vinden. 
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. Zierikzee verdwenen bebouwing 1649-1696. 

deze periode is er vooral enige verandering opgetreden op de percelen in deel B ten noorden 

aven. Hier is de bebouwing die aan de achterzijde van de percelen

met de grond gelijkgemaakt. De vrijgekomen grond is vervolg

de percelen met bebouwing vanaf de haven gevoegd. Dit proces dat eerst als gevolg van de 

achteruitgang in dit gebied ontstond, leidde vervolgens in de achttiende eeuw tot het ontstaan 

van grotere percelen voor de rijkere bebouwing langs de Oude Haven.86 Bij het genoemde 

bouwblok in deel B is deze ontwikkeling goed te zien op het navolgende kaartmateriaal. In 1560 

bevond zich aan de noordzijde van het bouwblok eveneens een aaneengesloten rij woningen (zie 

  

ten noorden van de Oude Haven in 1560 en 1649. 

Ook op de kaart van Blaeu uit 1649 is deze dubbele rij woonhuizen aan zowel zuid

noordzijde van het bouwblok te zien. Bij een vergelijking met de kadastrale kaart van 1822

te hebben gemaakt voor doorlopende tuinpercelen en een opslag of 

rceel, behorend bij de woningen aan de havenzij

). Enerzijds is er dus op langere termijn een uitbreiding met redelijk 

nde woningen te zien, maar tussentijds was er sprake van afbraak die resulteerde 

in een verminderde grondwaarde van het gebied, waardoor er schaalvergroting plaats kon 
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Ook op de kaart van Blaeu uit 1649 is deze dubbele rij woonhuizen aan zowel zuid- als 

met de kadastrale kaart van 1822 blijkt 

te hebben gemaakt voor doorlopende tuinpercelen en een opslag of 

woningen aan de havenzijde van het 

). Enerzijds is er dus op langere termijn een uitbreiding met redelijk 

nde woningen te zien, maar tussentijds was er sprake van afbraak die resulteerde 

in een verminderde grondwaarde van het gebied, waardoor er schaalvergroting plaats kon 
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Afb. 20. De vergrote percelen ten noorden van de Oude Haven in 1822. 

Dit proces van het samenvoegen van percelen is een veel voorkomend fenomeen in de 

achttiende eeuw. Toen is het woningtype ontstaan, dat het gevolg was van het combineren van 

twee zestiende of zeventiende eeuwse woningen, de zogenaamde gekoppelde woning.87 Vaak 

werd de voorgevel voor de twee woningen geplaatst, om het vanaf de straat een geheel te 

maken. De bestaande woning Havenpark 40, in het stadsdeel D, vertoont nog steeds deze 

structuur van twee gekoppelde oudere woningen.88 Een zelfde proces van schaalvergroting deed 

zich dan ook voor aan de hoofdstraten van Zierikzee in deel D. Bij Poststraat 48, een perceel in 

het bouwblok direct ten zuiden van de stadskern, is ook een dergelijk voorbeeld van gekoppelde 

woningen te zien (zie afb. 21).89 

 

      
Afb. 21. De gekoppelde woning aan de Poststraat 48, de zesde woning van links op de luchtfoto. 

In het noordelijke deel van deel B op de plattegrond, het gebied rond de kreek die aan de 

noordzijde de stad verlaat, is een gatenpatroon in de bebouwing te zien. Het valt hier op dat er in 

de bouwblokken aan weerszijden van de oude verbinding tussen de haven en de spuikom ten 

noorden van stad vele gebouwen zijn verdwenen. Wanneer we de deelkaarten met elkaar 

vergelijken, is te zien dat er hier vooral in de periode 1560 - 1649 een afname van de dichtheid 

plaatsvond (zie afb. 17). Deze ontwikkeling zette zich echter door in de periode 1649 - 1696 (zie 

afb. 18). Een verband met de hiervoor gemelde veranderingen rond de handelshaven is zeer 

aannemelijk. Door de afnemende bedrijvigheid in de Oude Haven en het verzanden van dit 

gedeelte van de haven en de spuikom, lijkt ook de dichtheid rond dit stadsdeel af te nemen. Uit 

de eerdere analysekaart van 1560 - 1649 bleek eveneens dat het stadsdeel E aan de zuidzijde 

van de stad, juist een tegenovergestelde ontwikkeling vertoonde. Interessant is dat op de 

analysekaart van de periode 1649 - 1696 een nog helderder scheiding tussen noord en zuid is te 

                                                           
87

 Jilleba 1983 (zie noot 61), p.19. 
88

 Jilleba 1983 (zie noot 61), p. 19. 
89

 Jilleba 1983 (zie noot 61), p. 21. 



36 

 

zien. Na de aanleg van de Nieuwe Havenkade deed zich een verdichting voor van de gehele 

stadsplattegrond ten zuiden van de Oude Haven en de stadskern. Deze verdichting spreidde zich 

dus uit over het gehele zuidelijke deel van de stad. In het zuidwestelijke deel van gebied E was 

voornamelijk nijverheid gevestigd, die ook aangewezen was op de handelsstroom vanuit de 

zuidelijke haven. De bebouwingsdichtheid blijkt hier sterk gekoppeld aan de havenontwikkeling. 

 

Het is een enigszins bijzonder proces, daar het niet aannemelijk is dat de bevolking uit het 

noorden van de stad massaal naar het zuidelijke deel trok. Het ging tenslotte om een relatief 

kleine afstand. Vanuit de literatuur is echter bekend dat de economische teruggang van de Oude 

Haven, door de verzanding, heeft gezorgd voor een grote afname van de vloot. Waarschijnlijk is 

hiermee ook het aantal bewoners afgenomen. Bekend is dat deze bewoners vaak naar andere 

Zeeuwse steden trokken.90 Met de opkomst van de bedrijvigheid rond de Nieuwe Haven is een 

opleving van het aantal bewoners te zien, die dan echter weer van elders worden aangetrokken. 

Dit verklaart de verschuiving van bebouwingsdichtheid over een relatief korte afstand in de 

stadsplattegrond. 

 

Afb. 22. Plattegrond van Zierikzee door Gebr. Hattinga in 1751.  

Voor de achttiende eeuw is een goed bruikbare kaart beschikbaar, de stadsplattegrond 

vervaardigd in 1751 door Willem Hattinga (zie afb. 22). De situatie in 1696 is vervolgens 

vergeleken met de dichtheid van bebouwing op deze plattegrond (zie afb. 23). Deze twee 

kaarten brengen de veranderingen in de loop van de achttiende eeuw in beeld. Op deze kaart is 

aanzienlijk minder bebouwing verdwenen dan in de eerdere analyseperiodes. In de toch al 

minder dicht bebouwde percelen in deel C ten noorden van de Oude Haven zijn nu enkele 

aaneengesloten rijen bebouwing verdwenen. 
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 Afb. 23. Zierikzee verdwenen bebouwing 1696

De vierde analyse betreft de per

kaart van 1822 over elkaar geleg

directe nabijheid van de kerk en de stedelijke ke

noorden van de kern (zie afb. 25

achteruitgang van de stad definitief doorgezet.

hoogtepunt, omdat er dan 10.500 inwoners worden gemeld. In 1770 worden 10.000 in

verdeeld over circa eenentwintighonderd

tijd een enorme daling van het aantal burgers plaats. Bij de opgave v

zesduizend. De neergang van de stad gebeurde dan ook in een vrij korte, maar heel heftige 

periode. Dit proces is niet direct ter

massale vertrek van de bewoners 

verdere verloop van de negentiende eeuw laten gelden. Na 1790 vond er een voorzichtig herstel 

plaats, waarbij vooral het aantal bewoners in de lagere klasse weer toenam, maar de hogere 

klasse bleef afnemen.93 In deze periode leek zich de overgang van internationale naar regionale 

handelsstad dan ook definitief te voltrekken en dit proces blijkt duidelijk afleesbaa

morfologie van de stad. 
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. Zierikzee verdwenen bebouwing 1696-1750.  

e betreft de periode 1751 - 1822. Hier zijn de kaart van 1751

over elkaar gelegd (zie afb. 24). In deze periode zijn veel gaten in deel A

directe nabijheid van de kerk en de stedelijke kern te zien, vooral in de bouwblokken

(zie afb. 25). Na de Vijfde Engelse Oorlog in de periode 1780

achteruitgang van de stad definitief doorgezet.91 In 1750 bevond de stad zich nog op een 

er dan 10.500 inwoners worden gemeld. In 1770 worden 10.000 in

verdeeld over circa eenentwintighonderd woningen genoemd.92 Na 1770 vond er in zeer korte 

tijd een enorme daling van het aantal burgers plaats. Bij de opgave van 1795 resteren er slechts 

. De neergang van de stad gebeurde dan ook in een vrij korte, maar heel heftige 

periode. Dit proces is niet direct terug te zien aan de analyse van de periode 175

bewoners zal zijn effect op de afname van de bebouwing 

verdere verloop van de negentiende eeuw laten gelden. Na 1790 vond er een voorzichtig herstel 

vooral het aantal bewoners in de lagere klasse weer toenam, maar de hogere 

In deze periode leek zich de overgang van internationale naar regionale 

an ook definitief te voltrekken en dit proces blijkt duidelijk afleesbaa
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. Hier zijn de kaart van 1751 en de kadastrale 

gaten in deel A, in de 

rn te zien, vooral in de bouwblokken ten 

Na de Vijfde Engelse Oorlog in de periode 1780-1784 was de 

In 1750 bevond de stad zich nog op een 

er dan 10.500 inwoners worden gemeld. In 1770 worden 10.000 inwoners, 

Na 1770 vond er in zeer korte 

an 1795 resteren er slechts 

. De neergang van de stad gebeurde dan ook in een vrij korte, maar heel heftige 

ug te zien aan de analyse van de periode 1750 - 1822. Het 

de afname van de bebouwing pas in het 

verdere verloop van de negentiende eeuw laten gelden. Na 1790 vond er een voorzichtig herstel 

vooral het aantal bewoners in de lagere klasse weer toenam, maar de hogere 

In deze periode leek zich de overgang van internationale naar regionale 

an ook definitief te voltrekken en dit proces blijkt duidelijk afleesbaar in de 



 

 Afb. 24. Kadastrale plattegronden van Zierikzee uit 182

Opvallend is dat er in deze periode 

van de stad. De opleving als gevolg van de Nieuwe Haven is inmidd

omstandigheden weer gestagneerd. De armoede aan het begin van de negentiende eeuw 

betekende voor Zierikzee vooral het behouden blijven, zij het in vervallen staat, van de 

bestaande bebouwing en het stagneren van de groei. Van het ver

deze periode dan ook iets minder zichtbaar in vergelijking tot eerdere analysekaarten. 

ttegronden van Zierikzee uit 1822. 

Opvallend is dat er in deze periode wel enige bebouwing verdween in deel E, het zuidelijke deel 

van de stad. De opleving als gevolg van de Nieuwe Haven is inmiddels door verschillende 

omstandigheden weer gestagneerd. De armoede aan het begin van de negentiende eeuw 

betekende voor Zierikzee vooral het behouden blijven, zij het in vervallen staat, van de 

bestaande bebouwing en het stagneren van de groei. Van het verdwijnen van bebouwing is in 

deze periode dan ook iets minder zichtbaar in vergelijking tot eerdere analysekaarten. 
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Afb. 25. Zierikzee verdwenen bebouwing 1750

Tot slot is ook de situatie tijdens de kadastrale kaart op een gedetailleerder n

(zie afb. 26). De bijgevoegde Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel maakt het mogelijk om van elk 

perceel te bekijken wat de bestemming was. Hierdoor was het mogelijk alle percelen die als 

‘tuin’ of ‘plaats’ zijn aangemerkt, waar eerst bebouwing was te zien, op de analyseka

arceren. Deze analyse vertoont een zelfde structuur als de eerdere analyses en bevestigt 

daarmee dat plaatsen van de eerder aangetoonde gaten in de bebouwing voldoende 

betrouwbaar zijn en in vele gevallen ook langere tijd onbebouwd bleven.

Afb. 26. De leeg gekomen percelen op de kadasterkaart van 1822

 

 

verdwenen bebouwing 1750-1822. 
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len op de kadasterkaart van 1822. 
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Tot slot is ook de situatie tijdens de kadastrale kaart op een gedetailleerder niveau geanalyseerd 

De bijgevoegde Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel maakt het mogelijk om van elk 

perceel te bekijken wat de bestemming was. Hierdoor was het mogelijk alle percelen die als 

‘tuin’ of ‘plaats’ zijn aangemerkt, waar eerst bebouwing was te zien, op de analysekaart te 

arceren. Deze analyse vertoont een zelfde structuur als de eerdere analyses en bevestigt 

de eerder aangetoonde gaten in de bebouwing voldoende 



 

Wanneer we de vier analyses samenvoegen, blijkt de vele verdwenen 

afb. 27). Er zijn hier enkele delen in de stad die redelijk vrij van afbraak zijn gebleven. Dit is ten 

eerste het gedeelte A dat ten westen van de Oude H

stedelijke kern met de stadskerk, de toren en het stadhuis. Ook de bouwblokken in deel E aan de 

zuidzijde, langs het aan de eind van de zestiende eeuw aangelegde havenka

van dichtheid. Hier heeft van de zestiende tot de negentiende eeuw een opleving plaatsgevonden 

door de toegenomen bedrijvigheid rond de Nieuwe H

 

   Afb. 27. Zierikzee verdwenen bebouwing 1560

Het gebied B aan de noordzijde van de stadsplattegrond, aan weerszijden van de oude 

verbinding tussen haven en Gouwe is het meest afgebrokkeld, evenals de aan de stedelijke kern

grenzende bouwblokken in deel A

de Oude Haven is eveneens gekrompen, maar hier wel opgevangen 

verschenen. Uit de analyse blijkt

van de noordelijke naar de zuidelijke helft van de stadsplattegrond. Dit laat zi

morfologie van de stad sterk gekoppeld was aan de bedrijvigheid en handelsvoorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we de vier analyses samenvoegen, blijkt de vele verdwenen bebouwing in de stad (zie 

). Er zijn hier enkele delen in de stad die redelijk vrij van afbraak zijn gebleven. Dit is ten 

deelte A dat ten westen van de Oude Haven ligt. Hier bevindt zich vanouds de 

stedelijke kern met de stadskerk, de toren en het stadhuis. Ook de bouwblokken in deel E aan de 

zuidzijde, langs het aan de eind van de zestiende eeuw aangelegde havenkanaal, zijn stabieler 

van dichtheid. Hier heeft van de zestiende tot de negentiende eeuw een opleving plaatsgevonden 

egenomen bedrijvigheid rond de Nieuwe Haven.  

  

ee verdwenen bebouwing 1560-1822. 

ijde van de stadsplattegrond, aan weerszijden van de oude 

verbinding tussen haven en Gouwe is het meest afgebrokkeld, evenals de aan de stedelijke kern

grenzende bouwblokken in deel A. De dichtheid van percelering in deel B direct ten noorden van 

aven is eveneens gekrompen, maar hier wel opgevangen door de grotere panden die 

blijkt dat er een globale verschuiving is van de bebouwingsdichtheid 

van de noordelijke naar de zuidelijke helft van de stadsplattegrond. Dit laat zi

morfologie van de stad sterk gekoppeld was aan de bedrijvigheid en handelsvoorzieningen
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ebouwing in de stad (zie 

). Er zijn hier enkele delen in de stad die redelijk vrij van afbraak zijn gebleven. Dit is ten 

aven ligt. Hier bevindt zich vanouds de 

stedelijke kern met de stadskerk, de toren en het stadhuis. Ook de bouwblokken in deel E aan de 

naal, zijn stabieler 

van dichtheid. Hier heeft van de zestiende tot de negentiende eeuw een opleving plaatsgevonden 

ijde van de stadsplattegrond, aan weerszijden van de oude 

verbinding tussen haven en Gouwe is het meest afgebrokkeld, evenals de aan de stedelijke kern 

el B direct ten noorden van 

door de grotere panden die 

van de bebouwingsdichtheid 

van de noordelijke naar de zuidelijke helft van de stadsplattegrond. Dit laat zien dat de 

morfologie van de stad sterk gekoppeld was aan de bedrijvigheid en handelsvoorzieningen. 
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Kwantificering 

Door de huizen per stadsdeel te tellen op de kaarten uit 1649, 1696 en 1822, is het mogelijk te 

een kwantificering van de krimp te maken. De ontwikkeling per stadsdeel is te zien in bijgaande 

tabel (zie tabel 1). 

Aantal 

panden 

1649  1696  wijziging 

aantal 

panden 

1649-

1696 

1822  wijziging 

aantal 

panden 

1696-1822 

wijziging 

aantal 

panden 

totaal  

Stadsdeel A 242 301 +59 259 -42 +17 

Stadsdeel B 269 204 -65 245 +41 -24 

Stadsdeel C 228 232 +4 209 -23 -19 

Stadsdeel D 288 287 -1 312 +25 +24 

Stadsdeel E 373 515 +142 672 +157 +299 

   Tabel 1. De getalsmatige toe- en afname van woningen in Zierikzee per stadsdeel. 

Een zeer opvallend gegeven uit deze tabel is dat de bebouwde oppervlakte van de stad 

weliswaar kromp, maar het aantal panden juist is gegroeid. Door de verschuiving van dichtheid 

van noord naar zuid in Zierikzee, was er een toename van kleinere woonhuizen en een afname 

van grotere. Dit is typerend voor de overgang van internationale naar regionale handelsstad. 

Stagnatie van de groei: fysieke krimp van de stad 

Naast het verdwijnen van bebouwing in de loop der eeuwen, is ook aan het uitblijven van de 

geplande uitbreidingen te zien dat de stad achteruitging. Wanneer we de plattegronden van 

Zierikzee op dit aspect met elkaar vergelijken, valt op welk een duidelijke indicator van 

uitblijvende welvaart dit was voor de stad. Op de plattegrond van Jacob van Deventer uit 1560 is 

te zien dat er binnen de stadsmuren aan de randen nog zeer veel ruimte was voor uitbreiding 

van de bebouwing (zie afb. 28). 

 

 
Afb. 28. De onbebouwde grond in de stad in 1560. 



42 

 

 De versterking van een stad was dermate kostbaar, dat er vaak ruim werd gepland om de 

verdere groei van de stad binnen de grenzen mogelijk te maken. Deze ruime aanleg had een 

doelmatige reden: de in alle windrichtingen uitwaaierende toegangswegen van de stad vormden 

een stervormige plattegrond, zoals de kaart van 1560 laat zien. Langs deze toegangswegen 

concentreerde zich dan ook de meeste bebouwing. Om een zo kort mogelijke omwalling van de 

stad aan te leggen, was het nodig een rechtstreekse verbinding tussen deze uitlopers te maken. 

Zo ontstond een efficiënte omwalling van de stad en resteerde tussen de toegangswegen veel 

onbebouwde grond.94 

 

Het uitblijven van de verdere groei blijkt ook op latere stadsplattegronden een opvallend 

fenomeen. Op de kaart van Blaeu uit 1649 is te zien hoe de verwachte groei, ofwel de afname van 

de onbebouwde grond, volledig achterwege was gebleven in de afgelopen eeuw (zie afb. 29). 

 

 
Afb. 29. De onbebouwde grond in de stad in 1649. 

De overgang van Zierikzee op het protestantisme in 1572 leidde tot het vrijkomen van veel 

nieuwe bouwgrond binnen de stad. De kloosters in de stad waren gelegen in het zuidelijke deel 

van de stad. Hier werd na de Reformatie een nieuw stadsdeel gebouwd, de Nieuwstad. De 

bebouwingsdruk op het stedelijk grondgebied was daardoor echter nog verder afgenomen. In 

plaats van uitbreiding in de randgebieden vond ook hier krimp plaats. Naast het verdwijnen van 

de stedelijke bebouwing is te zien dat er op deze plekken aan de rand van de stad veelal een 

agrarische functie of zelfs helemaal geen invulling kwam. Op de kaart van Blaeu is dit te zien 

voor onder meer de bouwblokken ten noorden van de Oude Haven (zie afb. 30). 

                                                           
94

 Henderikx 2001 (zie noot 46), p. 102. 
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Afb. 30. Onbebouwde grond binnen de stadsmuren in 1649.  Afb. 31. De lege percelen op de kaart van 1822. 

Deze percelen zijn ook in de twee eeuwen daarna slechts perifeer gebruikt. Op de kadastrale 

kaart van 1822 is te zien dat er voor deze gebieden vaak een ruime percelering was toegepast, 

terwijl grote gedeeltes nog steeds ongebruikt bleven liggen. Op het afgebeelde kaartgedeelte, de 

percelen ten noorden van de Oude Haven, waren in het blauw gearceerde gedeelte boomgaarden 

aangelegd (zie afb. 31).  

Door beide analyses samen te voegen, is het mogelijk meer te weten te komen over de structuur 

van het verdwijnen van bebouwing. Zo is op deze plattegrond te zien dat de meeste bebouwing 

is afgebroken in de relatief dichtbebouwde delen van de stad (zie afb. 32). In de minder 

verdichte delen verdwenen vooral de rijen stedelijke bebouwing, terwijl de agrarische 

bebouwing wel bleef gehandhaafd en hier en daar werd uitgebreid ten koste van stedelijke 

bebouwing. Zo is aan de randen van de stad een omslag van stedelijke bouwgrond naar 

agrarische bestemming te zien. Zij is eveneens kenmerkend voor de ontwikkeling van Zierikzee 

van internationale handelsstad naar regionale agrarisch handelsnederzetting. 

 

Afb. 32. De krimp en groeistagnatie van 1560 - 1822 in een kaartbeeld. 
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Wanneer alleen de stedelijke bebouwing is ingetekend en de binnen de stadswal gelegen 

perifere gebieden niet meer tot de werkelijke stad worden gerekend, is te zien hoeveel de stad 

fysiek was gekrompen ten opzichte van de geplande oppervlakte van de stad (zie afb. 33). De 

stad bleef dus zeer ruim binnen zijn grenzen liggen. Ook hier was er sprake van een stagnatie ten 

opzichte van de doorgroeiende Hollandse steden. 

 
 

Afb. 33. Model van de fysieke krimp van Zierikzee. 

 

Synthese 

Voor het creëren van een duidelijker beeld van de gevolgen van de krimp, volgt in deze 

paragraaf een analyse per stadsdeel. Hierdoor is het mogelijk zichtbaar te maken of er 

verbanden zijn tussen het karakter van een stadsdeel en de mate van krimp die hierin 

plaatsvond. De stadsdelen zullen gekarakteriseerd worden aan de hand van de eerder 

geanalyseerde stedelijke eigenschappen, te weten morfologische groei, relatie met de havens, 

het functionele gebruik en tot slot de status van de bewoners en gebruikers van het stadsdeel. 

 

Stadsdeel A 

Dit stadsdeel vormde de eerste morfologische ontwikkeling van Zierikzee. Sinds de zevende 

eeuw concentreerde zich hier de bebouwing, mede door de hogere ligging op de kreekrug. Door 

de aanleg van de dam in de kreek de Gouwe in de elfde eeuw, breidde deze bebouwing zich 

langzamerhand uit tot een stedelijke nederzetting. 

 

Door de afdamming van de kreek ontstond hier een plaats die vooral als bestuurlijk centrum 

opbloeide, terwijl de internationale handel zich meer rond de haven ten oosten van deze dam 

concentreerde. De bewoners in dit stadsdeel waren dan ook niet direct economisch afhankelijk 

van de handelshaven. De bewoners van de noordelijke strook bouwblokken van deel A waren dit 

echter wel, hier waren voornamelijk internationale handelaren gehuisvest. 

 

In dit stadsdeel bevond zich sinds de eerste ontwikkeling van Zierikzee al het bestuurlijke 

centrum. Aanvankelijk bestond dit uit het grafelijk en kerkelijk bestuurscentrum van de regio. 

Ook het stedelijk bestuur van de handelsstad concentreerde zich echter in dit stadsdeel, zodat er 

met recht gesproken kan worden van het bestuurlijke hart van de stad. Daarnaast waren in het 

noordelijke deel van dit stadsdeel wel handelsfuncties gevestigd. Ook vond de regionale handel 

in het westelijk deel van dit gebied plaats. 
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Het aanzien van dit stadsdeel was hoog, omdat dit het centrum van de stad vormde en daardoor 

verschillende belangrijke stedelijke functies herbergde. In de verdichte bebouwing waren ook 

vele vooraanstaande bewoners gevestigd. De twee straten ten noorden en zuiden van deze 

bouwblokken vormden de hoofdstraten van de stad, waarlangs de belangrijkste inwoners en 

functies waren te vinden. Op de kadastrale kaart is te zien, dat vooral in de noordelijke 

bouwblokken een groot aantal vermogende lieden woonden.  

 

Deel A vertoont een duidelijk tweedeling in 

morfologische krimp. In de noordelijke rij 

bouwblokken vallen veel gaten, vooral in de 

zestiende en achttiende eeuw. Dit betrof 

het gedeelte dat wel sterk gerelateerd was 

aan de internationale handel, zowel qua 

stedelijke functies als bewoners. De 

zuidelijke helft van dit stadsdeel was in 

gebruik als bestuurlijk en kerkelijk 

 centrum. Dit deel bleef gevrijwaard van krimp. In een verloop van internationale naar regionale 

handelsstad is dat een logisch verschijnsel, omdat hier duidelijk te zien is dat de helft die gericht 

was op de internationale handel hier de meeste schade leed. Dit toont aan dat de 

handelsontwikkeling een sterke invloed had op de morfologie van deze specifieke stadsdelen. 

 

Stadsdeel B 

In dit stadsdeel ontstond sinds de afdamming van de Gouwe in de elfde eeuw een verdichting 

van bebouwing, die gelijk opliep met de ontwikkeling van de Oude Haven. De noordelijke 

uitloper van dit stadsdeel ontstond op de hoger in het landschap gelegen dijk langs de 

Schuithaven.  

 

De noordelijke uitloper van dit stadsdeel ontstond langs het spuikanaal van de Oude Haven. 

Sinds 1220 was hier een spuisysteem met getijdenwatermolens gevestigd. Door de huisvesting 

van vele internationale handelaren in dit stadsdeel, was het zeer nauw verwant aan de 

ontwikkeling van de haven. 

 

In dit stadsdeel waren voornamelijk de handelsfuncties gehuisvest. Hier bevond zich een groot 

gedeelte van de internationale activiteit van Zierikzee. Dit handelscentrum had zich ten oosten 

van de opgeworpen dam geconcentreerd. De stedelijke functies in dit gebied bleven dan ook 

beperkt tot de stadsgevangenis. 

 

De sociale status van dit stadsdeel was hoog, aangezien zicht hier veel grote woonhuizen op 

ruime percelen bevonden. Deze schaalvergroting had zich vooral in de achttiende eeuw 

voorgedaan. Op de analysekaart is te zien dat vele vermogende stadsbewoners zich hier hadden 

gevestigd.  

 

Deel B toont in de noordelijke helft, rondom het 

spuikanaal, een gatenpatroon. Hier verdween veel 

bebouwing, die was dan ook nauw verwant aan de 

activiteit in de haven. In het zuidelijke deel van dit gebied 

was sprake van krimp in de achterstraten, omdat er 

schaalvergroting door grondontwaarding plaatsvond. Ook 

hier betrof het voornamelijk percelen van welgestelde 

internationale handelaren. Er is aardig wat krimp in dit 

gedeelte van de stad. 
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Stadsdeel C 

Dit gebied bleef lange tijd onbebouwd en kende uiteindelijk slechts een lage dichtheid. Het lag 

lager dan de kreekruggen en daardoor vestigden zich hier minder stedelijke activiteiten.  

 

Het gebied had vrijwel geen ruimtelijke of functionele connectie met de handelshavens. 

Hierdoor heeft de ontwikkeling van de haven ook geen zichtbare invloed op de morfologie van 

deze gebieden gehad. 

 

Zoals eerder gemeld, vestigden zich hier door de ligging vrijwel geen stedelijke functies. De 

percelen waren dan ook grotendeels in gebruik voor agrarische en enkele industriële 

activiteiten. Door de lage grondwaarde was het mogelijk hier akkers en boomgaarden binnen de 

stadswallen te bezitten. In het gebied woonden voornamelijk landbouwers en arbeiders. 

 

Door het minder intensieve gebruik van dit stadsdeel, bezat het vrijwel geen status. Er bevond 

zich voornamelijk akkerland op grote percelen, met kleinschalige en eenvoudige bebouwing. Er 

waren echter in het deel ten noorden van de haven wel grote tuinen met theekoepels van 

vermogende stedelingen aangelegd, maar die maakten vooral gebruik van de lage grondwaarde 

van dit gebied. De rijke stedelingen woonden hier niet, maar recreëerden er slechts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gebied heeft intensief te lijden gehad onder de morfologische krimp. Opvallend is dat hier 

soms hele rijen aaneengesloten bebouwing verdween. Dit is te verklaren uit het feit dat de 

bebouwing in dit gebied van weinig waarde was, een rij schuurtjes of arbeidershuisjes verdween 

gemakkelijker dan een hele rij grote woningen langs de haven, omdat het vaak minder duurzaam 

was gebouwd. Opvallend wordt hier zichtbaar dat de krimp dus ook van grote invloed was op de 

onderste lagen van de stedelijke samenleving. 

 

Stadsdeel D 

Dit gebied heeft zich gelijk met stadsdeel B ontwikkeld, parallel aan de ontwikkeling van de 

Oude Haven.  

 

Vooral het oostelijke deel van dit stadsdeel was sterk gerelateerd aan de haven, door de 

huisvesting van vele handelaren. Ook de stedelijke functies die aan de haven waren gekoppeld, 

waren ondergebracht in dit gebied. Het westelijk deel werd vooral bevolkt door bestuurlijke 

inwoners van de stad en was daardoor minder direct gekoppeld aan de havenontwikkeling. 

 

In deel D bevonden zich ten zuiden van de Oude Haven vele handelsfuncties. Door de ligging 

tussen de Oude en Nieuwe Haven, bleven vele van deze bedrijven ook in de loop der tijd hier 

gevestigd.  
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De status van dit gebied was aanzienlijk, van vergelijkbare orde als deel B en de noordelijke helft 

van deel A. Er bevonden zich vele grote percelen, terwijl een van de hoofdstraten de richting van 

dit stadsdeel volgde. Van alle stadsdelen waren hier de meeste welgestelden van de stad 

gehuisvest, door de gunstige ligging ten opzichte van zowel de haven als het bestuurlijke 

centrum van de stad. 

 

 
 

Dit stadsdeel vertoont een grote variatie in krimp gedurende de eeuwen. Opvallend is het grote 

aantal gaten in de periode 1560 – 1649. In het westelijke deel woonden naast handelaren ook 

bestuurders, toch is er geen navenant verschil tussen oost en west te zien in het aantal gaten. De 

periode 1560 – 1649 is dan ook een periode van algehele achteruitgang van de stad, getuige het 

grote aantal gaten in de gehele stad. In de periodes daarna blijft dit stadsdeel juist als een van de 

weinige gebieden gevrijwaard van krimp. Dit is het best te verklaren door de mengeling van 

functies van zowel internationale handelaren als andere welgestelde burgers in dit gebied. Uit de 

ontwikkelingen in stadsdeel A en B blijkt dus juist dat die eerste groep massaal wegtrok uit de 

stad. 

 

Stadsdeel E 

Dit stadsdeel was een lager gelegen gebied van de stad en daardoor liet ook hier de 

verstedelijking langer op zich wachten, vergelijkbaar met gebied C. In deel E ontwikkelde zich 

echter wel een wijk van de stad, de verbouwing verdichtte hier aanzienlijk sinds de regionale 

opleving van de stad. 

 

Dit gebied was uitermate sterk gerelateerd aan de ontwikkeling van met name de Nieuwe Haven 

ten zuiden van dit stadsdeel. Dit is herkenbaar, omdat de bewoning en het gebruik zich 

voornamelijk verdichtte na de ingebruikname van deze havenkade.  

 

In de westelijke helft van dit deel bevond zich de industrie en nijverheid, in de oostelijke de 

handelsfuncties. Op de kadastrale kaart is te zien dat de concentratie van herbergen en 

logementen vanuit deel D doorliep dit stadsdeel in, waardoor zich een doorlopende lijn vormde 

van stedelijke handelsfuncties. Daarnaast waren in dit gebied vele in de haven werkzame 

ambachtslieden gehuisvest. 
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Dit stadsdeel werd gekenmerkt door de eenvoudige bebouwing. De straten waren relatief smal, 

de percelen klein en er was een hoge dichtheid. Hoewel hier enkele schippers en handelaren 

waren gehuisvest, die in de analyse onder ‘rijke inwoners’ vallen, valt uit de grootte van de 

percelen af te leiden dat het hier waarschijnlijk ging om minder welgestelde inwoners dan in de 

stadsdelen B en D. 

 

Stadsdeel E onderscheidt zich nog 

sterker dan deel D door het zeer 

geringe aantal gaten in de 

morfologie. Er is vrijwel geen krimp 

zichtbaar. Dit is allereerst te 

verklaren uit de opkomst van de 

handelsactiviteit in de Nieuwe 

Haven, daarnaast door het karakter 

van dit stadsdeel. Vooral de 

welgestelde internationale  

handelaren trokken weg, terwijl in dit gebied, door de kleinschalige bebouwing, vooral arbeiders 

en minder gegoede handelaren waren gevestigd. Deze groep bleef door de opkomst van de 

regionale handel in Zierikzee juist groeien. Er is dan ook een duidelijke scheiding tussen noord 

en zuid in de stadsplattegrond te zien, die allereerst veroorzaakt lijkt te zijn door de ligging ten 

opzichte van de haven, maar daarnaast ook door het karakter van de bebouwing. 
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Conclusie 

In de analyse van de gevallen gaten in Zierikzee is duidelijk zichtbaar dat de krimp in deze stad 

veel invloed heeft gehad op de vorm van de plattegrond. In de loop der eeuwen vielen veel gaten 

in de bebouwing. Daarbij is een opvallend verschil te zien tussen de periode zestiende tot 

halverwege de zeventiende eeuw en de periode halverwege zeventiende tot begin negentiende 

eeuw. In de eerste periode was er veel meer aantasting van de morfologie van Zierikzee. Dit in 

tegenstelling tot de verwachte toename van verval in de zestiende en zeventiende eeuw en 

definitieve kaalslag in de achttiende en negentiende eeuw. Zierikzee kreeg echter in de loop van 

de zeventiende een achttiende eeuw een hernieuwde bloei als regionale havenstad, waardoor 

deze kaalslag in de achttiende en negentiende eeuw achterwege bleef en de achteruitgang 

stagneerde.  

In Zierikzee was een duidelijke scheiding van stadsdelen die een bepaald karakter bezaten. 

Zodoende is er ook een scherp contrast in krimp te zien tussen de verschillende wijken. De 

gebieden waar veel internationale handelaren woonden, ondergingen ook de meeste krimp. In 

deel A is deze scheiding heel duidelijk te zien. Het gebied dat juist gekoppeld lag aan de 

groeiende regionale handel, deel E, vertoonde dan ook heel weinig krimp. 

Te zien is dat de gegroeide morfologie van de stad ook van invloed was op de krimp. Het oudste 

stadsdeel bevatte ook de kern van stedelijke functies en bleef daardoor redelijk gevrijwaard van 

krimp. Ook is te zien dat er groot onderscheid was in vorm van krimp tussen de oudere en 

jongere havenwijken. 

De ontwikkeling van de haven en met name de vervanging van de activiteit van de Oude Haven 

door de Nieuwe Haven, is van zeer grote invloed op de morfologie van Zierikzee geweest. Dit is 

goed te zien in de vormontwikkeling van de stadsplattegrond van de aangrenzende wijken.  

De bebouwingsdichtheid in de stad Zierikzee vertoonde een opvallende verschuiving van de 

noordelijke naar de zuidelijke helft. Hierbij veranderde het karakter van de bebouwing. In plaats 

van de rijke internationale handelaren kregen de regionale handelaren en ambachtslieden in de 

zuidelijke helft van de stad de overhand. Daarmee verschoof het karakter van de bebouwing van 

rijk en groots opgezet naar eenvoudige en kleinschalige bebouwing in de zuidelijke helft. De 

ontwikkeling van Zierikzee laat zien dat de overgang van internationale naar regionale 

handelsstad goed afleesbaar is in de stadsplattegrond. Daarmee is deze vorm van krimp ook 

kenmerkend voor deze stad. 
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Hoofdstuk 3. Casestudy Veere: van internationale handelsstad naar 

nationale vestingstad 
 

De stad Veere telt vier bruikbare plattegronden voor het onderzoek uit de zestiende tot en met 

de negentiende eeuw. Dit betreft de stadsplattegronden van Jacob van Deventer uit 1560, Johan 

Blaeu uit 1649, Matthias Smallegange uit 1696 en de kadastrale kaart uit 1811. 

Veere ontwikkelde zich eveneens tot een internationale handelsstad met het hoogtepunt van 

welvaart in de zestiende eeuw. Vooral na het verdwijnen van de Schotse stapel in de achttiende 

eeuw verwerd de stad tot een nederzetting zonder stedelijke allure. De welvaart van de stad 

bleef echter enigszins op peil door de vestiging van het garnizoen van de Republiek in de stad. 

Hierdoor was er een toename van het aantal te huisvesten inwoners, die de krimp van de stad 

enigszins compenseerde. De tussenliggende periode en de effecten van deze ontwikkeling op de 

morfologie van de stad wordt in dit hoofdstuk onderzocht. 

Indeling plattegrond 

Voor een aanduiding van de verschillende bebouwingsgebieden in de stad, is een verdeling in 

gebieden gemaakt (zie afb. 34). 

 

 
Afb. 34. Indeling Veere in zeven stadsdelen. Ieder stadsdeel met eigen kleur. 

Morfologische groei 

Het stadje Veere is ontstaan als havennederzetting vanuit het oudere Zanddijk. In Zanddijk stond 

het kasteel van de Heren van Borssele en van hier uit was er een belangrijke handelsrelatie met 

het tegenoverliggende eiland Noord-Beveland. In Veere ontstond een veerverbinding naar 

Kamperland. Rond deze veerverbinding vormde zich een nederzetting die met Campveere werd 

aangeduid.  

 

De eerste bebouwing werd opgericht langs de havenkade en de zeedijk (zie afb. 35). Rond deze 

geografische elementen vormde zich de eerste stedelijke kern van de stad, met de aanleg van de 

Kaai, de Oudestraat en de tussenliggende dwarsstraten.95 Uit de huidige perceelverdeling is nog 

op te maken dat de bebouwing aan de haven tot de vroegste behoort. Op de kadasterkaart uit 

1811 is namelijk te zien dat de richting van de diepe percelen aan de Kaai bepalend is geweest 

voor de loop van de Markt, waar deze straat aansluit op de Kaai (zie afb. 36).96 De richting van de 

Markt verbuigt hier om goed aan te sluiten op de Kaai. De Markt is dus van secundair belang en 

waarschijnlijk later aangelegd dan de Kaai.  
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Afb. 35. Morfologische ontwikkeling van Veere. 

Langs de Oudestraat, de hoofdroute naar Zanddijk, werd de stadskerk gebouwd. Deze kerk was 

reeds als kapel in de twaalfde eeuw aanwezig, maar werd gaandeweg belangrijker, onder andere 

door de verheffing tot parochiekerk in 1348.97 

 

In de loop van de veertiende eeuw nam het belang van de nederzetting toe. In 1355 werd Veere 

voor het eerst vermeld als stad.98 De stad leefde in eerste instantie voornamelijk van de 

haringvisserij. In de loop van de veertiende eeuw richtte men zich meer op de internationale 

handel. Zo werd er wol ingevoerd vanuit Engeland voor de in die tijd opkomende lakenhandel.99  

 

Uit een beschrijving van de stadsplattegrond uit 1282 blijkt deze met een breedte van vijftig 

roeden al dezelfde maat te hebben als de huidige afstand van de haven tot de zuidgrens van de 

stad. De hoofdstraten lopen dan langs de bebouwing aan de haven en de route naar Zanddijk.  

In de eeuwen daarna is de bebouwing langs de tussenliggende straten verder verstedelijkt, 

waarbij de Markt of Breestraat de centrale as vormde.100 Dat de tussenliggende straten van later 

datum zijn, valt af te leiden uit het feit dat de straten wel verbindend, maar niet kruisend liggen 

tussen de Markt en de straten die daaraan parallel lopen.  

 

Aan het eind van de vijftiende eeuw werd Veere in oostelijke en 

westelijke richting enigszins uitgebreid, waarna bebouwing langs 

de Rijkendijk, de vroegere zeedijk, en de Warwijksestraat 

ontstond.101 

 

Veere is in tegenstelling tot Zierikzee en Middelburg primair als 

havennederzetting gesticht en dat is zichtbaar aan de structuur 

van de stadsplattegrond. De haven vormde de hoofdader van de 

stad, waar rond zich alle bebouwing aan een regelmatig gepland 

stratenplan heeft geschaard. De stedelijke handelsfuncties waren 

primair in de stad, terwijl een centrumfunctie als de parochiekerk 

daardoor naar de rand was gedrongen. Een dergelijke verdeling is 

ook in de gelijktijdig gestichte havensteden Vlissingen en 

Brouwershaven afleesbaar. Ook het regionale handelscentrum, de 

Markt, lag secundair ten opzichte van de haven die was gericht op 

de internationale handel.102
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Afb. 36. Aansluiting Markt op de 

Kaai. 
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Ontwikkeling van de handelshaven 

De handelshaven van Veere werd geheel nieuw aangelegd in de dertiende eeuw, als 

handelsplaats van het nabijgelegen moederdorp Zanddijk. Vanaf de haven heeft zich dan ook de 

morfologie van Veere ontwikkeld, de haven is het bepalende element voor de vorm van de stad 

(zie afb. 37). Het onderscheid ten opzichte van Zierikzee is vooral zichtbaar aan deze ordening: 

de haven komt in Veere als het ware via de voordeur binnen en alles in de stadsplattegrond 

heeft zich hier aan ondergeschikt gemaakt.103 In oudere steden als Zierikzee en Middelburg is de 

haven minder bepalend geweest voor de groei van de stad. Ook andere stadsbelangen, zoals het 

kerkelijk en bestuurlijk centrum, hadden hier een centrale plaats in de stadsplattegrond. 

 

De haven functioneerde vanouds op twee inkomstenbronnen: de visserij en de handel in 

goederen. Veere was zowel het centrum van de haring- als de kabeljauwvisserij in Zeeland.104 De 

haven kwam tot bloei door de handel in wol, haring, zalm, kabeljauw, schelvis, wijn, zout, koren, 

laken en steenkool. Dat de internationale handel ook al in een zeer vroeg stadium van belang 

was, blijkt uit de permanente vestiging van Lombardische bankiers in 1318, wat duidt op 

internationaal handelsverkeer in het stadje.105 Daarnaast was er een belangrijk handelscontract 

met de Hanzesteden in de dertiende en veertiende eeuw. 

 

 
Afb. 37. De morfologische ontwikkeling van de handelshaven. 
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 In 1541 verwierf Veere het Schotse stapelrecht voor met name de handel in wol. Dit zorgde voor 

een periode van grote welvaart in de stad. De stapel vestigde zich ook in de stad en bleef tot 

1799 van groot belang voor de plaatselijke economie.106 Zij werd uiteindelijk dan ook 

belangrijker van de visserij. 

 

Evenals in Zierikzee is ook hier zeer vroeg sprake van een spuikolk om de haven op diepte te 

houden. Reeds in 1282 werd een getijdenwatermolen vermeld in de stad.107 De haven verzandde 

dus al in een vroeg stadium. Toen de stad versterkt werd aan het eind van de zestiende eeuw, 

werd de spuikom verlegd en van vorm veranderd. 

Ontwikkeling van de stedelijke kern 

De kern van de stad was ontstaan met de aanleg van de Kaai, de Oudestraat en de tussenliggende 

dwarsstraten.108 De Markt was de belangrijkste dwarsstraat tussen deze twee stedelijke lijnen. 

In de lijn Kaai, Markt en Oudestraat vormde zich dan ook de kern van de stedelijke nederzetting 

Veere (zie afb. 38). 

 

 
Afb. 38. De stedelijke kern in 1696 met linksonder de stadskerk      

 en rechtsboven het stadhuis. 

In deze paragraaf wordt onderzocht hoe de compositie van de stedelijke functies zich 

ontwikkelde op de stadsplattegrond in de loop der eeuwen. Met de verschuiving in de achttiende 

en negentiende eeuw van internationale handelsstad naar stad met nationaal militair belang is 

de afname van internationale handelsfuncties te verwachten. Daardoor was er mogelijk ook 

meer krimp in de stadsdelen waar deze functies waren geconcentreerd. Op onderstaande 

afbeelding is te zien waar zich de stedelijke functies in de stad bevonden in 1649 (zie afb. 39). 

 

Met de komst van functies van internationaal belang, zoals de militaire kazernes en de 

Admiraliteit, was er in principe geen sprake van nieuwe stedelijke functies, omdat zij niet 

primair het stadsbelang dienden. Ze brachten echter wel welvaart mee voor de stad en niet 

minder belangrijk: nieuwe inwoners. Om deze reden zijn deze nieuwe functies wel als onderdeel 

van de analyse opgenomen. 
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Afb. 39. De stedelijke functies in 1649. 

Op de navolgende afbeelding is te zien hoe de functies per categorie over de stad lagen verspreid 

(zie afb. 40). 

 

 
 Afb. 40. De stedelijke functie per categorie in 1649. 

Handelscentrum 

Direct aan de haven, aan de Kaai, waren veel stedelijke functies gevestigd die een relatie hadden 

met de handel. De handelshuizen, die in eigendom waren van Schotse kooplieden, verrezen aan 

de Kaai. Deze aanzienlijke koopmanshuizen werden gebouwd in 1539, de stad Veere onderhield 

toen al een belangrijke handelsrelatie met Schotland, waarna de stad in 1541 dan ook het 

Schotse stapelrecht verkreeg.109 De Schotse kooplieden waren van groot belang voor de welvaart 

van de stad. Ze namen dan ook een belangrijke plaats in het stedelijk leven in. Zo bezaten zij een 

eigen rechtspraak en wetgeving, maar ook eigen stedelijke gebouwen zoals een Schotse kerk, 

een eigen herberg en een eigen kerkhof.110 De Schotse herberg was gevestigd aan de 

Wijngaardstraat, maar verhuisde in 1764 naar het begin van de Kaai.111 
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Andere personen die direct economisch gebonden waren aan de haven, waren zakkendragers, 

vissers, scheepstimmerlieden en tonnenleggers. Aan de Kaai werden dan ook in de loop van de 

vijftiende en zestiende eeuw vele pakhuizen, het zakkendragershuis en de vismarkt gebouwd.112 

Het zakkendragershuis werd later omgebouwd tot stadsgevangenis.113 Aan de noordzijde van de 

haven verrezen ook pakhuizen en scheepswerven. Door de vele buitenlandse handelscontacten 

was er ook een grote toestroom van vreemdelingen. Hiertoe waren aan de Kaai ook een groot 

aantal herbergen, logementen en bordelen ingericht.114 Een van de eerste herbergen was in de 

Campveerse Toren, die al in 1467 als stadherberg werd vermeld.115 Deze toren stond aan het 

oostelijke einde van de Kaai, op de kop van de haven. Ter hoogte van de Kraanstraat stond sinds 

1467 de stadskraan, voor de overslag van handelsgoederen. Tot slot was aan de Kaai ook sinds 

1770 het Accijnshuis gevestigd, voor het innen van belastingen.116 Deze functie was 

ondergebracht in de zogeheten Oostdubbelehuizen.  

 

Ook het gasthuis was een belangrijke internationale handelsfunctie in Veere. Deze functie was 

eerst ondergebracht in een groot pand op de hoek van de Wagenaarstraat en de Baljuwstraat, in 

stadsdeel C.117 In 1595 werd deze functie verplaatst naar het nieuw gebouwde pand bij de 

Warwijksepoort. Zo belandde deze handelsfunctie aan het einde van de haven, enigszins buiten 

de stedelijke kern. Ook het waaggebouw bevond zich buiten de directe nabijheid van de haven, 

aan de Korte Oudestraat, de handelsroute naar het achterliggende vasteland. 

 

Kerkelijk centrum 

Aan de Oudestraat werd reeds in 1332 begonnen met de bouw van een stadskerk. Deze kerk had 

als parochiekerk een regionaal bestuurlijke functie sinds 1348.118 Bouwmeester Evert 

Spoorwater (? - 1474) begon rond 1470 met de bouw van een nieuwe prestigieuze stadskerk. Na 

diens overlijden bouwden leden van de bouwmeestersfamilie Keldermans verder aan de kerk 

tot de bouwstop van 1520. In de drie koren van het kerkgebouw waren na de zestiende eeuw 

verschillende kerken gehuisvest. Zo vond hier de Schotse kerk van 1612 tot 1799 zijn onderdak 

en daarnaast de Waalse gemeente van 1686 tot kort na 1808.119 De Schotse kerk verhuisde na 

1799 naar het pand op de hoek van de Kaai en de Markt. 

 

Bestuurlijk centrum 

Het stadhuis verrees vanaf circa 1470 aan de Markt.120 Dit nieuwe stadhuis werd eveneens 

ontworpen door Evert Spoorwater, die in die tijd als stadsarchitect aan Veere was verbonden. 

Na zijn dood in 1474 werden ook hier de werkzaamheden overgenomen door de familie 

Keldermans. De bouwwerkzaamheden aan het stadhuis gingen nog door tot 1517. Onder het 

bewind van Prins Maurits, die van 1567 tot 1625 Heer van Veere was, werd het stadhuis weer 

aanzienlijk verbouwd.121 Hierbij werd de dakruiter vervangen door een toren en de balustrade 

van de voorgevel vernieuwd. 
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Ook andere belangrijke stedelijke functies vestigden zich aan de Markt, die door zijn ruime opzet 

en strategische ligging aantrekkelijk zal zijn geweest voor dergelijke ontwikkelingen. Zo werd in 

1488 de Admiraliteit opgericht, een eerste landelijke organisatie die toezicht hield op de 

oorlogvoering ter zee.122 Voor deze functie werd het Admiraliteitshuis aan de Markt gebouwd. In 

1596 werd tegenover het stadhuis ook het Gildehuis gevestigd, met daarin de vleeshal en op de 

verdiepingen de gildezalen.123 

Aan de Korte Oudestraat, het oostelijke deel van deze route, stond sinds 1566 de stadswaag, een 

belangrijke stedelijke functie in een handelsstad.124 Ook een stedelijke functie was de 

stadsgevangenis, deze functie was sind 1550 gevestigd in de Montfoortse toren, die naast de 

Campveerse Toren stond.125 

 

Verloop na 1811 

Toen Veere in 1668 het Schotse stapelrecht verloor aan Dordrecht, kreeg de economie van Veere 

een hevige slag.126 Veere herkreeg het stapelrecht in 1676, maar de bloei is daarna niet hersteld. 

In 1799 verloor de stad het stapelrecht definitief en daarmee verdween ook de functie van de 

Schotse handelshuizen aan de Kaai.127 Ze werden ingericht als kleding- en wapenmagazijn van 

het garnizoen. Hiermee verdwenen enkele belangrijke stedelijke functies uit de kern van Veere, 

waardoor het stedelijk karakter nog meer werd aangetast.  

 

 
Afb. 41. De stedelijke functies in 1811. 
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Op de kaart van 1811 is te zien dat de gebouwen waarin deze stedelijke functies waren 

gehuisvest grotendeels behouden zijn gebleven (zie afb. 41). Toch is de stedelijke kern van Veere 

sterk aangetast. De stadskerk aan de Oudestraat was in de achttiende eeuw al niet meer te 

handhaven vanwege zijn omvang en de bijbehorende onderhoudskosten. Het kerkgebouw werd 

dan ook meermalen voor afbraak te koop aangeboden. Slechts het koor is dan nog in gebruik als 

kerkzaal, terwijl de grote kerk zelf leeg kwam te staan. In 1809 had de toch al vervallen kerk na 

het Franse bombardement dermate veel schade opgelopen, dat het kerkbestuur geen 

mogelijkheden meer zag tot behoud. De kerkzaal werd provisorisch omgebouwd tot hospitaal 

voor de dan heersende Zeeuwse griepepidemie.128 Met de komst van het garnizoen in Veere 

werd de kerk ingericht als militair hospitaal en zo bleef het gebouw behouden. Dit geeft aan 

welke druk er door de krimp op de stedelijke publieke functies kwam te staan. Uiteindelijk is het 

kerkgebouw bewaard gebleven, na vele herbestemmingen. 

 

Op de kaart van de verdeling van de functiezones in 1811 is te zien dat de nieuwe nationaal 

militaire functie een belangrijk deel van de functies in de stad besloeg (zie afb. 42). Hier vond 

dan ook een verschuiving van het functionele gebruik van de stad plaats. De handelszone is 

geminimaliseerd tot het eerste deel van de havenkade en heeft daarmee aanzienlijk aan grootte 

ingeboet ten opzichte van 1649. 

 

 

 

 
 Afb. 42. De verdeling van de functiecategorieën in 1811. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128

 Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), p. 42. 



58 

 

 

 

Met de Franse overheersing aan het begin van de negentiende eeuw was er een definitieve 

teloorgang van de stedelijke kern van Veere. De stadsgevangenis kwam in 1813 leeg te staan en 

werd in 1826 gesloopt.129 Met de aanleg van de vesting in 1812 werd ook het waaggebouw 

afgebroken. De waag was al aan het eind van de achttiende eeuw buiten bedrijf, omdat de 

weegplicht was opgeheven.130 Het Accijnshuis werd in 1829 met de grond gelijk gemaakt.131 Het 

gasthuis werd in 1817 wegens grote bouwvalligheid gesloopt.132 

Op de plattegrond van de welgestelde bewoners van Veere in 1811 is te zien dat zij 

geconcentreerd langs de Kaai en de Markt woonden, evenals in deel C van de stad (zie afb. 43). 

 

 

 

 
Afb. 43. Percelen in eigendom van de elite van de stad in 1811. 
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Verandering van de dichtheid: gaten in de stadsplattegrond 

Voor het in beeld brengen van de morfologie van de stadsplattegrond is eerst een bewerking van 

de stadsplattegrond van Johan Blaeu gemaakt. Deze vormt de onderlegger voor de 

analysekaarten. Hierin is de versterkte vorm van de stad te zien, die er bij de plattegrond van 

1560 nog niet was (zie afb. 44). In 1560 lag er wel een gracht en stadsmuur rond de stad, maar 

na de Opstand in 1572 werd de stad eveneens versterkt met de aanleg van vijf bastions.133 Op de 

kaart van Blaeu uit 1649 zijn deze bastions te zien aan de landzijde van de stad (zie afb. 45). 

 

                 
  Afb. 44. Veere door Jacob van Deventer in 1560.  Afb. 45. Veere door Johan Blaeu in 1649. 

 

Bij de eerste analyse is een vergelijking gemaakt tussen de situatie van 1560 en 1649. Op basis 

van de vorm van de stad uit 1649 is vervolgens aangegeven welke bebouwing in de periode 

tussen deze twee peildata was verdwenen (zie afb. 46). In vergelijking met een stad als Zierikzee 

was er in Veere aanzienlijk minder open ruimte binnen de bouwblokken. Het stratenpatroon zelf 

is echter wel zeer ruim opgezet. Hier is zichtbaar wat stadsarchivaris Uil ook bij Blaeus 

stadsplattegrond van Zierikzee concludeerde: de straten werden bewust ruimer getekend, om zo 

de gevels van de aanliggende bebouwing beter weer te kunnen geven.134 

 

Aan de uiterste westzijde van de stadsplattegrond, in deel F in het verlengde van de haven, is te 

zien dat er in deze periode twee rijen van de bebouwing zijn verdwenen. In 1649 resteert hier 

een groen gebied, waar mogelijk een boomgaard is aangelegd. Dit is bebouwing die opgeofferd 

werd voor de aanleg van de bolwerken na de oorlogsomstandigheden rond 1573.  
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Afb. 46. Verdwenen bebouwing 1560 

 

De afbraak van bebouwing is verder echter nog minimaal

eeuw. Rond de kerk is enige bebouwing verdwenen, mogelijk voor een betere bereikbaarheid 

van het kerkgebouw. Ook de toren ten noorden van de haven is verdwenen. Deze kruittoren was 

op 26 februari 1630 door afkalving v

Afb. 47. Veere door Matthias Smallegange in 1696.

Bij de vergelijking tussen de plattegronden van Blaeu uit 1649 en Smallegange uit 1696 blijkt 

eveneens een geringe afname van de bebouwing (zie afb. 47
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Verdwenen bebouwing 1560 - 1649. 

wing is verder echter nog minimaal in de eerste helft van de zeventiende 

eeuw. Rond de kerk is enige bebouwing verdwenen, mogelijk voor een betere bereikbaarheid 

van het kerkgebouw. Ook de toren ten noorden van de haven is verdwenen. Deze kruittoren was 

op 26 februari 1630 door afkalving van de grond geheel in het zeewater gestort.

eere door Matthias Smallegange in 1696. 

Bij de vergelijking tussen de plattegronden van Blaeu uit 1649 en Smallegange uit 1696 blijkt 

me van de bebouwing (zie afb. 47). Er is weer bebouwing in de directe 
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in de eerste helft van de zeventiende 

eeuw. Rond de kerk is enige bebouwing verdwenen, mogelijk voor een betere bereikbaarheid 

van het kerkgebouw. Ook de toren ten noorden van de haven is verdwenen. Deze kruittoren was 

an de grond geheel in het zeewater gestort.135 

 

Bij de vergelijking tussen de plattegronden van Blaeu uit 1649 en Smallegange uit 1696 blijkt 

weer bebouwing in de directe 



 

omgeving van de kerk verdwenen

vallen in deel C aan een van de hoofdstraten naar het centrum toe, in de huidige Kwartierstraat 

en de Baljuwstraat. In dit bouwblok vallen zowel aan de noord

de literatuur zijn enkele kenmerkende voorbeelden bekend van aanzienlijke woonhuizen die 

werden gesloopt. Op de kruising tussen de Baljuwstraat en de Wagenaarstraat

aanzienlijk huis, het Slot Laterdale. In 1587 werd dit pand overgedaan aan Prins Maurits, die 

Veere in eigendom had verworven, om het in te richten tot Prinsenhof.

monumentale pand zich in bouwvallige staat 

burgerwoningen voor in de plaats gebouwd. De afbraak is 

analysekaart, maar er was wel sprake van achteruitgang van het aanzien van deze straat.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 48. Verdwenen bebouwing 1649 

In de achttiende eeuw ging het stadje 

een duidelijke graadmeter (zie afb. 49

kaart van 1811 levert een beeld op van een erg versnipper
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 Fagel 1983 (zie noot 98), p. 99. 

omgeving van de kerk verdwenen (zie afb. 48). Het valt op dat er nu echter ook percelen leeg 

van de hoofdstraten naar het centrum toe, in de huidige Kwartierstraat 

Baljuwstraat. In dit bouwblok vallen zowel aan de noord- als de zuidzijde enkele gaten. 

de literatuur zijn enkele kenmerkende voorbeelden bekend van aanzienlijke woonhuizen die 

Op de kruising tussen de Baljuwstraat en de Wagenaarstraat

aanzienlijk huis, het Slot Laterdale. In 1587 werd dit pand overgedaan aan Prins Maurits, die 

Veere in eigendom had verworven, om het in te richten tot Prinsenhof.136 In 1647 bevond dit 

monumentale pand zich in bouwvallige staat en werd afgebroken. Er werden vijftien 

ngen voor in de plaats gebouwd. De afbraak is zodoende niet zichtbaar op de 

analysekaart, maar er was wel sprake van achteruitgang van het aanzien van deze straat.

. Verdwenen bebouwing 1649 - 1696.  

ging het stadje sterk achteruit. Daartoe is de kadastrale kaart van 1811 

idelijke graadmeter (zie afb. 49). De vergelijking van de kaart van 1696 met de kadastrale 

kaart van 1811 levert een beeld op van een erg versnipperde stadsplattegrond (zie afb. 51
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. Het valt op dat er nu echter ook percelen leeg 

van de hoofdstraten naar het centrum toe, in de huidige Kwartierstraat 

als de zuidzijde enkele gaten. Uit 

de literatuur zijn enkele kenmerkende voorbeelden bekend van aanzienlijke woonhuizen die 

Op de kruising tussen de Baljuwstraat en de Wagenaarstraat stond een 

aanzienlijk huis, het Slot Laterdale. In 1587 werd dit pand overgedaan aan Prins Maurits, die 

In 1647 bevond dit 

. Er werden vijftien 

zodoende niet zichtbaar op de 

analysekaart, maar er was wel sprake van achteruitgang van het aanzien van deze straat. 

Daartoe is de kadastrale kaart van 1811 

De vergelijking van de kaart van 1696 met de kadastrale 

stadsplattegrond (zie afb. 51).  



 

Afb. 49. Kadastrale plattegrond van Veere in 1811

De analyse van de plattegronden laat zien dat er in de achttiende eeuw zeer grote aanpassingen 

aan de morfologie van de stad werden gedaan

economische achteruitgang, waarbij zoveel huizen verdwenen dat 

Bommenee hier zelfs een sloopbeleid voor opstelde.

verplicht om het perceel aan de stra

grote gaten in de rooilijnen van de straten zouden ontstaan

 

 Afb. 50. De tuinmuur op de rooilijn van de leeg gesloopte percelen aan de Markt 6
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 Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), p. 78.

 
le plattegrond van Veere in 1811. 

De analyse van de plattegronden laat zien dat er in de achttiende eeuw zeer grote aanpassingen 

e morfologie van de stad werden gedaan. De stad kende in deze eeuw een grote 

economische achteruitgang, waarbij zoveel huizen verdwenen dat de stadsarchitect Adriaan 

Bommenee hier zelfs een sloopbeleid voor opstelde.137 Bij het afbreken van een woning was het 

verplicht om het perceel aan de straatzijde af te bakenen met een stenen muur, zodat er geen 

grote gaten in de rooilijnen van de straten zouden ontstaan (zie afb. 50).  

 
. De tuinmuur op de rooilijn van de leeg gesloopte percelen aan de Markt 6-8. 

                   

Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), p. 78. 
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De analyse van de plattegronden laat zien dat er in de achttiende eeuw zeer grote aanpassingen 

. De stad kende in deze eeuw een grote 

de stadsarchitect Adriaan 

Bij het afbreken van een woning was het 

atzijde af te bakenen met een stenen muur, zodat er geen 



 

 

In het oostelijke gedeelte van de stad, deel D, is de 

zelfs bouwblokken geheel verdwenen. Met de versterking van de stad in 1573 verdween er in d

deel van de stad al vrij veel bebouwing, 

de Oudestraat.138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 51. Verdwenen bebouwing 1696 

In deel D, het deel van de stadsplattegrond aan het open water, bevonden zich eind zeventiende 

eeuw nog vier bouwblokken die aan vier zijden gesloten w

is het bouwbloktype met de grootste dichtheid. De situatie 

deze plaats nog twee sterk aangetaste bouwblokken resteren aan noord

tussenliggende zijn vervangen door een groot vrijstaand g

die in eigendom was van het stad

rij van geschakelde eengezinswoningen, waar de militairen met hun gezinnen waren gehuisvest. 

Dit betrof dus bevolking die naar de stad kwam en hier voor het landsbelang werd gevestigd. De 

burgerbevolking die de twee bouwblokken op deze plaats oorspronkelijk bewoonde was 

waarschijnlijk voor een groot deel al vertrokken. Ook de vele in de stad gevestigde Schotse 

kooplieden verlieten rond 1799 de stad, waardoor vele huizen leeg 

nieuwe kazerne op deze plaats 

gemakkelijk in andere delen van de stad konden worden ondergebracht

militaire vesting zorgde voor compensatie van de leegstand, maar alsnog was de krimp van de 

stad niet gering, zoals te zien op afb. 41.
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 Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), p. 45.
139

 Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), p. 47.

an de stad, deel D, is de bouwblokkenstructuur gewijzigd en er zijn 

zelfs bouwblokken geheel verdwenen. Met de versterking van de stad in 1573 verdween er in d

bebouwing, voornamelijk rond het Oranjeplein en het uiteinde van

. Verdwenen bebouwing 1696 - 1811. 

In deel D, het deel van de stadsplattegrond aan het open water, bevonden zich eind zeventiende 

eeuw nog vier bouwblokken die aan vier zijden gesloten waren met bebouwing (zie afb. 52

is het bouwbloktype met de grootste dichtheid. De situatie is in 1811 dusdanig gewijzigd, dat op 

deze plaats nog twee sterk aangetaste bouwblokken resteren aan noord- en zuidzijde, terwijl de 

tussenliggende zijn vervangen door een groot vrijstaand gebouw. Dit was de militaire kazerne, 

die in eigendom was van het stadsbestuur van Veere (zie afb. 53). Deze kazerne bestond uit een 

rij van geschakelde eengezinswoningen, waar de militairen met hun gezinnen waren gehuisvest. 

ar de stad kwam en hier voor het landsbelang werd gevestigd. De 

burgerbevolking die de twee bouwblokken op deze plaats oorspronkelijk bewoonde was 

waarschijnlijk voor een groot deel al vertrokken. Ook de vele in de stad gevestigde Schotse 

1799 de stad, waardoor vele huizen leeg kwamen. 

nieuwe kazerne op deze plaats leverde dan ook niet veel problemen op, omdat

gemakkelijk in andere delen van de stad konden worden ondergebracht.139 De aanwijzing tot 

ire vesting zorgde voor compensatie van de leegstand, maar alsnog was de krimp van de 

stad niet gering, zoals te zien op afb. 41. 

                   

Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), p. 45. 

Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), p. 47. 
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bouwblokkenstructuur gewijzigd en er zijn 

zelfs bouwblokken geheel verdwenen. Met de versterking van de stad in 1573 verdween er in dit 

Oranjeplein en het uiteinde van 

In deel D, het deel van de stadsplattegrond aan het open water, bevonden zich eind zeventiende 

aren met bebouwing (zie afb. 52). Dit 

dusdanig gewijzigd, dat op 

en zuidzijde, terwijl de 

ebouw. Dit was de militaire kazerne, 

). Deze kazerne bestond uit een 

rij van geschakelde eengezinswoningen, waar de militairen met hun gezinnen waren gehuisvest. 

ar de stad kwam en hier voor het landsbelang werd gevestigd. De 

burgerbevolking die de twee bouwblokken op deze plaats oorspronkelijk bewoonde was 

waarschijnlijk voor een groot deel al vertrokken. Ook de vele in de stad gevestigde Schotse 

 De bouw van de 

, omdat deze bewoners 

De aanwijzing tot 

ire vesting zorgde voor compensatie van de leegstand, maar alsnog was de krimp van de 
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  Afb. 52. De bouwblokken in deel D in 1649.                Afb. 53. De kazerne in deel D in 1811. 
 

In het begin van de negentiende eeuw werden voor huisvesting van het garnizoen nog twee 

kazernes in de stad gebouwd. Deze gebouwen verrezen in deel C aan de Baljuwstraat en de 

Mijnsherenstraat. Ook de kazerne aan de Baljuwstraat verrees in een gebied waar in de 

zeventiende eeuw nog enkele bouwblokken waren gesitueerd. Dit betrof de rij bouwblokken ten 

westen van de kerk, waar in de zeventiende eeuw eveneens aan vier zijden van het blok een 

gesloten rij bebouwing stond (zie afb. 54). Hier resteert alleen de rij bebouwing aan de oostzijde, 

in de zuidwesthoek van het grotendeels onbebouwde bouwblok is de kazerne gerealiseerd (zie 

afb. 55). Op beide plaatsen waar deze kazernes te midden van de lege percelen zijn verrezen, 

was dus in 1649 een aantal dichte rijen bebouwing te zien. Een groot deel van deze bebouwing 

was al voor het begin van de negentiende eeuw verdwenen, want voor de bouw van de kazerne 

werden slechts zeven huizen afgebroken.140 In 1811 zijn naast de kazerne in dit gebied 

voornamelijk percelen als tuin aangemerkt. 

     
Afb. 54. De bouwblokken ten westen van de kerk in 1649.                   Afb. 55. De kazerne aan de Baljuwstraat.  

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt duidelijk dat de komst van het nationaal garnizoen de 

stad voor een volledige kaalslag heeft behoed. Desondanks was de morfologische aantasting 

enorm en verwerden grote delen van de stad tot lege vlaktes. 

 

Rond de stadskerk in deel B verdween ook nu veel bebouwing. Een groot gedeelte van deze 

afbraak werd veroorzaakt door de herbestemming van de kerk tot militair hospitaal in 1809. 

Daartoe werd een wandelplaats voor de soldaten uit het hospitaal aangelegd. Hiervoor zijn drie 

huizen op de hoek van de Wagenaarstraat en de Oudestraat afgebroken.141 Dit is zichtbaar op de 

kaart van afb. 41 aan de halve cirkel in het bouwblok direct ten westen van de kerk. 
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141
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Verbrokkeling in de centrumroute 

In deel C, in het westen van de stad is veel verbrokkeling van bouwblokken te zien langs de 

hoofdstraten naar het centrum. Door verschillende voorbeelden uit de literatuur, is bekend dat 

het hier om afbraak ging van aanzienlijke woonhuizen. Waar eerst rijen aaneengesloten 

bebouwing stonden, zijn er in 1811 veel lege percelen te zien. Dit betreft de percelen aan de 

Kwartierstraat, de Baljuwstraat, de Pieterstraat, de Stadhuisstraat, de Wagenaarstraat, de 

Warwijksestraat en de Mijnsherenstraat, alle hoofdstraten in het stadsdeel (zie afb. 51). In de 

dwarsstraten verdween eveneens veel bebouwing, zoals in de Wijngaardstraat. Op de hoek van 

de Wijngaardstraat met de Simon Oomstraat is een aanzienlijk gat te zien op de analysekaart. 

Hier bevond zich het op twee na grootste huis van Veere, het Huis De Swane. Hier woonde de 

oprichter van de Veerse Compagnie.142 Dit was de Franse koopman Balthasar de Moucheron, een 

zeer succesvol koopman en reder, die met zijn compagnie voor een belangrijke bijdrage van 

Veere in de West en Oost Indische Compagnie zorgde in het begin van de zeventiende eeuw.143 

Het pand is later in gebruik genomen als Schots Natiehuis. Ook de Wijngaardstraat was een 

straat met aanzienlijke status, maar hier bleef verval eveneens niet achterwege. Door de 

bouwvallige staat werd het huis van De Moucheron in 1809 gesloopt. Dit verklaart de lege plek 

hier in de plattegrond. 

 

In het OAT is te zien hoe in het centrum van Veere een groot perceel, A321, is braak komen te 

liggen. Het pijltje naar het huis op het perceel ernaast en de doorgehaalde A322 aan de zijkant 

van het perceel geven aan dat het hier om een samenvoeging van twee percelen tot een ging (zie 

afb. 56). Vaak werd de afgebroken bebouwing van het perceel als tuin aan het buurperceel 

toegevoegd. Ook bij het perceel A262 en A261 in het bouwblok aan de linkerzijde is dit proces 

zichtbaar. De aanduiding ‘t’ duidt op de bestemming als tuin, de aanduiding ‘p’ op plaats. Dit is 

een vorm van schaalvergroting door grondontwaarding die zeer veel voorkwam in het 

achttiende en negentiende eeuwse Veere.  

 

 
 Afb. 56. Samenvoeging van leeg gesloopte percelen met buurpercelen in stadsdeel C. 

In tegenstelling tot deel A en B, waar sprake was van samenvoeging van leegstaande woningen, 

werd hier dus het vervallen buurhuis eerst gesloopt en dan als tuinperceel bij het huis van de 

buren gevoegd.  
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Er zijn uit de literatuur nog meer voorbeelden van afbraak in deze wijk bekend. Zo is op de hoek 

met de Pieterstraat is een groot leeg perceel te zien. Hier stond een belangrijk huis, het huis ‘De 

Gouden Kop’, waar de baljuw van Veere woonde.144 Dit huis werd in 1809 afgebroken. Aan de 

Wijngaardstraat was het Schotse natiehuis gevestigd.145 Dit huis was van zeer groot belang voor 

de handel met Schotland. Reeds in 1764 was het gebouw in een dermate vervallen toestand, dat 

het onbewoonbaar werd verklaard. De functie werd toen verplaatst naar een huis aan de Kaai. 

Waarschijnlijk werd het huis aan de Wijngaardstraat daarna gesloopt. 

 

Het gebied A, de Kaai direct ten zuiden van de haven, kent relatief weinig gaten. De vijftiende 

eeuwse verkaveling is hier bebouwd met aanzienlijke huizen, waar voornamelijk kooplieden 

waren gehuisvest.146 Op de kaarten van 1560 tot en met 1696 is echter wel te zien dat deze 

bouwblokken zowel aan de noord- als de zuidzijde ook waren bebouwd met aaneengesloten 

rijen woonhuizen (zie afb. 57). Op de kadastrale kaart van 1811 is te zien dat op vrijwel alle 

percelen deze bebouwing is verdwenen en als tuin bij de noordelijke percelen is gevoegd (zie 

afb. 58). Dit is een zelfde proces als zichtbaar is bij de percelen rond de haven in Zierikzee. De 

rijken verrijkten zich met het vrijkomen van de woningen van hun vertrokken buren. 

 

    
Afb. 57. De bouwblokken langs de Kaai in 1696.  Afb. 58. De Kaai in 1811.    

Een soortgelijk proces is te zien voor de bouwblokken aan de Kaai ten oosten van de Markt. Hier 

werd onder andere het hoekperceel van de Kaai met Huis De Beredans en het perceel Markt 2 

met het Huis Prins van Oranje samengevoegd tot een perceel.147 Samenvoeging is een signaal van 

grondontwaarding en is daarom te duiden als achteruitgang van de stad. Hetzelfde gebeurde 

met de tegenoverliggende hoekpercelen van de Kaai en Markt 1 en 3, huizen De Wolffe en De 

Meerminne.148 

 

Dit fenomeen zette zich voort langs de gehele oostzijde van de Markt, deel B. Zo is het huidige 

perceel Markt 6 ontstaan uit een samenvoeging van drie leeg gekomen percelen.149 Deze trend 

ging door in de negentiende eeuw. Van de percelen Markt 2, 4 en 6, die dus al ontstaan waren uit 

vrij veel afzonderlijke percelen, is bekend dat zij halverwege deze eeuw alle eigendom van een 

persoon waren.150 Dit lijkt een kenmerkend proces te zijn voor de gegoede buurten langs de 

havens en hoofdassen, omdat de beter gesitueerden in de stad hier hun kans grepen om hun 

onroerend goed bezit flink uit te breiden en waar wenselijk samen te voegen. 
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De kadasterkaart van 1811 toont ook dat er veel gaten zijn gevallen langs de Markt. Op perceel 

A64 bevond zich vanouds een schoolgebouw, waar door de afbraak van de aangrenzende 

bebouwing twee lege percelen als schoolplein aan het perceel zijn toegevoegd (zie afb. 59). Een 

opmerkelijk proces, zeker omdat het aan de centrale hoofdstraat van de stad plaatsvond. 

Samenvoeging vond dus plaats aan de zichtassen van de stad, terwijl een gegoede buurt zoals 

deel C, gelegen achter deze assen, veel meer sloop liet zien. 

 

 
Afb. 59. Het perceel van het schoolgebouw aan de Markt            

werd samengevoegd met de twee aangrenzende percelen A61 en A64. 

Op de analysekaart van 1696 - 1811 is te zien dat ook in de zuidelijke delen van de bebouwing 

langs de Markt veel is verdwenen. Hier is echter minder gedetailleerde informatie over 

beschikbaar. 

 

Ook in deel F zijn gaten in de bebouwing te zien op de analysekaart. Vrij kort na de peildatum 

van het kadaster in 1811, verdween hier in 1817 bijvoorbeeld het aanzienlijke Gasthuis met 

torentje uit 1595, dat zich aan de Warwijksestraat bevond. Dit gebouw was in 1811 al in zeer 

bouwvallige staat.151 

 

Uit bovenstaande analyse van de afgebroken bebouwing aan de naar het centrum leidende 

straten blijkt dat het hier ging om aanzienlijke en grote gebouwen. Het is kenmerkend dat in 

deze buurt niet de goedkopere en kleinere behuizingen verdwenen, maar juist de waardevolle, 

grote huizen. Vooral de te hoge onderhoudskosten van deze woningen zal de reden van afbraak 

zijn geweest. Hier was dus een tegengesteld proces zichtbaar als bij de bebouwing in stadsdeel 

A, waar de eigenaren van grote huizen zich juist verrijkten ten tijde van de economische 

achteruitgang. In de stadsdelen A en B vond minder afbraak plaats, doordat de resterende 

bewoners hier de lege huizen opkochten en bij hun woning voegden. 
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Het stadsdeel G, ten noorden van de haven, bleef gevrijwaard van krimp in de achttiende eeuw. 

In dit gebied lagen de direct aan de 

eeuw vele zoutketen, waarvan het zout via de schepen naar overzee

verhandeld.152 In het westelijke deel van dit gebied waren de scheepswerven gevestigd. Ook 

stond hier het Arsenaalgebouw, waar de stedelijke wapens waren opgeslagen. 

de negentiende eeuw werd hier echter wel gesloopt. De verste

Fransen in 1809 eiste hier zijn tol, er werden veel

afgebroken.153 Een kenmerkend 

de kadasterkaart is te zien in de 

blijkt het perceel A7, een pakhuis in deel G, te zijn v

 

 
 Afb. 60. Perceel A7 in het OAT van 1811 met in erf veranderde bestemming.

De bebouwing rond het Arsenaal we

kaart van 1811 nog niet te zien.

 

  Afb. 61. De leeg gekomen percelen in Veere in 1811.

Op de analyse van de kadasterkaart

was ontstaan (zie afb. 61). De hele percelen die 

zijn zwart gemarkeerd, dus niet alleen de bebouwing zelf.

in 1811 was geworden. Uit deze kaart en het bijbehorende eigendomsregister zijn enkele 

interessante redenen voor het ontstaan van
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Het stadsdeel G, ten noorden van de haven, bleef gevrijwaard van krimp in de achttiende eeuw. 

de direct aan de haven verbonden bedrijven. Hier stonden sinds de zestiende 

eeuw vele zoutketen, waarvan het zout via de schepen naar overzeese landen werd 

In het westelijke deel van dit gebied waren de scheepswerven gevestigd. Ook 

stond hier het Arsenaalgebouw, waar de stedelijke wapens waren opgeslagen. 

de negentiende eeuw werd hier echter wel gesloopt. De versterking van de vesting door de 

Fransen in 1809 eiste hier zijn tol, er werden veel huizen langs de randen van de stad 

kenmerkend voorbeeld van deze afbraak rond de tijd van vervaardiging van 

kadasterkaart is te zien in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) van 1811. Hieruit 

blijkt het perceel A7, een pakhuis in deel G, te zijn veranderd in de bestemming 

van 1811 met in erf veranderde bestemming. 

De bebouwing rond het Arsenaal werd met dit doel in 1813 gesloopt.154 Dit is op de kadastrale 

kaart van 1811 nog niet te zien. 

 
. De leeg gekomen percelen in Veere in 1811.  

alyse van de kadasterkaart is goed te zien hoeveel open ruimte er inmiddels in de stad 

hele percelen die door verdwenen bebouwing vrijgekomen 

wart gemarkeerd, dus niet alleen de bebouwing zelf. Dit om aan te geven hoe kaal de 

Uit deze kaart en het bijbehorende eigendomsregister zijn enkele 

voor het ontstaan van deze gaten te vinden.  

                   

Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), p. 78. 

Fagel 1983 (zie noot 98), p. 183. 

Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), p. 59. 
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Het stadsdeel G, ten noorden van de haven, bleef gevrijwaard van krimp in de achttiende eeuw.  

. Hier stonden sinds de zestiende 

se landen werd 

In het westelijke deel van dit gebied waren de scheepswerven gevestigd. Ook 

stond hier het Arsenaalgebouw, waar de stedelijke wapens waren opgeslagen. In het begin van 

rking van de vesting door de 

huizen langs de randen van de stad 

voorbeeld van deze afbraak rond de tijd van vervaardiging van 

van 1811. Hieruit 

eranderd in de bestemming ‘erf’ (zie afb. 60). 

 

Dit is op de kadastrale 

is goed te zien hoeveel open ruimte er inmiddels in de stad 

door verdwenen bebouwing vrijgekomen waren, 

Dit om aan te geven hoe kaal de stad 

Uit deze kaart en het bijbehorende eigendomsregister zijn enkele 
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Veel bebouwing werd zeer kort voor de vervaardiging van de kadasterkaart afgebroken. Door 

het Engelse bombardement op Veere in 1809 was er veel schade aan de woningen en in de jaren 

daarna werd een grote hoeveelheid bebouwing dan ook gesloopt. Dit proces is in het OAT 

regelmatig terug te vinden. Wanneer een perceel braak kwam te liggen, werd de bestemming 

‘huis’ doorgehaald (zie afb. 62). Ook kwam het voor dat de bestemming ‘huis’ werd veranderd in 

‘erf’, zoals bij perceel A277. 

 

 
 

 
 Afb. 62. Perceel A321 en A277 met functiewijziging in het OAT van 1811. 

Hieruit blijkt ook dat ondanks de al zeer versnipperde plattegrond in 1811, het proces van 

afbraak nog in volle gang was en deze kadasterkaart zeker nog niet het eindstadium van de 

kaalslag in Veere toonde. Dit is ook te zien op de plattegrond van 1866. (zie afb. 63) 

 

Aan het eind van de achttiende eeuw bevond Veere zich op een economisch dieptepunt. De stad 

verkeerde grotendeels in een vervallen staat en de bewoners verdienden hun geld voornamelijk 

met smokkelhandel en de afbraak van woningen en verhandelen van sloopmateriaal.155 Veertig 

procent van de bebouwing werd pas na het bombardement van 1809 afgebroken.156 In de 

achttiende eeuw is een proces ingezet van kaalslag, dat ver in de negentiende eeuw doorliep. 

 

  
  Afb. 63. Plattegrond van Veere in 1866.  

 

 

 

 

 

                                                           
155

 Fagel 1983 (zie noot 98), p. 183. 
156

 Meischke e.a. 1997 (zie noot 60), p. 233. 
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Kwantificering 

Bij Veere was het mogelijk de bebouwing per stadswijk op de kaarten van 1649, 1696 en 1811 te 

tellen. Uit de literatuur zijn gegevens bekend over de bevolkingsomvang, waardoor het mogelijk 

is deze naast de uitgevoerde telling te leggen. Het aantal inwoners in 1500 werd nog op 4000 

geschat, terwijl uit tellingen van 1600 nog 3500 inwoners resteren, na de pestepidemie en de 

Opstand.157 Deze afname zette door, zodoende resteerden in 1793 nog 1611 inwoners, in 1811 

nog 1490 en in 1879 slechts 610. Veere telde in 1517 nog 740 woonhuizen, een aantal dat slonk 

tot 487 in 1817 en uiteindelijk zelfs daalde tot 151 in 1879.158 In 1817 stonden er nog 487 

huizen, terwijl het totaal van 1822 op 277 komt. Uit de literatuur is bekend dat er juist in deze 

periode zeer veel woningen zijn afgebroken. In dit geval zouden 210 woningen in vijf jaar zijn 

afgebroken. Het is mogelijk, maar het kan ook zijn dat de telling enigszins onbetrouwbaar is. Met 

de gegevens in de tabel is het daarom beter wel enigszins terughoudend om te gaan. Wat er 

echter wel duidelijk mee zichtbaar is geworden, is het onderscheid tussen de afname per 

stadsdeel. De ontwikkeling van deze aantallen is te zien in tabel 2. 

Aantal 

panden 

1649  1696  wijziging 

aantal 

panden 

1649-

1696 

1822  wijziging 

aantal 

panden 

1696-1822 

wijziging 

aantal 

panden 

totaal  

Stadsdeel A 80 85 +5 59 -26 -21 

Stadsdeel B 129 129  67 -62 -62 

Stadsdeel C 248 238 -10 83 -155 -165 

Stadsdeel D 99 111 +12 24 -87 -75 

Stadsdeel E 55 55  23 -32 -32 

Stadsdeel F 40 40  13 -27 -27 

Stadsdeel G 39 41 +2 8 -33 -31 

   Tabel 2. De getalsmatige toe- en afname van woningen in Veere per stadsdeel. 

In deze tabel is duidelijk te zien hoe de krimp verdeeld was over de stadswijken. In deel C vond, 

zoals ook was te zien op de analysekaarten, de grootste krimp plaats. Wanneer we deze tabel 

vergelijken met de situatie in Zierikzee, valt ook nu het verschil in krimp weer op: door de 

eenzijdigheid van de economie in Veere was er afname van bebouwing over de gehele linie, 

terwijl het in Zierikzee werd gecompenseerd door de opkomst van de regionale handel. 

Stagnatie van de groei: fysieke krimp van de stad 

 

Van fysieke krimp is bij de stadsplattegrond van Veere minder te zien op de plattegronden. 

Vergeleken met Zierikzee heeft hier geen ruime omwalling van de stad plaatsgevonden. 

Blom vermeldde in de stadsbeschrijving over Veere echter wel een stagnerende groei. Hij 

schreef dat op het areaal aan bouwgrond dat aan het begin van de negentiende eeuw op de 

nieuwe vestingen werd aangelegd, geen enkel nieuw gebouw werd gerealiseerd (zie afb. 64).159 

 

                                                           
157

 Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), p. 48, 52 en 113. 
158

 Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), pp. 48 - 50. 
159

 Polderman en Blom 1996 (zie noot 21), p. 29. 
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Afb. 64. De onbebouwde grond in Veere in 1811. 

 

Ook deel F, de zuidwestzijde van de stadsplattegrond, heeft lange tijd een weinig verstedelijkt 

karakter behouden.160 Vaak is dat in de overgeleverde straatbenaming nog herkenbaar, zo ook 

hier. De Wijngaardstraat, de centrale straat in dit gebied, duidt op een landelijk karakter. Op de 

kadasterkaart is te zien dat de landbouwgrond in dit gebied na de stedelijke bloei in de zestiende 

eeuw langzaam terug de stad in schoof, door de vele braakliggende grond in deze bouwblokken. 

Een voorbeeld hiervan is perceel A384bis: een perceel in gebruik als akker direct naast de 

stadskerk (zie afb. 65 en 66). 

            
Afb. 65. Perceel A384bis: stedelijk bebouwd in 1649.            Afb. 66. In gebruik als landbouwgrond in 1811. 

Wanneer we de analyse van de onbebouwde grond combineren met de analyse van de gevallen 

gaten in de bebouwing, is te zien dat hier de meeste afbraak plaats vond in de verstedelijkte 

delen van Veere (zie afb. 67). De delen F en G zijn aan te merken als landelijk gebied, ook langs 

de zuidrand van de stad is de vesting onbebouwd gebleven. Hier vond dan ook relatief weinig 

afbraak van bebouwing plaats. 

 

                                                           
160

 Henderikx 2001 (zie noot 46), p. 112. 
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Afb. 67. De onbebouwde grond en de afgebroken bebouwing in Veere in 1811. 

Synthese 

Deel A 

Veere is als havennederzetting van het moederdorp Zanddijk ontstaan langs deze haven. 

Zodoende is dit stadsdeel het oudste gedeelte en bevond zich hier sinds de dertiende eeuw 

bebouwing. Dit stadsdeel is zodoende zeer sterk gerelateerd aan de ontwikkeling van de haven.  

 

Het hart van de internationale handelsactiviteit van Veere was gevestigd in dit gebied. Hier 

bevonden zich dan ook de Schotse handelskantoren, de woonhuizen van de kooplieden en vele 

herbergen en logementen. Ook ten tijde van de kadasterkaart bevond zich hier het hart van de 

handel, al was het internationale karakter ervan inmiddels geminimaliseerd. 

 

Het stadsdeel was van hoog aanzien. Langs de haven bevonden zich grote woningen op percelen 

van aanzienlijke afmetingen. Op de kadasterkaart is te zien dat vele rijke kooplieden en andere 

bestuurders zich in deze buurt hadden gevestigd. 

 

 
 

Deel A had in vergelijking met de overige delen van Veere opvallend weinig te lijden onder de 

krimp. Dit is het enige stadsdeel dat dichtbebouwd is en vrijwel geen gaten vertoonde in de loop 

der tijd. Dit is een opvallend gegeven, omdat juist in dit gedeelte wel vele rijke internationale 

handelaren waren gevestigd. Er vond schaalvergroting plaats in dit gebied. De woningen aan de 

kade waren zo waardevol en duurzaam gebouwd, dat er vrijwel geen sprake is geweest van 

afbraak. De leegstaande huizen werden steeds samengevoegd met de buurpercelen, zonder dat 

er werd gesloopt. 
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Deel B 

Dit stadsdeel vormt de verbinding tussen de oude route naar Zanddijk en de haven. Hierdoor 

vond de eerste centrumvorming van de zelfstandig geworden havennederzetting plaats in dit 

gebied. Ook hier bevond zich sinds de dertiende eeuw bebouwing. In tegenstelling tot stadsdeel 

A was de relatie met de haven hier secundair.  

 

De zone rondom de Markt was in gebruik als regionaal handelscentrum, maar ook als bestuurlijk 

centrum van de stad. In het zuidelijke deel van dit stadsdeel, aan de route naar Zanddijk, was de 

parochiekerk gevestigd en daarmee het kerkelijk centrum van de regio. Op de kadasterkaart is te 

zien dat deze functie inmiddels is verschoven naar het middelpunt van de nationaal militaire 

functies die in Veere waren gevestigd. 

 

De Marktas was van hoog aanzien voor Veere. Hier was het prominente stadhuis gevestigd, maar 

waren ook de rijke bestuurders en enkele kooplieden gehuisvest. 

 

Dit deel vertoonde in vergelijking met het 

aansluitende deel C wat minder gaten. Toch was de 

krimp hier wel aanzienlijk, vooral door de 

ontwikkeling rond de stadskerk. Met de 

herbestemming tot militair hospitaal werd in de 

omgeving van de kerk veel bebouwing afgebroken, 

om het hospitaal beter bereikbaar te maken. Een 

proces dat zich ook in andere delen van Veere vrij 

geruisloos leek te voltrekken: het afbreken van 

woningen leverde geen woningtekort op. 

 

 

 

 

 

Een zelfde proces van grondontwaarding is in dit stadsdeel aan de Markt te zien. Ook hier vielen 

veel gaten, maar van vrijwel alle gevallen is bekend dat het om schaalvergroting ging. De 

welgestelde burgers in deze gebieden namen hun kans waar om hun eigen perceel uit te breiden 

door samenvoeging met andere. 

 

Deel C 

Dit stadsdeel is aangelegd in de veertiende en vijftiende eeuw. De relatie met de haven was ook 

hier secundair, hoewel er wel vele kooplieden woonden. Naast de kooplieden, waren er echter 

ook vooraanstaande bestuurslieden gevestigd , zoals de burgemeester. Het was vooral een 

woonwijk en er waren weinig stedelijke functies te vinden. Aan het begin van de negentiende 

eeuw was door het wegtrekken van de handelaren dan ook niet veel overgebleven van de status 

van dit stadsdeel. Die was in de voorgaande eeuwen echter aanzienlijk, door de vele grote 

woningen en percelen. Ook de hoofdstraten naar de Markt toe liepen door deze wijk. 
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Deel C is het meest kenmerkend voor het 

enorme krimpproces waar Veere door 

werd getroffen. Het gebied toont een 

enorme kaalslag. In deze wijk waren veel 

welgestelde burgers gehuisvest, waaronder 

veel handelaren. De hoofdstraten, die door 

deze wijk liepen, bleven bepaald niet 

gespaard. Hier is te zien wat ook in deel A 

van Zierikzee was te zien: door het massaal 

wegtrekken van de rijke handelaren, was er 

geen markt meer voor de grote huizen en 

werden vele afgebroken vanwege de  

verregaande staat van verval. Het is goed te zien dat Veere geen regionale handel kreeg die de 

verloren gegane internationale handel compenseerde. Hierdoor was er in deze gebieden geen 

vraag meer naar grotere woningen, zoals in deel D van Zierikzee wel was te zien. De militairen 

vingen dit niet op, omdat zij in nieuw gebouwde eenvoudige woningen werden ondergebracht. 

Het contrast tussen deel C en het aangrenzende deel A is opvallend. 

 

Deel D 

Wijk D is uitgelegd aan het eind van de vijftiende eeuw, gelijk met de versterking van de 

zeewering uitgevoerd. Het nieuw ontstane grondgebied werd vervolgens bebouwd met enkele 

bouwblokken, waarin arbeiders en ambachtslieden werden gehuisvest. De relatie met de 

havenactiviteit was van secundair belang, hoewel veel arbeiders wel in de haven werkzaam 

zullen zijn geweest. 

 

Er was een mengeling van functies in dit gebied, omdat er zowel 

handelsfuncties zoals de waag en enkele herbergen, als bestuurlijke 

functies waren gevestigd. In 1812 verliep deze handelsfunctie dusdanig, 

dat deze grotendeels was vervangen door militaire functies, zoals de 

kazerne. 

 

De status van dit gebied was minder hoog dan de aangrenzende delen A 

en B. Hier waren vooral de ambachtslieden en arbeiders gehuisvest, in 

relatief kleine woningen. 

 

In dit stadsdeel springt vooral de enorme kaalslag in het oog. Twee gehele 

bouwblokken zijn verdwenen. Dit waren eenvoudige burgerwoningen, 

die zo bouwvallig werden dat sloop nodig was. Ook hier is weer een 

duidelijke scheiding tussen de vooraanstaande straten als de Kaai en de 

Markt te zien, die wel redelijk dicht bleven. De grote krimp van Veere leek 

zich vooral achter deze façades te voltrekken.  

 

Deel E 

Aan het eind van de vijftiende eeuw vond er ook aan deze zijde een uitleg plaats, richting de 

landzijde van Veere. Deze wijk was wel sterk gekoppeld aan de ontwikkeling van de haven, 

omdat hier sinds de aanleg van het spuisysteem sprake van bewoning was. Ook het gebruik van 

het gebied was hier aan gerelateerd, door de vestiging van het gasthuis waren er vele reizigers 

ondergebracht. Verder woonden in dit gedeelte veel arbeiders en handelaren die in en rond de 

haven werkzaam waren. In het begin van de negentiende eeuw was dit verschoven naar militair 

gebruik, omdat ook hier een kazerne stond op de plaats van het afgebroken gasthuis.  

 

De status van dit gebied was minder hoog dan het aangrenzende deel A. Dit was de uitloper van 

de haven en hoewel hier veel kooplieden en schippers woonden, bezaten zij vooral kleinere 

woonhuizen. Ook waren er ambachtslieden gevestigd. 
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De afbraak in dit stadsdeel bleef beperkt tot enkele 

percelen, de gaten waren niet zo massief als in de 

delen van de binnenstad. De agrarische en 

ambachtelijke bevolking bleef met het wegvallen 

van de internationale handel wel in Veere wonen 

en dat is aan de ontwikkeling van dit stadsdeel ook 

te zien. 

 

 

 

 

Deel F 

Dit stadsdeel is na de fortificatie aan het eind van de zestiende eeuw verdicht. Er was vrijwel 

geen relatie met de ontwikkeling van de haven. Het gebruik was dan ook voornamelijk agrarisch, 

er was wat bouwland binnen de vesting in dit gebied, en arbeiders en boeren waren in dit 

gedeelte gehuisvest. In de negentiende eeuw was ook hier een kazerne voor het onderdak van 

nationale militairen te vinden.  

 

 

De status van dit gebied was laag. Er woonden landbouwers en arbeiders 

in eenvoudige woningen. Er waren wel grote percelen, maar dit kwam 

vooral door de lagere grondwaarde en perifere bebouwing. 

 

In dit deel was de afbraak gering. Er vielen perceelsgewijs slechts enkele 

kleine gaten, aangezien er ook slechts kleine percelen waren. Het verval 

van de internationale handel had door het karakter van dit stadsdeel 

vanzelfsprekend weinig invloed op de morfologie van het gebied. De 

gevestigde ambachtslieden zijn de stabiele factor van Veere geweest. In 

deze stadsdelen bleef de morfologie dan ook het meest intact. 

 

 

 

Deel G 

Dit stadsdeel is rond de vijftiende eeuw ontwikkeld, toen de handelsactiviteit van Veere groeide. 

Er was dan ook een sterke relatie met de haven. In het gebied waren zowel industrieën als 

scheepswerven en pakhuizen gevestigd, die voor hun aan- en afvoer sterk afhankelijk waren van 

de haven. Naast de bedrijven en pakhuizen, bevond zich hier ook de wapenopslag in het 

Arsenaal naast de spuikolk. Dit militaire gebruik resteerde ook in de negentiende eeuw met de 

munitieopslag op deze plaats. 

 

De status van dit gebied was gemiddeld. Er werd weinig gewoond, de woningen die er stonden 

waren gekoppeld aan de bedrijven en relatief kleinschalig. Het belang van het gebied voor de 

stad was uiteraard wel groot. 

 

Ook dit stadsdeel bleef vrijwel intact. Het is 

gedurende de eeuwen ook altijd perifeer bebouwd 

geweest. Hoewel het gebied sterk aan de haven 

gekoppeld was, bleef de functie van dit deel wel 

bestaan, omdat de ambachten in dit gebied zich 

niet alleen op de internationale handel richtten. 

 

 

 



76 

 

Conclusie 

Veere was een stad die in de morfologie van de plattegrond volledig ingericht was op de 

internationale handel. Met het geheel verdwijnen van deze handel aan het eind van de 

zeventiende eeuw, was de aantasting van de plattegrond dan ook zeer groot. Dit is goed te zien 

op de analyses.  

In Veere was een groot verschil in aantasting zichtbaar in de verschillende wijken. Er was vooral 

een grote kaalslag in de wijken waar de internationale handelaren hun statige woonhuizen 

bezaten. Die grote panden werden daadwerkelijk afgebroken, terwijl de kleinere panden aan de 

randen van Veere redelijk gespaard bleven. Vooral het verschil met de delen direct langs de 

haven en de Markt is opvallend, daar bij die percelen vooral samenvoeging van woningen 

plaatsvond in tegenstelling tot de directe afbraak in de stadsdelen daarachter. 

De plattegrond werd aanzienlijk aangetast, maar het aanzien van de havenkade en de centrale 

Marktas bleef vrijwel intact. Bij Veere, dat ontstond als havennederzetting, was dit ook het 

oudste gedeelte van de stad. Zoals ook in Zierikzee het geval, bleef ook hier het oudste gedeelte 

onaangetast.  

Vooral het front van bebouwing langs de haven is intact gebleven, waarbij er wel krimp was 

achter dit scherm. Dit proces was echter niet direct gekoppeld aan de ontwikkeling van de 

haven, aangezien de bebouwing langs de Marktas een zelfde proces vertoonde. De werkelijke 

kaalslag deed zich voor achter deze schermen van redelijk gesloten bebouwing. Het sloopbeleid 

met de verplichtte ommuring van lege percelen sloot hier naadloos op aan en laat zien dat het 

stadsbestuur ook bewust streefde naar het intact blijven van de rooilijn in het straatbeeld. 

Veere is een stad die wel nieuw nationaal militair belang kreeg tijdens de krimpperiode. Te zien 

is dat dit de aantasting wel enigszins heeft gecompenseerd, door de bouw van de drie kazernes. 

Deze werden gebouwd in wijken die volledig tot kale vlaktes waren verworden. Hiermee kwam 

er weer enige nieuwe bebouwing in deze stadsdelen C en D. Het voorkwam echter geen kaalslag, 

zoals de nieuwe regionale handelsfunctie in Zierikzee dat wel deed. Daarvoor was de 

achteruitgang in Veere te groot. 
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Hoofdstuk 4. Casestudy Middelburg: van internationale handelsstad naar 

provinciale bestuurs- en handelsstad 
 

De stad Middelburg telt vier redelijk goed bruikbare stadsplattegronden voor het onderzoek uit 

de zestiende tot en met de negentiende eeuw. Dit betreft de stadsplattegronden van Jacob van 

Deventer uit 1560, Johan Blaeu uit 1649, Willem Hattinga uit 1740 en de kadastrale kaart uit 

1811. 

 

Middelburg ontwikkelde zich tot een internationale handelsstad met het hoogtepunt van 

welvaart in de zestiende eeuw. Hier zette deze welvaart zich echter door tot in de zeventiende 

eeuw, door de komst van vele vluchtelingen vanuit Antwerpen. Daarnaast had Middelburg 

gedurende eeuwen een belangrijke bestuurlijke functie. In de elfde tot en met de zestiende eeuw 

was er in de stad het kerkelijk bestuur vanuit de abdij en de twee parochiekerken. Na de 

Reformatie behield de stad echter zijn provinciale belang door de vestiging van het Gewestelijk 

Bestuur in het centrum van Middelburg. Deze belangrijke provinciale bestuursfunctie en het 

enigszins op peil blijven van de internationale handel hadden uiteraard hun invloed op het 

welvaartsniveau van de stad. De krimp leek in Middelburg dan ook het minst dramatisch van de 

vier onderzochte steden. Toch is ook hier sprake van een aanzienlijke terugloop. De periode 

tussen 1560 en het begin van de negentiende eeuw en de effecten van al deze ontwikkelingen op 

de morfologie van de stad worden in dit hoofdstuk onderzocht. 

Indeling plattegrond 

Voor een aanduiding van de verschillende bebouwingsgebieden in de stad, is een verdeling in 

zes gebieden gemaakt (zie afb. 68).  

 
 Afb. 68. Indeling Middelburg in zes stadsdelen. 
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Morfologische groei 

In de negende eeuw ontstond een burg als nederzetting op een verhoging in het landschap, 

waarschijnlijk als vluchtplaats tegen de invallende Noormannen.161 In de stadsplattegrond is een 

opvallende cirkel zichtbaar, die ontstaan is als de vroegste ontwikkeling van Middelburg (zie afb. 

69). De burg werd aangelegd op de kruising van de kreek de Arne en twee kreekruggen, waarop 

nu nog de hoofdwegen de Noordweg en de Seisweg liggen.162 In de Arne werd een dam 

opgeworpen, waar zich vanaf toen de haven ontwikkelde. 

 

Uit verschillende schriftelijke bronnen blijkt dat Middelburg al vanaf de elfde eeuw een 

stedelijke centrumfunctie vervulde. Het is dan zowel een havenplaats als een bestuurlijk en 

kerkelijk centrum. Zo was de Westmonsterkerk de parochiekerk van geheel Walcheren, Noord-

Beveland en het westen van Zuid-Beveland.163 Deze positie werd nog eens versterkt door de 

stichting van de Noordmonsterkerk door het Utrechtse kapittel van Sint Pieter en de vestiging 

van de Onze-Lieve-Vrouwe-abdij aan het begin van de twaalfde eeuw.  

 

 

 

 
 

Afb. 69. De morfologische ontwikkeling van Middelburg. 

 

 

 

                                                           
161

 W. S. Unger, De monumenten van Middelburg, Maastricht 1941, p. 1. 
162

 P. Henderikx, ‘Ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van Middelburg (9e-14e eeuw)’, in: P. J. Woltering 

e.a. (red.), Middeleeuwse toestanden: Archeologie, Geschiedenis en Monumentenzorg, Hilversum 2002, p. 

244. 
163

 Henderikx 2002 (zie noot 162), p. 246. 
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De stad lijkt zich in die tijd vooral te hebben geconcentreerd rond de burg. Nieuwe stedelijke 

functies ontstonden aan de randen van deze burg, terwijl ook werd gebouwd langs de 

belangrijkste toegangswegen. Deze ringwalburg groeide uit tot een plaats met stadsrechten in 

1217.164 In 1254 volgde de eerste uitbreiding van deze stad. 

In de veertiende eeuw zijn de belangrijkste hoofdstraten van Middelburg al gevormd. Ook enkele 

dwarsstraten zijn in die tijd al vermeld, zoals de Penninghoek, het Hoge Hof, de Beddewijkstraat 

en de Lange en Korte Gere.165 

 

De stad Middelburg kwam net als vele andere Zeeuwse steden tot bloei als voorhaven van de 

Vlaamse handelssteden in de twaalfde en dertiende eeuw.166 Na de Middeleeuwen nam deze 

welvaart in hoog tempo af, waardoor de meeste steden krompen. Middelburg vormde hierop een 

positieve uitzondering, doordat de stad bleef groeien in die tijd. Ook de stadsbrand van 22 

oktober 1492 was zij redelijk snel te boven.167 De stad had in 1508 het stapelrecht op Franse en 

Spaanse wijnen verworven en wist zich hiermee goed te handhaven als belangrijke voorhaven 

van Antwerpen.168 Daarnaast bezat de stad het stapelrecht op hout, laken en zout, waardoor er 

een bloeiende handel was. In 1574 kwam er een eind aan de eerste bloeiperiode, door de inname 

van de stad door het leger van Willem van Oranje.169 

 

Aan het eind van de zestiende eeuw groeide Middelburg alweer zo sterk, dat er twee maal een 

uitleg werd gerealiseerd. Het gebied rond de Pijpstraat werd het nieuwe centrum van de 

wijnhandel. Op de kaart van Van Deventer van 1560 is dit gebied nog niet bebouwd, terwijl op 

de kaart van Pieter Bast (ca. 1550 - 1605) uit 1594 de eerste rijen statige bebouwing zijn te zien 

langs de kaden. De huizenbouw vond hier plaats vanaf 1580, waarna in 1595 nog in oostelijke 

richting werd uitgebreid, aan de Rotterdamsekaai en Dwarskaai.170 De bevolkingstoename was 

het gevolg van de toestroom van duizenden protestantse vluchtelingen uit de zuidelijke 

Nederlanden.171 De tweede uitleg van de stad vond plaats in 1578 en de derde in 1595-98.172 De 

stadsoppervlakte nam hierdoor toe van 48 naar 156 hectare. Het nieuw ontstane stadsdeel werd 

de Nieuwstad genoemd. Verschillende stedelijke functies, zoals de nieuwe protestante kerk, 

verplaatsten zich naar dit nieuwe handelshart van de stad.173 De kooplieden en handelaren in 

wijn, bier en lakens en de reders waren van groot belang voor de stad en zij vormden vanaf nu 

het stedelijk patriciaat.174 Kort na deze uitbreiding volgde de aanleg van een tweetal havens in 

1603. Er werd handel gedreven met Engeland, maar ook met Zuid-Europese en Scandinavische 

landen, daarnaast speelden de koloniën een belangrijke rol.175 

 

De stadsplattegrond kende vanaf de laatste uitbreiding in de zestiende eeuw een duidelijke 

verdeling in stadsdelen: in de centrale ring bevinden zich de bestuurlijke functies, in het 

zuidelijke tot en met het oostelijke deel van de stad de handelsfuncties als pakhuizen en 

scheepswerven, gepositioneerd rondom de havens.176 De stad had toen met 18.000 inwoners 

aan het begin van de zeventiende eeuw zijn top in bewonersdichtheid bereikt.177 
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Middelburg schakelde van internationaal handelsbelang geleidelijk over naar provinciaal belang. 

Na de crisis in de zeventiende eeuw verzette de stad de bakens en investeerde fors in landbouw 

en in de twee handelscompagnieën.178 Hoewel de compagnieën het welvaartsniveau van de stad 

behoorlijk op peil hielden, bleef uiteindelijk toch alleen het provinciale belang. Dit belang was 

allereerst gelegen op het bestuurlijk niveau, omdat de Provinciale Staten zetel hielden in het 

voormalige abdijcomplex in de stad. Ook het handelsbelang bewoog zich in de loop van de 

achttiende eeuw naar het provinciale niveau. Middelburg werd het centrum van de provinciale 

graanhandel in die tijd en vormde daarmee een belangrijke concurrent voor Rotterdam.179 De 

export van graan, vanuit heel Zeeland aangeleverd, werd zo belangrijk dat zij het internationaal 

belang behoorlijk begon te overschaduwen.180 De vele ambachtslieden, maar ook de handelaren 

woonden in deze tijd voornamelijk in de buitenste schil van de stad, de stadsuitbreiding van 

1595-98 op de wallen rondom de binnenstad. 

 

Middelburg wist zijn internationaal belang als handelsstad nog wel tot in de achttiende eeuw te 

handhaven. Dit was vooral gelegen in de kamer van de Oost Indische Compagnie die in de stad 

was gevestigd.181 De stad had een nog groter aandeel in de West Indische Compagnie, maar deze 

onderneming was minder succesvol. Hoewel de belangen in beide compagnies de stad 

economisch ondersteunden, was er toch sprake van achteruitgang. Ook hier ging 

bevolkingskrimp de stad niet voorbij. In de loop van de achttiende eeuw zette deze 

achteruitgang in. Na de Franse overheersing volgde in de negentiende eeuw een periode van 

groot verval. 
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Ontwikkeling van de handelshaven 

De eerste haven werd gevormd door het afdammen van een gedeelte van de natuurlijke kreek de 

Arne (zie afb. 70). Het zuidoostelijke deel van de stadsgracht rond de ringwalburg werd 

ingericht als haven.182 Door de ligging van de stad in het overgangsgebied tussen zee- en 

rivierscheepvaart, werd het een belangrijke overslagplaats van handelsgoederen.183 Ook hier 

begonnen zich in de zestiende eeuw echter problemen door het verzandproces voor te doen. 

Tussen 1304 en 1314 werd daartoe al een spuikom aangelegd, die bij de huidige Spuistraat 

kwam te liggen.184 Dit zogenaamde Molenwater werd rond 1332 naar het westen toe uitgebreid 

om de spoelkracht van het spuien te vergroten. Naast de haven zelf bleef ook de toegang tot de 

haven kampen met verzanding. In 1532 werd daartoe een rechtstreekse verbinding tussen de 

Middelburgse haven en de zee gegraven.185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 70. De morfologische ontwikkeling van de handelshavens. 
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In 1540 werd een nieuwe en ruimere haven ten behoeve van de overzeese handel aangelegd aan 

de zuidzijde van de stad. Dit betrof geen geheel nieuwe watergang, maar de normalisatie van een 

gedeelte van de oude Arne om een groter aantal aanlegplaatsen te creëren. Dat deze haven 

specifiek voor internationale handel was bestemd, is te zien aan het in die tijd aangelegde 

stadsdeel direct ten noorden van deze haven. De straatnamen als Londense en Rouaanse Kaai 

refereren aan overzeese bestemmingen. Ook deze nieuwe haven had last van verzanding, zo 

blijkt uit de aanleg van een spuikolk aan het westelijke uiteinde van dit water in 1548.186 In 

1760-63 werd hier de spuikolk met sluis aan de Stadsschuur vernieuwd.187 Er was op deze 

plaats reeds eerder sprake van een spuikolk, die in 1527 was aangelegd voor het uitspoelen van 

dit gedeelte van de Arne.  

 

De nieuwe haven hing sterk samen met de prominente deelname van Middelburg in de Oost- en 

West Indische Compagnie. De internationale handel kreeg een belangrijke rol, met contacten op 

Azië, Afrika, Amerika en vrijwel alle Europese havens. De handel was vooral in koloniale 

producten, zoals goud, zilver, ivoor, specerijen, wijn en koffie. De handel in slaven was ook van 

groot economisch belang.188 Naast dit internationale belang bleef de provinciale markt in de 

Zeeuwse graanhandel belangrijk voor de haven, deze overgroeide in de achttiende eeuw 

geleidelijk het belang van de internationale handel. 

 

In het begin van de negentiende eeuw vond er steeds verdere verzanding van de verbinding 

naar de zee plaats, waartoe in 1816 een nieuw kanaal werd gegraven, dat via Veere naar open 

water leidde.189 De aanhoudende investeringen die nodig waren in het bereikbaar houden van 

de handelshaven, hebben uiteindelijk geleid tot de ondergang van de bloeiende stad. De aanleg 

van dit havenkanaal heeft te lang op zich laten wachten, want de stad was inmiddels 

overschaduwd door Rotterdam en verloor daarmee zijn internationale handelsbetrekkingen 

geheel. Ook het verlies van de koloniën na de Franse tijd bracht de stad een ernstige 

economische slag toe. De oude haven had inmiddels eveneens in betekenis afgedaan, zo blijkt uit 

het dempen van het Molenwater in 1817, waardoor de haven niet langer op diepte kon worden 

gehouden.190 

 

Hoewel vanaf het begin van de negentiende eeuw in alle Hollandse steden een economische 

terugval was te zien, onder andere door het verlies van de koloniale handel, werden Zeeuwse 

steden als Middelburg extra hard door deze ontwikkeling getroffen. Dit werd veroorzaakt door 

de ligging van de stad, die door de waterwegen wel gunstig leek, maar voor andere verbindingen 

in een uithoek lag, zoals voor het opkomende spoornetwerk. Tegelijk was door de aanhoudende 

problemen met verzanding een te grote investering nodig om de stad bereikbaar te houden.  

Ontwikkeling van de stedelijke kern 

De oudste kern van de stad bevond zich in de oude ringwalburg. Hier ontwikkelde zich het 

bestuurlijk en kerkelijk centrum van de stad. De latere stedelijke functies bevonden zich echter 

buiten de directe nabijheid van dit gebied.  

 

In deze paragraaf zal worden onderzocht hoe de plaats van de stedelijke functies zich heeft 

ontwikkeld op de stadsplattegrond in de loop der eeuwen. Met de verschuiving van 

internationale handelsstad naar provinciaal bestuurlijke stad is de afname van internationale 

handelsfuncties te verwachten en daardoor mogelijk meer krimp in de stadsdelen waar deze 

functies waren geconcentreerd. Op onderstaande analyse is te zien waar zich de stedelijke 

functies in de stad bevonden in 1649 (zie afb. 71). 
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Afb. 71. De verdeling van de stedelijke functies in 1649. 

Op de volgende analyse van de kaart van 1649 is te zien dat er een duidelijk scheiding van 

categorieën stedelijke functies per stadsdeel was in de stad (zie afb. 72). 

 

 
Afb. 72. De functiezonering in 1649. 

Handelscentrum 

Stadsdeel B vormde de regionale handelskern van Middelburg. Verschillende stedelijke functies 

lagen hier al voordat het stadhuis werd gebouwd. Zo fungeerde het kerkhof van de 

Westmonsterkerk in de dertiende eeuw reeds als centrale marktplaats van geheel Walcheren.191 

Het stedelijk vleeshuis in de buurt van de Markt is al vermeld in 1365 en de lakenhal in hetzelfde 

gebied in 1271.192 Daarnaast zijn ook opvallende stedelijke functies gericht op de internationale 

handel, zoals het Onze-Lieve-Vrouwe-gasthuis aan de Lange Delft en het Lombardhuis, een 

vestiging van Italiaanse bankiers aan de latere Lombardstraat. Vooral die laatste functie is een 

duidelijk teken van het belang van de internationale handelscontacten die Middelburg 

onderhield.  

 

Na de afbraak van de Westmonsterkerk in 1575 ontstond er aan de voet van het stadhuis een 

lege vlakte, die werd opgevuld met een nieuwe stedelijke functie door het in gebruik te nemen 

als marktplein. Ook de specifieke handelsmarkten bevonden zich in de directe nabijheid.193 Dit 
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verschijnsel is in het huidige stratenpatroon nog zichtbaar aan de locatie van de Beesten-, de 

Boter-, de Groen-, de Potten-, de Vis- en de Vlasmarkt. Door de combinatie van vlees- en lakenhal 

met het stadhuis en de vele marktpleinen in de directe omgeving, ontstond ten zuiden van de 

burg het tweede centrum van stedelijke nijverheid. Zo ontstond een stedelijk gebied dat 

gevormd werd door twee kernen, in het oosten rond de haven en in het westen rond het 

stadhuis aan het Marktplein. De Lange Delft vormde de verbinding tussen deze twee 

stadskernen. 

 

Op de hoek van de Lange Delft en de Sint Janstraat was het courthuis gevestigd, een 

verblijfplaats van Engelse stapelkooplieden.194 In dit pand zat ook de bank van lening, die 

evenals het Lombardhuis een belangrijke indicator was van internationale handel in de stad. In 

1621 verdween het Engelse stapelrecht, maar werd het pand weer als handelsgebouw ingericht, 

als kantoor van de West Indische Compagnie. 

 

Kerkelijk centrum 

Het kerkelijk centrum van Middelburg bestond aanvankelijk uit drie elementen. Binnen de burg 

lag het Abdijcomplex, gesticht in de eerste kwart van de twaalfde eeuw en net buiten de burg 

aan de noordzijde stond aan het huidige Hofplein de Noordmonsterkerk. Aan de westzijde 

buiten de burg werd de Westmonsterkerk gesticht, vanuit waar het gehele parochiegebied van 

Zeeland bewesten de Schelde werd aangestuurd.195 

 

Het Augustijner klooster lag ook binnen de burg, waar het werd gesticht in 1289 in het gebied 

Hoge Hof, Lange Viele en Kosterstraat.196 Het minderbroederklooster werd eveneens in dit 

gebied aangelegd. Ook buiten de burg bevonden zich meerdere kerkelijke functies. Zo bevonden 

zich aan de noordzijde het begijnhof, op het terrein tussen de Wagenaarstraat en de 

Spanjaardstraat, de begardenhof op de hoek van de Sint Pieterstraat en de Spanjaardstraat en op 

het perceel direct ten zuiden van de Noordmonsterkerk de commanderij van de Duitse orde.197 

Middelburg vervulde dan ook een belangrijke rol als kerkelijk centrum van velerlei nominaties. 

 

Bestuurlijk centrum 

Het bestuurlijk centrum bevond zich aan de zuidwestelijke grens van de burg, waar het stadhuis 

werd gesticht in de directe nabijheid van de Westmonsterkerk. Het stadhuis werd gerealiseerd 

in een eerste bouwcampagne van 1452-1458, maar reeds in 1271 was het al vermeld op deze 

plaats. Het nieuwe stadhuis werd gecombineerd met de stedelijke vlees- en lakenhal, waartoe 

een tweede bouwcampagne in 1492 en 1520 werd uitgevoerd.198 Het stadhuis werd uitgebreid 

met een toren in 1560-62 en kreeg daarmee zijn huidige vorm.199 De stadsgevangenis 

Gravensteen bevond zich aan de noordzijde van de stad, min of meer buiten de concentratie van 

stedelijke functies.  

 

Situatie 1811  

Het kerkelijk centrum van de stad verplaatste zich enigszins door de overgang naar het 

protestantisme. Na de overgang van de stad aan Willem van Oranje in 1574 kwam het 

abdijcomplex leeg te staan en verdween hier het machtscentrum van de Katholieke Kerk.  

Het complex werd wel ingericht voor een nieuwe bestuurlijke functie, omdat het Gewestelijk 

Bestuur, de Staten van Zeeland, zich in deze gebouwen vestigde.200  
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Na de afbraak van de katholieke Westmonsterkerk in 1575, werd van 1648 tot 1667 een nieuwe 

protestantse stadskerk gebouwd. Deze kerk werd gerealiseerd in ‘de Nieuwe Stad’, het stadsdeel 

ten noordoosten van de haven.201 Er vond hiermee een verschuiving van het kerkelijke centrum 

plaats, richting het bedrijvige en groeiende stadsdeel D en E aan de oostzijde van de stad. 

 

 
 

Afb. 73. De stedelijke functies in 1811. 

 

In dit gebied hadden zich, sinds de grote toestroom van gevluchte kooplieden vanuit Antwerpen 

na 1585, ook de handelscompagnieën met hun vele kantoren en pakhuizen gevestigd en 

daarmee was een verdeling van de stedelijke handelsfuncties over een groter gedeelte van de 

stadsplattegrond zichtbaar. De handelskantoren van de VOC lagen grotendeels alle in dit 

stadsdeel, in de panden tussen de Rotterdamsekaai en de Breestraat.202 Eerder had het centrum 

van de wijnhandel zich al verplaatst naar dit stadsdeel, rondom de Pijpstraat. Het centrum van 

de stedelijke nijverheid verschoof zich hiermee ook meer richting het oosten (zie afb. 73). De 

locatie van het oude stadhuis en de Noordmonsterkerk was reeds op de oude haven 

georiënteerd, maar door het verschuiven van de bijbehorende handel is het centrum gevolgd. 

Het maakt de invloed van de handelshaven op de morfologie van de stadsplattegrond duidelijk 

zichtbaar.  

 

Vooral het bestuurlijk centrum bleef zodoende in het westelijke deel van de stad gehandhaafd en 

werd zelfs versterkt door de komst van het provinciale bestuur als nieuwe functie (zie afb. 74). 

Dit bracht aanzienlijke welvaart voor de stad met zich mee, getuige de aanzienlijke woonhuizen 

aan de Gortstraat 30 en de Wagenaarstraat 1 die door provinciale bestuurders in de stad werden 

gebouwd.203 
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Verloop na 1812 

De daadwerkelijke ‘ontstedelijking’ van de stadskern vond plaats in de loop van de negentiende 

eeuw. In 1823 verdween de Waag aan de Balans, in 1827 de gevangenis Gravensteen aan de 

Burg en in 1834 de Noordmonsterkerk.204 Unger vermelde daarnaast ook het verdwijnen van 

het Accijnshuis in 1878, terwijl ook de afbraak van Hotel Hardinck en het Wisselkantoor in 1882 

duidelijke kenmerken waren van de afname van stedelijk handelsbelang.205 Al deze gebouwen 

werden vanwege de bouwvallige staat afgebroken. 

 

 

 
 Afb. 74. De zonering van de stedelijke functies in 1811. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
204

 Sijnke en Van Gent 2009 (zie noot 184), p. 99. 
205

 Unger 1941 (zie noot 161), p. 11. 



87 

 

Verandering van de dichtheid: gaten in de stadsplattegrond 

Middelburg heeft van de zestiende tot het eind van de achttiende eeuw een stabiel aantal van 

20.000 inwoners gehad. Uit recent onderzoek van Peter Priester bleek dat de stad in 1795 nog 

19.500 inwoners bezat.206 Vanaf 1795 zette een snelle daling in van het aantal inwoners. Bij een 

telling in 1807 resteerden slechts 12.115 inwoners.207 Vele duizenden mensen verlieten de stad, 

doordat de internationale handel in die tijd was ingestort. De gehele economie van Middelburg 

was sterk gericht op de handel. Dit blijkt uit het feit dat bijna zeventig procent van de bevolking 

in de dienstensector werkzaam was aan het eind van de achttiende eeuw. Aan het eind van de 

negentiende eeuw werkte nog slechts veertig procent in de dienstensector.208 Vooral de 

bovenste laag van de bevolking bleek te vertrekken, een laag die sterk samenhing met de 

internationale handel. Middelburg kende ook veel goed geschoolde ambachtslieden, zoals zilver- 

en goudsmeden. In deze laag was ook een grote afname.209 Dit is verklaarbaar, omdat de 

afzetmarkt van deze ambachten in het hogere segment lag. Juist die mensen waren uit de stad 

getrokken, door de afnemende scheepvaart en handel. Uit deze gegevens valt te verwachten dat 

de krimp vooral in de gegoede buurten zal plaats vinden, in plaats van de arbeidersbuurten. 

Opvallend is echter dat na de periode 1795 - 1807 een minder snelle, maar wel gestage daling 

inzet van alle bevolkingslagen.210 

 

 
 Afb. 75. Plattegrond van Middelburg door Jacob van Deventer in 1560.  

In deze paragraaf zal allereerst een analyse van de ontstane gaten worden uitgevoerd aan de 

hand van de twee overgeleverde stadsplattegronden van Van Deventer uit 1560 en Blaeu uit 

1649 (zie afb. 75 en 76). Het valt op dat de stad is uitgebreid, in tegenstelling tot de meeste 

Zeeuwse steden in deze tijd. 
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 Afb. 76. Plattegrond van Middelburg door Johan Bleau in 1649. 

Reeds in de zestiende eeuw, in de periode tussen de twee kaarten, is er ondanks de groei van 

Middelburg een opvallend gat gevallen in de stadsplattegrond. Dit is veroorzaakt door de 

afbraak van de Westmonsterkerk, die een leeg marktplein achterliet. Deze grote kerk zou in 

1575 wegens bouwvalligheid zijn afgebroken (zie afb. 77).211 De werkelijke reden van de afbraak 

is enigszins dubieus, omdat er waarschijnlijk sprake was van een strafmaatregel door prins 

Willem van Oranje. De prins had kort daarvoor de stad ingenomen en wilde die beboeten voor 

het lange verzet tegen het protestantisme. Niettemin zou er ook sprake zijn geweest van een 

vervallen openbaar gebouw. Op deze plaats ontstaat het plein dat in 1578 werd herbestemd als 

marktplaats en zo als onbebouwde plek in de stad bleef voortbestaan (zie afb. 78).212 

 

     
 Afb. 77. De Westmonsterkerk in 1560.        Afb. 78. Het na de afbraak ontstane Marktplein in 1649. 
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Door de tegenvallende inkomsten van de VOC ging de stad in de loop van de achttiende eeuw 

economisch sterk achteruit.213 De stedelijke bebouwing raakte steeds meer in verval en daarmee 

startte het krimpproces van de stad in de daaropvolgende eeuwen. 

De situatie in de achttiende eeuw is goed te zien op de stadsplattegrond van Willem Hattinga uit 

1740 (zie afb. 79).  

 

 
Afb. 79. Plattegrond van Middelburg door Willem Hattinga in 1740. 

 

Afb. 80. Kadastrale plattegronden van Middelburg in 1811. 
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De stadsplattegrond van 1740 is vervolgens vergeleken met de kadasterkaart van 1811 (zie afb. 

80). Vanaf de Franse overheersing aan het begin van de negentiende eeuw vond er 

daadwerkelijk zichtbare ontstedelijking plaats van Middelburg, doordat er steeds meer gaten in 

de stadsplattegrond vielen. Het aantal panden in Middelburg nam sterk af in deze periode. Zo 

bevonden zich in 1739 nog 3885 huizen in de stad, een aantal dat slonk tot 3836 in 1796. Deze 

ontwikkeling zette zich voort in de negentiende eeuw, naar 2865 huizen in 1826 en 2656 in 

1833.214 Op de analysekaart van de periode 1649 – 1812 is het gevolg van deze krimp voor de 

morfologie van de stad zichtbaar (zie afb. 81). 

 
Afb. 81. Middelburg verdwenen bebouwing 1750-1811. 

Na 1795 zijn veel bewoners vertrokken uit de stadsdelen B en E. De snelle afname van 1795 tot 

1807 vond voornamelijk plaats in deze gebieden. Uit de belastingkohiers van die tijd zijn enkele 

voorbeelden bekend, zoals de zeer welgestelde wijnhandelaar Jan David Herklotz die vertrok 

van de Rouaansekaai. Zo ook de honorair pensionaris Huijssen de Kattendijke, die zijn zeer hoog 

aangeslagen woning aan de Groenmarkt verliet in die periode.215 De stad verarmde aanzienlijk 

door dit proces. Het kwam daarnaast regelmatig voor, dat een woning onbewoond werd 

achtergelaten. Dit blijkt uit opmerkingen in de belastingkohiers van die tijd, waar onder meer 

vermeld staat dat het heffen van de verpondingen steeds lastiger werd, ‘daar de meeste huizen 

door bouwval en absentie der eigenaren ten prooi staan van een ieder welke dezelve willen 

naasten’.216 Hoewel nog niet zichtbaar op de analysekaart, omdat er geen directe gaten in zo’n 

korte periode vielen, zijn er wel verschillende signalen van grondontwaarding overgeleverd, 

zoals blijkt uit de voorbeelden in de volgende paragraaf.  

 

In het huizenblok tussen de Breestraat en de Rotterdamsekaai in stadsdeel E werd in de periode 

1711 - 1720 een nieuw pakhuiscomplex van de Verenigde Oostindische Compagnie opgericht. 

Hoewel hier niet direct sprake lijkt van een vorm van krimp, is het wel een voorbeeld van een 

sterke afname van de bewoningsdichtheid. Op de kaart van Blaeu uit 1649 is nog te zien dat in 

het onderste bouwblok een intensieve verdichting is van bebouwde percelen (zie afb. 82). Sinds 

het Huis Biggekercke aan de Rotterdamsekaai in 1628 werd aangekocht als VOC-kantoor, was de 
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deze handelsonderneming reeds vertegenwoordigd in dit bouwblok.

van 1811 is te zien dat door de uitbreiding van het pakhuis de bewoningsdichtheid van 

bouwblok sterk is afgenomen (zie afb. 83

bouwblok een groot aantal woningen door een dergelijke oppervlakte aan pakhuisruimte te 

vervangen, duidt op een minder hoge druk op het grondgebruik in de stad. Dit was een proces 

dat zich al sinds de zeventiende eeuw ontwikkelde. In 1670 had de VOC het eerste woonhuis aan 

de achterliggende Breestraat aangekocht en gesloopt voor de bouw van een nieuw pakhuis.

Een zelfde proces heeft zich in de decennia daarna in de breedte voorgedaan: vele 

aan weerszijden van het Huis Biggekercke werden aangekocht en ingelijfd in het 

pakhuiscomplex (zie afb. 84). In 1722 

woonhuizen aan de Breestraat.

grote belang van de Compagnie voor te laten gaan. De VOC vond het gebied

uiteraard een goede locatie voor huisvesting. In de tijd tot aan de kadastrale kaart is dit arsenaal 

aan pakhuizen steeds verder uitgebreid t

echter dat de verloren woningen niet zichtbaar gecompenseerd zijn met een verdichting van 

bewoning op andere plaatsen in de stad. Daarnaast is het een kenmerkend proces dat juist in dit 

stadsdeel een dergelijke grondontwaarding kon plaatsvinden

eeuw aangelegd, om huisvesting voor de internationale kooplieden te bieden. Da

uitbreiding hier mogelijk was, laat zien dat met name dit segment van de woningmark

achteruit ging. 

 

Afb. 82. Het bouwblok met huizen in 1649.

 Afb. 84. Het VOC-pakhuis aan de Rotterdamsekaai. 

1711. 
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reeds vertegenwoordigd in dit bouwblok.217 Op de kadastrale kaart 

door de uitbreiding van het pakhuis de bewoningsdichtheid van 

(zie afb. 83). Het feit dat het blijkbaar mogelijk was in dit 

bouwblok een groot aantal woningen door een dergelijke oppervlakte aan pakhuisruimte te 

vervangen, duidt op een minder hoge druk op het grondgebruik in de stad. Dit was een proces 

al sinds de zeventiende eeuw ontwikkelde. In 1670 had de VOC het eerste woonhuis aan 

de achterliggende Breestraat aangekocht en gesloopt voor de bouw van een nieuw pakhuis.

zelfde proces heeft zich in de decennia daarna in de breedte voorgedaan: vele 

aan weerszijden van het Huis Biggekercke werden aangekocht en ingelijfd in het 

. In 1722 breidde het pakhuis voor het laatst uit, ten koste van vier 

woonhuizen aan de Breestraat.219 Mogelijk heeft het stadsbestuur de afweging gemaakt om het 

Compagnie voor te laten gaan. De VOC vond het gebied direct aan de haven 

een goede locatie voor huisvesting. In de tijd tot aan de kadastrale kaart is dit arsenaal 

aan pakhuizen steeds verder uitgebreid ten koste van woonhuizen in dit bouwblok. Opvallend is 

echter dat de verloren woningen niet zichtbaar gecompenseerd zijn met een verdichting van 

bewoning op andere plaatsen in de stad. Daarnaast is het een kenmerkend proces dat juist in dit 

ke grondontwaarding kon plaatsvinden. Dit stadsdeel was in de zestiende 

eeuw aangelegd, om huisvesting voor de internationale kooplieden te bieden. Da

k was, laat zien dat met name dit segment van de woningmark
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Op de kadastrale kaart 

door de uitbreiding van het pakhuis de bewoningsdichtheid van hetzelfde 

Het feit dat het blijkbaar mogelijk was in dit 

bouwblok een groot aantal woningen door een dergelijke oppervlakte aan pakhuisruimte te 

vervangen, duidt op een minder hoge druk op het grondgebruik in de stad. Dit was een proces 

al sinds de zeventiende eeuw ontwikkelde. In 1670 had de VOC het eerste woonhuis aan 

de achterliggende Breestraat aangekocht en gesloopt voor de bouw van een nieuw pakhuis.218 

zelfde proces heeft zich in de decennia daarna in de breedte voorgedaan: vele woonhuizen 

aan weerszijden van het Huis Biggekercke werden aangekocht en ingelijfd in het 

, ten koste van vier 

weging gemaakt om het 

direct aan de haven 

een goede locatie voor huisvesting. In de tijd tot aan de kadastrale kaart is dit arsenaal 

en koste van woonhuizen in dit bouwblok. Opvallend is 

echter dat de verloren woningen niet zichtbaar gecompenseerd zijn met een verdichting van 

bewoning op andere plaatsen in de stad. Daarnaast is het een kenmerkend proces dat juist in dit 

. Dit stadsdeel was in de zestiende 

eeuw aangelegd, om huisvesting voor de internationale kooplieden te bieden. Dat een dergelijke 

k was, laat zien dat met name dit segment van de woningmarkt sterk 

 
blok met het VOC-pakhuis in 1811. 

 
s in 1696 en rechts na samenvoeging tot een pand in 
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Een zelfde ontwikkeling is zichtbaar in de achttiende eeuw aan de Rouaansekaai. Het achterhuis 

van Rouaansekaai 35 werd ten koste van de twee omliggende percelen uitgebreid (zie afb. 

85).220 In dit stadsdeel kwam dat ook voor aan de Koepoortstraat. 

 

Op de analysekaart van de periode 1750 – 1811 is te zien dat de gaten voornamelijk zijn gevallen 

in stadsdeel B en in mindere mate in deel F. Ook in deel B zijn verschillende percelen 

samengevoegd. Hierbij werd de bebouwing doorgaans niet afgebroken. Bij panden aan de 

Wagenaarstraat en Gortstraat werd ook het achterhuis over meerdere percelen verbreed.221 

Beide huizen stonden in de gegoede straten van de stad. Ook in de Lange Noordstraat in de 

stadskern is deze ontwikkeling bekend.222 

 

  

 Afb. 85. Rouaansekaai 35, een perceel brede voorgevel, maar een drie percelen breed achterhuis. 

Hoewel er dus verschillende percelen zijn samengevoegd in dit stadsdeel, is door het ontbreken 

van het register bij de kadastrale kaart niet bekend waar de overige gaten door zijn ontstaan. 

Wel is het aannemelijk dat het ook hier om welgestelde huizen ging, omdat de rest van de buurt 

hier ook op was gericht. Er lijkt zich in dit stadsdeel dan ook een zelfde ontwikkeling als in Veere 

voorgedaan te hebben, omdat huizen van kooplieden en belangrijke inwoners van de stad 

dermate vervielen en in waarde verminderden, dat afbraak volgde. 

 

Dat er ook op andere plaatsen in de stad weinig druk op de openbare ruimte lag, bleek uit de 

invulling van de nieuw ontstane stedelijke ruimte na de demping van het Molenwater in 1818. 

Hoewel dit gebied grenst aan de stedelijke handelskern ten noorden van de haven, is het nieuw 

gevormde terrein niet bebouwd. Uiteindelijk werd hier pas in 1857 een exercitieterrein voor 

militairen aangelegd, een typische functie voor buitenstedelijk gebied.223 

 

De meeste gaten in de stadsplattegrond vallen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Er is 

veel verval door de economische teruggang en daardoor verliest de stad belangrijke 

monumentale gebouwen als de Vlissingse Poort, Veerse Poort, het accijnshuis op de Dam, het 

Hotel Hardinck aan de Lange Delft en de Wisselbank.224 Aangezien ook de bevolking van de stad 

bleef afnemen, tot 12.900 inwoners in 1820, vielen er ook vele gaten in de stad door de afbraak 

van woonhuizen.225 Dit is een proces dat zich door de malaise in de achttiende eeuw reeds had 

ingezet, maar dat bij het onderzoek van de stadskaarten pas in de negentiende eeuw tot zijn 

volle omvang blijkt te zijn gekomen. De huizen die tot die tijd in sterk verval waren geraakt, 

werden pas in de loop van de negentiende eeuw daadwerkelijk met de grond gelijk gemaakt. Dit 

verklaart het relatief lage aantal lege plekken op de kaart van 1811.  
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Hoeveel lege plekken de stad in de negentiende eeuw echter vertoonde, blijkt wel uit het feit dat 

met de aanleg van de nieuwe Stationsstraat in 1885, de hoofdas tussen het oude centrum en het 

nieuw gebouwde spoorwegstation, een grote vertraging van de bouw van huizen langs deze 

route was te zien.226 Voordat die straat werd bebouwd, werden eerst de vele lege percelen in de 

stad opgevuld, die in de loop van de voorgaande eeuwen waren ontstaan. De krimp in 

Middelburg blijkt uit deze analyse pas in de negentiende eeuw zijn weerslag op de morfologie 

van de stadsplattegrond te hebben gehad. In de voorgaande eeuwen was, in tegenstelling tot de 

andere onderzochte steden, het vallen van de gaten in Middelburg redelijk beperkt.  

 

 

 
Afb. 86. De leeg gekomen percelen op de kadastrale kaart van 1811. 

Op de kadastrale kaart van 1811 zijn de lege percelen aangegeven, waarvan de huizen zijn 

gesloopt (zie afb. 86). Hierbij was er enige beperking, omdat de Oorspronkelijke Aanwijzende 

Tafel van het kadaster verloren is gegaan bij het bombardement van mei 1940. Toch is op de 

overgeleverde kopie van de originele kadasterkaart nog veel krimp herkenbaar, omdat er lege 

percelen zijn samengevoegd met buurpercelen. Dit is herkenbaar aan de pijltjes en doorhalingen 

op de kaart. Ook zijn de aanduidingen ‘t’ en ‘p’ hier weer toegepast. Uit de analyse blijkt dat de 

gevallen gaten vooral kleine perforaties waren. Er was wel een concentratie van de gaten in de 

havenbuurten. 
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Stagnatie van de groei: fysieke krimp van de stad 

De invulling van de laatste uitbreiding van de stad in 1595-1598, de buitenste schil rondom de 

oude binnenstad, laat zien dat er ook in Middelburg sprake is geweest van stagnatie van de groei 

(zie afb. 87). Hoewel met deze uitbreiding meteen een heel scherpe stedelijke afbakening is 

afgetekend in de vorm van de stadswal, is de verstedelijking van dit nieuwe grondgebied lange 

tijd uitgebleven. De nieuwe oppervlakte werd voornamelijk opgevuld met industriële en 

agrarische functies, waardoor het gebied gedurende de achttiende en negentiende eeuw perifeer 

bebouwd bleef en weinig stedelijke verdichting vertoonde.227 

 

 
 Afb. 87. Onbebouwde grond in Middelburg in 1811. 

Deze stagnatie van de groei zette zich voort in de achttiende eeuw. De randen van de stad, 

gevormd door de vestingwal, bleven perifeer bebouwd. In 1814 werd het bij Koninklijk Besluit 

mogelijk de stadswallen te slechten, zodat de uitbreiding van de binnenstad niet langer werd 

beperkt.228 De stad was echter dermate gekrompen in de achterliggende eeuw, dat uitbreiding 

niet noodzakelijk was. Zodoende werd de vesting omgevormd tot een groen wandelgebied, een 

proces dat bij veel vestingsteden plaatsvond in de negentiende eeuw.229 Hieruit blijkt dat er 

gedurende drie eeuwen, sinds de laatste stadsuitbreiding aan het eind van de zestiende eeuw, de 

stad in principe niet meer is gegroeid. Dit proces is herkenbaar op de analyse van de 

onbebouwde grond op de kadasterkaart van 1811. 

Ook in Middelburg vond de afbraak van bebouwing voornamelijk plaats in de verstedelijkte 

delen. Hier is echter ook wel enige afbraak in het perifeer bebouwde deel zichtbaar, in 

verhouding vergelijkbaar met de situatie in Zierikzee. 

 

 

 

 

 

                                                           
227

 Unger 1941 (zie noot 161), p. 5. 
228

 Sinke 1996 (zie noot 200), p. 18. 
229

 Sinke 1996 (zie noot 200), p. 17. 



95 

 

Synthese 

Stadsdeel A 

Dit gebied is het oude stadshart van Middelburg, waar sinds de negende eeuw bebouwing 

binnen de ringwalburg stond. De nederzetting ontstond op een hoger liggende kreekrug, nadat 

een dam was aangelegd in de kreek de Arne. De relatie van dit stadsdeel met de oude haven is 

qua ontstaansgeschiedenis dan ook sterk, maar is in de zeventiende eeuw verminderd door het 

veranderde gebruik van de haven. Het stadsdeel is dan voornamelijk bestuurlijk en kerkelijk 

centrum van de stad en de regio, door de huisvesting van onder andere de abdij en enkele 

kloosters. Ook zijn er enkele regionale handelsfuncties te vinden, zoals de waag en de 

beestenmarkt. 

 

De status van het stadsdeel was aanzienlijk. De provinciale 

bestuurders vestigden zich in de binnenste ring rondom 

het Gewestelijk Bestuur in het abdijcomplex. Zo waren aan 

de rand van dit gebied veel grootschalige woonhuizen en 

rijke lieden te vinden. 

 

Dit stadsdeel bleef nagenoeg intact. Er was vanwege het 

gebruik als provinciaal bestuurlijk centrum voldoende 

garantie voor een goed gebruik van de bestaande 

woonhuizen en gebouwen, waardoor afbraak aan dit 

gebied voorbijging. 

 

Stadsdeel B 

Dit deel betreft de eerste uitleg van de stad sinds 1254 en  

is naderhand verder verdicht. De relatie met de haven was in eerste instantie primair, door de 

vestiging van vele internationale handelaren in dit gebied. Ook de aanleg van het spuisysteem 

van de oude haven had invloed op de verdichting van de bebouwing rond dit stadsdeel. Later 

verschoof het gebruik hiervan enigszins, doordat het meer voor regionale handel werd gebruikt. 

Er waren dan ook veel regionale handelsfuncties zoals de markten in dit stadsdeel. Daarnaast 

bleven ook internationale handelsfuncties wel vertegenwoordigd, wat blijkt uit de aanwezigheid 

van het VOC-kantoor, de internationale bank en het gasthuis. In de negentiende eeuw verschoof 

het zwaartepunt in dit stadsdeel steeds meer naar de regionale handel. 

 

De status van het gebied was hoog. Er bevonden zich veel aanzienlijke woonhuizen langs de 

binnenste ring, waar het gebied grensde aan stadsdeel A. Hier woonden de provinciale 

bestuurders en enkele handelaren. Ook aanzienlijke functies bleven hier gevestigd. 

 

In dit stadsdeel vond relatief de meeste 

aantasting van de morfologie plaats. Er 

verdwenen voornamelijk in het westelijke 

deel van deze ring een aantal panden. 

Bekend is dat ook dit gebied veel 

samenvoeging van percelen plaatsvond, dat 

duidt op grondontwaarding. Er bleven wel 

voldoende gegoede bewoners over om de 

leeg gekomen percelen op te kopen. De 

gaten bleven beperkt tot enkele perforaties. 

Het grote gat aan de oostzijde geeft een 

enigszins vertekend beeld van de krimp.  
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Dit betrof wel een perceel waarop is gesloopt, maar uit de voorgaande kaarten van Blaeu  

en Hattinga blijkt dat dit perceel eerder ook al grotendeels onbebouwd was. 

 

Stadsdeel C 

Dit gedeelte van de stad werd rond 1550 uitgelegd. Het werd gelijktijdig gesticht met de nieuwe 

haven, die was gericht op de koloniale en andere overzeese handel. Deze wijk had daardoor een 

zeer sterke relatie met de havenontwikkeling van Middelburg.  

 

Het karakter van dit gebied was ambachtelijk en industrieel. Er waren enkele bedrijven 

gevestigd, gericht op de scheepvaart. Er was weinig aanzienlijke bebouwing. 

 

Dit stadsdeel werd niet heel intensief 

bewoond, maar was vooral gericht op de 

bedrijvigheid. Het gebied was bebouwd met 

scheepswerven en pakhuizen ten dienste 

van deze handel. Het verloop van de 

internationale handel werd in de 

ambachten en scheepswerven goed 

opgevolgd door de opkomende provinciale 

graanhandel, zoals in dit gebied ook goed is 

te zien. Zodoende vond hier weinig krimp 

plaats. 

 

Stadsdeel D 

Dit stadsdeel werd aangelegd aan het eind van de veertiende eeuw. Het was gericht op de 

uitbreiding van de internationale handel. Er vond verdichting van het stadsdeel plaats door de 

komst van Antwerpse vluchtelingen na 1585. Het gebied was dan ook sterk gerelateerd aan de 

haven, er waren voornamelijk woonhuizen van internationale handelaren te vinden. Zij 

verkozen dit gebied om hun huizen te laten bouwen, omdat het zeer gunstig ten opzichte van de 

haven lag. Aan de Rouaansekaai en de Londensekaai, de hoofdstraten van dit deel, waren 

aanzienlijke woonhuizen voor de handelaren gebouwd. 

 

Het gebied bestond uit vooraanstaande woningen, waar 

internationale handelaren woonden. Er vond in dit gebied 

wel enige krimp plaats, al ging het perceelsgewijs. De 

krimp begon pas in het begin van de negentiende eeuw. Er 

werden in dit gebied veel percelen samengevoegd, een 

proces dat ook hier de afname van het aantal gegoede 

handelaren opving. 

 

 

 

Stadsdeel E 

Dit deel werd uitgelegd in de periode 1578 – 1590. Door de toestroom van Antwerpenaren vond 

er een grote groei van de handel plaats in Middelburg. Het gebied was dan ook sterk gerelateerd 

aan de ontwikkeling van de haven, die met zijn verlenging van kades in dezelfde richting werd 

uitgebreid. Door de locatie van het gebied waren er vele handelskantoren gevestigd. Aan de 

kades en de Breestraat, de hoofdstraten van dit stadsdeel, waren daarnaast ook woningen voor 

de internationale handelaren gevestigd. Daarnaast ontstond hier door de bouw van de Oostkerk 

in 1662 ook het nieuwe kerkelijk centrum van de inmiddels protestantse stad.  

Het aanzien van dit gebied was vanzelfsprekend hoog, door de vestiging van de nieuwe welvaart 

die de stad aantrok. Vooral de woningen aan de kades waren van hoge waarde. 
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In dit stadsdeel was enige krimp zichtbaar, vergelijkbaar 

met de situatie in deel D. Hier vielen echter wat grotere 

percelen leeg, zoals te zien is op de situatie in 1812. Verder 

was vooral de omzetting van aanzienlijke woonhuizen in 

pakhuizen van de VOC opvallend. De krimp werd hier dus 

enigszins opgevangen met nieuwe functies en ook in dit 

stadsdeel lijkt de morfologie stabiel te zijn gebleven door 

de opkomst van de provinciale handel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsdeel F 

Dit gebied betrof de uitleg van Middelburg in het laatste decennium van de zestiende eeuw. De 

relatie met de havenontwikkeling was secundair. Er waren wel veel arbeiders gehuisvest, die 

ook in de haven werkten, doordat het gebied aan de zuidzijde grensde aan de Nieuwe Haven in 

deel C. Verder woonden in dit gebied vooral ambachtslieden en agrariërs. 

Het aanzien van dit stadsdeel was dan ook lager dan de delen in de binnenstad. Er was relatief 

eenvoudige bebouwing, een minder intensief gebruik van de grond en veel landbouwgrond. 

 

 

Dit deel was door zijn perifere en agrarische 

gebruik weinig onderhevig aan krimp ten gevolge 

van de aflopende internationale handel. Toch zijn 

er wel enkele lege plekken in dit gedeelte te zien. 

Hier deed zich een zelfde proces voor als in 

Zierikzee in deel C zichtbaar was: de minde 

duurzame bebouwing was sneller aan afbraak 

onderhevig in een krimpende stad. 
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Conclusie 

De provinciestad Middelburg vertoonde door zijn gevarieerde economische pijlers relatief 

weinig krimp. De gaten die zijn gevallen, bevonden zich vooral in het stadsdeel waar zowel 

internationale handelaren als andere welgestelde burgers woonden. De wijken die direct aan de 

haven liggen en meegingen op de herleving van de provinciale handel vanuit Middelburg, 

vertonen minder krimp. 

 

De meeste krimp vond plaats in de ring rondom het middeleeuwse centrum, voornamelijk aan 

de oostzijde van de stad. Hier waren dan ook de meeste havenactiviteiten te vinden. Er is zeer 

veel schaalvergroting door samenvoeging van percelen bekend in de stad. Dit vond vooral plaats 

in de gegoede buurten. Ook de pakhuiscomplexen van de VOC vormden hier een belangrijke 

factor in. Het was een proces dat de krimp van de plattegrond enigszins aan het zicht van de 

toeschouwers ontnam, maar intussen wel degelijk grootschalig was. Het is kenmerkend voor de 

steden die wel een hernieuwde handelsfunctie ontwikkelden, ondanks het verlies van de 

internationale handel. Ook is in Middelburg, evenals in Zierikzee, veel krimp aan de randen van 

de stad te zien, in de perifere zones. Ook hier lijkt het te gaan om minder duurzame bebouwing, 

die eerder ten prooi viel aan afbraak dan de overige stedelijke bebouwing. 

 

In het oudste deel van de stad was ook in Middelburg vrijwel geen krimp. De jongere delen, zoals 

de uitbreidingswijken richting de havens, kregen hier juist meer mee te maken.  

In vergelijking met de andere casestudies, vertoont Middelburg zeer weinig krimp in de 

onderzochte eeuwen. Naar alle waarschijnlijk heeft zich hier wel de verwachte opbouw 

voorgedaan van langzaam verval naar grotere krimp, die deed zich hier echter pas in de 

negentiende eeuw voor. Uit de beperktheid van de aantasting in de voorgaande eeuwen blijkt 

ook dat de nieuwe provinciale functies de achteruitgang grotendeels hebben ondervangen. 
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Hoofdstuk 5. Casestudy Brouwershaven: van internationale handelsstad 

naar agrarische nederzetting 
 

Brouwershaven telt slechts twee goed bruikbare stadsplattegronden voor het onderzoek uit de 

zestiende tot en met de negentiende eeuw. Dit betreft de stadsplattegronden van Jacob van 

Deventer uit 1560 en de kadastrale kaart uit 1813. Deze opeenvolgende plattegronden zijn met 

elkaar vergeleken op de kenmerken van krimp. 

 

Brouwershaven ontwikkelde zich tot een internationale handelsstad met het hoogtepunt van 

welvaart in de zestiende eeuw. In de loop van de navolgende eeuwen verging het 

handelskarakter van het stadje geheel. De regionale handel was zeer beperkt door de nabijheid 

van de grotere handelsstad Zierikzee. Brouwershaven verloor daarmee zijn belang als 

handelsstad volledig en verviel aan het begin van de negentiende eeuw tot een agrarische 

nederzetting. De krimp van deze plaats zal naar verwachting van de vier steden dan ook de 

grootste vormen aannemen. De periode tussen 1560 en het begin van de negentiende eeuw en 

de effecten van al deze ontwikkelingen op de morfologie van de stad worden in dit hoofdstuk 

onderzocht. 

Indeling plattegrond 

Voor een aanduiding van de verschillende bebouwingsdelen in de stad, is een verdeling in vier 

gebieden gemaakt (zie afb. 88). 

 

 
 Afb. 88. Indeling Brouwershaven in stadsdelen. 
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Morfologische groei 

In 1285 werd voor het eerst melding gemaakt van de nederzetting Brouwershaven, in een 

verzoek tot het stichten van een dorp door Pieter Nobel aan graaf Floris V (1254 – 1296).230 Er 

werd een handelshaven aangelegd, waar rond een groepering van bebouwing werd gerealiseerd. 

Deze nederzetting ontstond, zoals bij meerdere dertiende eeuwse havensteden in Zeeland, 

vanuit een nabijgelegen ouder kerkdorp, Brijdorpe.231 De oudste bebouwing werd opgericht aan 

de kop van de haven, waar een dam werd aangelegd. Op deze verhoging in het landschap 

ontstond de eerste nederzetting. Te zien is dat de haven als eerste is aangelegd en de gehele 

plattegrond van het stadje zich hier vervolgens rondom heeft ontwikkeld, zoals ook in Veere het 

geval was (zie afb. 89). Er ontbreekt dan ook een duidelijk bestuurlijk centrum met kerk en 

stadhuis, zoals in Middelburg en Zierikzee wel zichtbaar is. De kerk werd aan de rand van de 

nederzetting opgericht.232 Al in 1288 ontvingen de bewoners tolvrijheid in de landen van hertog 

Jan van Brabant (1252 – 1294).233 Toch bleef Brouwershaven tot in het begin van de veertiende 

eeuw redelijk beperkt van omvang.  

 

Met de opkomst van nieuwe handelsproducten begon de stad te groeien. Zo ontstond er een 

internationale handelshaven voor het uitvoeren van de haringvangst en ter plaatse gebrouwen 

bier. In 1477 is Brouwershaven uitgegroeid tot een stad.234 

 

 
 Afb. 89. De morfologische ontwikkeling van Brouwershaven. 
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In de zestiende eeuw kwam het stadje tot grote bloei. Belangrijkste inkomsten werden 

verkregen uit de haringvisserij, de zoutnering en de meekraphandel.235 Ook werd er in laken 

gehandeld, waartoe enkele lakenhallen werden gebouwd.236 De handel in bier was inmiddels 

sterk afgenomen. In 1545 was er een grote stadsbrand, die vrijwel de gehele stad ter grootte van 

driehonderd woonhuizen vernietigde. In 1575 richtten de Spaanse troepen ernstige schade 

aan.237 Toch was Brouwershaven door de bloeiende handel deze tegenslagen vrij snel te boven. 

De stad werd in die tijd ook snel uitgebreid. Op verschillende plaatsen werden nieuwe erven 

uitgegeven om te bebouwen.238 De Nieuwstraat en de Noordstraat zijn kort voor 1592 

aangelegd, waarna een tussenstraat bij besluit van 18 juni 1592 werd aanbesteed: de huidige 

Nieuwstad en Krabbendijke.239 Ook lege percelen aan reeds bestaande straten werden in die tijd 

weer volgebouwd, zoals de Molenstraat. Na 1575 werd de stad verder in noordelijke richting 

uitgebreid, met bebouwing voor de armen aan de Nieuwstraat en een gasthuis aan de 

Molenstraat.240 Hiermee ontstond een dichtere bebouwing in het noordelijke deel van de 

stadsplattegrond, maar met een minder welvarend karakter dan de bebouwing direct rond de 

haven en de markt. Rond 1625 is een toppunt in de bloeiperiode van Brouwershaven ontstaan, 

met een dichte bebouwing van circa zeshonderd huizen, schuren en pakhuizen.241 

 

In de loop van de zeventiende eeuw kwam er een kentering in de welvaart, door de grote schade 

die de stormvloed van 1682 aanrichtte.242 Naast de schade aan de bebouwing, verzandden ook 

de watergangen. Dit had uiteraard zijn weerslag op de bereikbaarheid en daarmee de welvaart 

van het stadje.  

 

In de achttiende eeuw was het geheel gedaan met de welvaart en de stad ging snel achteruit. 

Door de verminderde bereikbaarheid weken de overzeese handelaren uit naar andere 

havenplaatsen. Dat de handel in bier en haring sterk was afgenomen, bleek wel uit de 

onderhoudsproblemen met de stadskerk. Dit werd bekostigd uit pondgeld op haring en bier, in 

de loop van de achttiende eeuw werden er echter meerdere attesten met verzoek om financiële 

steun ingediend bij het gemeentebestuur, omdat het kerkbestuur te weinig inkomsten uit deze 

belasting ontving.243 

Er was vrijwel geen vervangende handelspositie, zoals in andere regio’s. Dit kwam vooral door 

de dominante positie van Zierikzee. Deze stad nam de regionale handel van Schouwen en 

Duiveland in die periode over. Voor Brouwershaven restte slechts een zeer bescheiden handel in 

enkele landbouwproducten. De eens zo welvarende havenstad zonk steeds verder weg in de 

vergetelheid. 

 

Pas in de negentiende eeuw werd de economie weer hersteld, door de functie als voorhaven van 

Rotterdam. Dit duurde tot de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1872.244 In die tijd was er een 

nieuwe welvaartsperiode in het stadje. De meeste bebouwing dateert dan ook uit de eerste helft 

van de negentiende eeuw, doordat er weer immigratie plaats vond. Deze periode valt echter 

buiten het tijdskader van dit onderzoek. 
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Ontwikkeling van de handelshaven 

Zoals bij vele Zeeuwse havens ontstond ook deze haven als een afdamming in een natuurlijke 

kreek.245 Bij de stichting van de nederzetting Brouwershaven in 1285 vormde de haven al het 

centrale deel van de stad (zie afb. 90).246 Evenals de stadsplattegrond van Veere is hier te zien 

hoe eerst de haven is aangelegd, waarna de nederzetting zich hier rondom heeft ontwikkeld.247 

 

De haringvisserij was de belangrijkste pijler van deze haven. De vrije haringmarkt was al in 1344 

door Willem IV, graaf van Holland en Zeeland, ingesteld.248 Uit de grootte van uit de belasting op 

haringhandel gefinancierde stadskerk bleek hoe omvangrijk die handel was. 

 

Dat verzanding ook bij deze haven al vroeg een probleem vormde, blijkt uit de aanwezigheid van 

de spuikolk op de kaart van Van Deventer uit 1560. Tussen de Markt en de Sleepstraat bevond 

zich de spuisluis, waarop het Waaggebouw werd gerealiseerd.249 

 

 

 

 
  

Afb. 90. De morfologische ontwikkeling van de haven. 

Aan het eind van de zeventiende eeuw is er een opvallend snelle daling van de welvaart door de 

verminderde opbrengst van de haringvangst. In 1672 is er nog een extra hoge opbrengst, omdat 

naburige vissers vanwege de vijandelijkheden niet durfden uit te varen. In 1681 was er echter al 

een overschot van de aan wal gebracht haring. Na 1687 is echter geen haringpondgeld meer 

betaald in de stad, doordat de haringhandel zijn belang volledig had verloren.250 Ook werd er 

vanuit Brouwershaven op kabeljauw gevist, maar deze handel was van veel minder grote 

omvang.251 

 

Er werd ook internationale handel gedreven, maar dat nam na de zestiende eeuw vrijwel tot 

niets af. In de negentiende eeuw is er een opleving van de internationale handel te zien als 

voorhaven van Rotterdam.  
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Ontwikkeling van de stedelijke kern 

 

Brouwershaven is als stedelijke nederzetting volledig ontstaan rond de aanleg van de 

handelshaven. De stedelijke kern van het stadje bevindt zich dan ook direct in de bouwblokken 

rondom de langgerekte haven. 

 

In deze paragraaf zal worden onderzocht hoe de plaats van de stedelijke functies zich heeft 

ontwikkeld op de stadsplattegrond in de loop der eeuwen. Met de verschuiving van 

internationale handelsstad naar agrarische nederzetting is de afname van internationale 

handelsfuncties te verwachten en daardoor mogelijk meer krimp in de stadsdelen waar deze 

functies waren geconcentreerd. 

 

Op onderstaande analyse is te zien waar de stedelijke functies in de stad zich bevonden in 1560. 

(zie afb. 91) 

 

 
Afb. 91. De stedelijke functies in 1560. 

Handelscentrum 

In de loop van de zestiende eeuw kwam de handelshaven tot grotere bloei en is te zien dat 

verschillende functies zich meer concentreren en richten op de haven. Eerst lag het stedelijke 

kernpunt rond de Nieuwpoortstraat, ten westen van de Markt aan de kop van de haven. Na de 

verbouwing van het stadhuis, richting de haven, is deze beweging ook in de handelsfuncties te 

zien. 

 

Zo werd het waaggebouw in 1597 nieuw gebouwd aan de Markt, eveneens met de voorgevel 

richting de haven. Eerst was de waagfunctie gevestigd in een gebouw aan de Zuiddijkstraat. Bij 

de grootscheepse verbouwing in 1637, vond ook hier de bekostiging plaats uit verzwaring van 

de belasting op het bier.252 Na de uitbreiding werden er eveneens drie andere stedelijke functies 

ondergebracht, te weten de rederijkerskamer, een meekrapopslag en gildekamer van de 

zakkendragers. De visbank, een overdekte plaats voor de vismarkt, werd in 1579 gebouwd en in 

1648 vernieuwd en nu ook gevestigd aan de Sleepstraat.253 
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Kerkelijk centrum 

De stadskerk werd in de veertiende eeuw opgericht in stadsdeel B, aan de rand van de 

toenmalige stadskern. De kerk onderging een belangrijke uitbreiding vanaf het begin van de 

vijftiende eeuw. In de eerste kwart van deze eeuw werden het nieuwe koor en transept van de 

kerk gerealiseerd. Aan het begin van de zestiende eeuw begon de bouw van het driebeukige 

hallenschip. 

 

Bestuurlijk centrum 

Het stadhuis werd in 1599 sterk verbouwd en kreeg een nieuwe gevel aan de zijde van de 

haven.254 Tot die tijd was de entree van het stadhuis juist aan de tegenoverliggende zijde. Er 

werd een representatieve gevel opgetrokken, uitgevoerd in natuursteen. Ook werd er een 

aanzienlijke toren op het stadhuis gerealiseerd. 

 

Situatie 1813 

Er was een opleving van bouwnijverheid aan het eind van de zestiende eeuw. Vrijwel alle 

stedelijke gebouwen ondergingen toen een belangrijke verbouwing of werden geheel nieuw 

gebouwd. Met de aanzienlijk uitbreiding met het schip van de kerk die kort daarna startte, is hier 

een belangrijke welvaartsperiode gemarkeerd. 

 

Op de analysekaart van de stedelijke functies in 1813 is te zien hoe de functies zich sinds de 

zestiende eeuw aan de Markt hadden geconcentreerd (zie afb. 92). Ook valt hier op hoe afzijdig 

de stadskerk lag ten opzichte van de kern. 

 

 
Afb. 92. De stedelijke functies in 1813. 

 

Verval voor/na 1813 

Ook de economische teruggang had uiteraard zijn gevolgen voor de bouwnijverheid in de stad, 

zeker aangezien die vaak direct uit de handelsbelastingen werd gefinancierd. Mogelijk zijn de 

zichtbare bouwstops in de stadskerk hier ook het gevolg van. Waarschijnlijker is echter dat deze 

het gevolg zijn van de verspreiding van de hervormde geloofsleer sinds 1525, waardoor er 

steeds minder geld binnenkwam bij de kerkfabriek. 
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Afb. 93. Zonering van de stedelijke functies in 1813. 

Naast het ontstaan van vele open plekken van gesloopte woonhuizen, waren er ook veel 

stedelijke functies die ten onder gingen door de verwoestende stormvloed van 1682. Herberg 

Roohuis en Herberg Holl werden beide enige tijd verhuurd als woonhuis maar tenslotte in 

dermate vervallen staat aangekocht door het stadsbestuur dat afbraak in respectievelijk 1684 en 

1675 noodzakelijk was.255 Met het verdwijnen van de handel verdwenen ook de daaraan 

gekoppelde functies zoals de waag, het zakkendragershuis en de meekrapkamer. Dit heeft 

voornamelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw plaatsgevonden. Er is al met al zeer 

weinig verloop in functies ten opzichte van de situatie in 1560 zichtbaar. Het definitief 

verdwijnen van de stedelijke functies vond dan ook voornamelijk in het verdere verloop van de 

negentiende eeuw plaats. 

 

Op de analyse van de zonering van de stedelijke functies in 1813 is een belangrijke verschuiving 

van het centrum van de internationale handel te zien (zie afb. 93). De stedelijke functies zijn 

meer gericht op de haven. Ook het bestuurlijk centrum verschoof, wat het best te zien is aan de 

heroriëntatie van de voorgevel van het stadhuis richting de Markt. Het kerkelijk en bestuurlijk 

centrum zijn verder niet van ligging veranderd.  

 

 

                                                           
255

 Koops e.a. 1985 (zie noot 230), p. 95. 



106 

 

 
Afb. 94. Percelen van de elite in 1813. 

 

Op de bijgevoegde analyse van de percelen in eigendom van de welgestelde burgers in 1813 is te 

zien dat deze in een concentratie rondom de haven woonden (zie afb. 94). In stadsdeel D was 

een mengeling van zowel gegoede als minder welgestelde burgers te zien.  
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Verandering van de dichtheid: gaten in de stadsplattegrond 

 

Brouwershaven is het kleinste van de vier onderzochte steden. Voor het onderzoek naar de 

krimp zijn de kaarten van Jacob van Deventer uit 1560 (zie afb. 95) en de kadastrale kaart van 

1813 (zie afb. 96) gebruikt. Hoewel er dus weinig kaartmateriaal beschikbaar is, is er wel een 

belangrijke afname van de bebouwing te zien. Hieruit is het alsnog mogelijk een analyse te 

maken die een beeld geeft van de grote krimp die hier plaatsvond. 

 

 
Afb. 95. Plattegrond van Brouwershaven door Jacob van Deventer 1560. 

Al in de zeventiende eeuw verdwenen er vele huizen in het stadje. Er is veel sprake van verval, 

waardoor afbraak noodzakelijk werd.256 Bij de stormvloed van 16 januari 1682 ging een groot 

deel van de bebouwing langs de Spuidijk verloren. Isaäc Tirion (1705 - 1765) vermeldde in 1753 

nog slechts duizend inwoners verdeeld over 306 huizen.257 Verder telde de stad nog 41 schuren 

en drie meestoven en een brouwerij. De morfologie van de stad was dan ook flink gekrompen in 

deze eeuw, zeker omdat het aantal woonhuizen is gehalveerd ten opzichte van de top rond 1625. 

Tijdens de vervaardiging van de kadasterkaart in 1813 was dit aantal nog verder afgenomen, tot 

slechts 730 inwoners verdeeld over circa 180 huizen.258  
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Afb. 96. Kadastrale kaart van Brouwershaven in 1813. 

Bij de eerste aanblik van de analyse van de periode 1560- 1813 valt meteen de grote 

hoeveelheid gaten aan de rand van de bebouwing op (zie afb. 97). De directe omgeving van de 

haven was redelijk vrij van krimp gebleven. Eenzelfde ongeschonden havenfront was ook 

zichtbaar bij de analyse van de krimp van Veere. Dit is verklaarbaar door de gelijksoortige 

morfologische ontwikkeling van beide havenstadjes. 

 

 

 
Afb. 97. Brouwershaven verdwenen bebouwing 1560-1813. 
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Afb. 98. De leeg gekomen percelen in 1813. 

 

Op de kadasterkaart van 1813 is wel enige krimp in de directe omgeving van de haven te zien 

(zie afb. 98). Ook in deze stad is zichtbaar dat er in de zestiende eeuwse situatie veelal gesloten 

bouwblokken waren rond de haven. Aan de achterstraten stonden dan ook woonhuizen. Deze 

bebouwing aan de achterstraten had in de negentiende eeuw vaak plaatsgemaakt voor grotere 

tuinen van de woningen aan de haven. Dit fenomeen is hier ook te zien als we inzoomen op de 

kadasterkaart. Op bijgaande afbeeldingen is de situatie van het bouwblok ten noorden van de 

haven in 1560 naast dat van 1813 te zien. Zo is zichtbaar dat de secundaire bebouwing aan de 

noordzijde van het bouwblok deels had plaatsgemaakt voor tuinen (zie afb. 99 en 100). 

 

    
Afb. 99. Bouwblokken ten noorden van de haven in 1560.   Afb. 100. Bouwblokken ten noorden haven in 1813. 
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Ook op het bouwblok direct ten westen hiervan is dit proces zichtbaar (zie afb. 101 en 102). 

Deze samenvoeging van percelen blijkt ook uit de huizentellingen van de gemeente. In 1600 

bevonden zich aan de Haven Noordzijde en de Markt, de bouwblokken direct ten westen en ten 

noorden van de haven, 79 woon- en pakhuizen, tegenover 61 in 1750.259 De bouwblokken ten 

zuiden van de haven toonden een nog grotere afname van 74 naar 43 huizen.  

 

   
Afb. 101. Gesloten bouwblok in 1560.                  Afb. 102. Percelen tot aan de achterstraat in 1813. 

Ook aan de kop van de haven, recht achter de dam die de haven afsloot, is deze ontwikkeling te 

herkennen. Op de kaart van Van Deventer is nog te zien hoe zich hier een gesloten bouwblok 

bevond aan de Markt. In de situatie van 1813 is de bebouwing deels nog aanwezig, maar wel is 

te zien dat de meeste percelen al doorgetrokken zijn vanaf de Markt tot aan de achtergelegen 

Nieuwpoortstraat (zie afb. 103 en 104). Juist in dit bouwblok is dat een opmerkelijke 

ontwikkeling, omdat de achtergelegen straat in eerste instantie de hoofdstraat was van het 

stadje. Op deze zijde richtte zich dan ook de representatieve zijde van het stadhuis. Met de 

bebouwing langs deze straat was dat ook het geval. Er werd dan een nieuw voorhuis 

aangebouwd aan de Marktzijde, dat de bebouwing aan de Nieuwpoortstraat degradeerde tot 

achterhuizen.260 Uiteindelijk leidde dit zelfs tot sloop van de achterhuizen. Het Huis De Swaen, 

naast het stadhuis, onderging bijvoorbeeld zo’n verbouwing. In 1599 werd ook het stadhuis zo 

verbouwd, dat de nieuwe, hogere kopgevel zich aan de Marktzijde bevond. De Nieuwpoortstraat 

onderging hiermee een ontwikkeling van centrum- naar achterstraat.  

 

     
Afb. 103. Het bouwblok aan de kop van de haven in 1560.  Afb. 104. Doorlopende percelen in 1813. 
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Dat ook in de andere delen van de stad percelen werden samengevoegd, blijkt onder andere uit 

de vermelding van verkoop van drie aaneen gekoppelde woonhuizen en een onbebouwd perceel 

aan de Drilhoek in 1716.261 

 

Hoewel er dus vrij veel schaalvergroting van percelen plaatsvond, was de werkelijke sloopgolf 

vooral aan de noord- en zuidrand van de stad te zien, in de stadsdelen C en D. 

In stadsdeel C woonden de arbeiders en armen. De Sint Annakapel aan de Molenstraat, die nog 

op de kaart van 1560 is te zien, werd afgebroken voor de bouw van een gasthuis voor armen.262 

Ook werd aan de Nieuwstraat in deel C een rij armenhuisjes gebouwd.  

 

In deel D was een mengeling van handelaren en ambachtslieden gevestigd. Daarmee woonde 

hier een variatie van zowel rijken als minder vermogende mensen. De kaalslag in dit gebied is 

zeer groot, rijen van aaneengesloten bebouwing verdwenen geheel. Er vond een vergelijkbare 

afbraakgolf plaats als in deel C van Veere, dat qua karakter ook een gelijksoortig gebied betrof. 

 

De hoofdstraten langs de haven bleven een redelijk intact beeld vertonen. Mogelijk vond hier net 

als in Veere vooral samenvoeging van leegstaande woningen plaats. In de wijken achter deze 

zichtassen was de kaalslag des te heftiger.  

Stagnatie van de groei: fysieke krimp van de stad 

 

Brouwershaven spande van de vier vergeleken steden de kroon als het gaat om onbebouwd 

gebleven grond binnen de stadswallen. Deze stadswallen waren aangelegd vanaf 1590, als 

reactie op de Spaanse inval in 1575. Op de analyse van de situatie van 1813 is te zien hoeveel 

oppervlakte dit betrof (zie afb. 105). Opvallend is dat de gaten als gevolg van afbraak van 

bebouwing in Brouwershaven voornamelijk buiten het dichtst verstedelijkte gebied 

voorkwamen, dit in tegenstelling tot de andere onderzochte steden.  

 

 
 Afb. 105. Onbebouwde grond in Brouwershaven in 1813. 
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Uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel uit 1813 blijkt dat een zeer groot aantal percelen in 

eigendom en gebruik was van landbouwers (zie afb. 106). Hieraan is ook te zien dat 

Brouwershaven van de vier steden het meest was ontstedelijkt in de negentiende eeuw. De 

zestiende eeuwse handelsnederzetting was volledig teruggevallen tot een agrarisch plaats en 

had daarmee het stedelijk karakter geheel verloren.  

 

 
 
 Afb. 106. Een deel van de vele landbouwpercelen binnen de stadsgrenzen. 
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Synthese 

Deel A 

Dit stadsdeel is gelijk ontwikkeld met de groei van de haven in de loop van de dertiende eeuw. 

Het gedeelte aan de kop van de haven is waarschijnlijk van de vroegste datum. Hier werd een 

dam opgeworpen, waardoor de haven ontstond en het mogelijk was bebouwing op de hoger 

gelegen grond te ontwikkelen. Door de situering van de bebouwing direct langs de kopse kant en 

de lengterichting van deze haven, is deze zeer sterk gerelateerd aan de havenontwikkeling. Aan 

de kop van de haven bevond zich het internationale handelscentrum, bestaand uit de markt, de 

waag en verscheidene herbergen. Ook het bestuurlijk centrum was hier gevestigd.  

 

De bebouwing in dit stadsdeel had een hoge status, het was voornamelijk bewoond door 

internationale handelaren en andere vermogende burgers. Hun woonhuizen waren vooral 

gecentreerd aan de zuidelijk as langs de haven. De twee straten die parallel aan de haven liepen, 

kunnen tot de hoofdstraten van het stadje worden gerekend. In dit stadsdeel bevonden zich dan 

ook de grootste percelen. 

 

Het gebied rondom de haven is op beide 

analyses redelijk vrij gebleven van krimp. 

De aantasting bleef beperkt tot de uitlopers 

aan het uiteinde van de haven. Wel werden 

hier percelen samengevoegd. Er is uit de 

literatuur wel een grote afname van het 

aantal woonhuizen langs de kades bekend, 

maar die afname lijkt dan vooral door de 

afbraak aan de uiteindes te zijn 

veroorzaakt. 

 

Deel B 

Hier werd de nederzetting gevormd vanaf de aanleg van de dam. Hieruit groeide de eerste 

stedelijke nederzetting van 1285. In dit stadsdeel bevond zich dan ook de oorspronkelijke 

centrumroute van het stadje in de Nieuwpoortstraat, waarlangs onder andere het stedelijk 

bestuur zetelde. De oriëntatie van dit centrum verlegde zich in de loop van de zestiende eeuw 

echter richting stadsdeel A. In de eerste ontwikkeling van Brouwershaven was de relatie van 

deel B met de haven dan ook zeer sterk, deze werd echter secundair door de heroriëntatie. Het 

kerkelijk centrum was in de havennederzetting enigszins naar de rand verschoven en daardoor 

in dit stadsdeel terecht gekomen.  

 

 

De status van dit gebied is na de zestiende eeuw 

vrij snel verlopen. Er woonden nog wel enkele rijke 

burgers in dit gedeelte, maar het zwaartepunt 

verplaatste zich naar deel A. Deel B was richting de 

stadsgrens inmiddels grotendeels agrarisch in 

gebruik. 

 

Behalve deel A is de krimp in Brouwershaven over 

de overige stadsdelen redelijk gelijkmatig. Er is in 

deel B een grote kaalslag te zien van de percelen 

ten zuiden van de stadskerk.  
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Deel C 

Dit stadsdeel werd in de vijftiende eeuw uitgelegd. De relatie met de haven was niet heel sterk, 

door het tussenliggende stadsdeel A. Er waren wel arbeiders gevestigd die in de haven 

werkzaam waren. Het gasthuis stond hier ook. Het stadsdeel had een vrij dorps karakter, door 

het agrarische gebruik en de vele tuinen. Naast straten van eenvoudige arbeiderswoningen op 

smalle percelen, bevond zich hier voornamelijk landbouwgrond. 

 

Ook in dit stadsdeel was de kaalslag 

aanzienlijk. Er was al aanzienlijk wat 

onbebouwde grond in dit gebied, waardoor 

er steeds meer lege grond binnen de 

stadswal in het noordelijke deel van het 

stadje viel. Vooral in de westelijke 

bouwblokken zijn enkele massieve gaten 

ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

Deel D 

Dit stadsdeel dateert voornamelijk uit het begin van de zestiende eeuw. Het heeft zich rond de 

achterhaven met spuikolk gevormd en is daarom ruimtelijk wel verbonden aan de ontwikkeling 

van de haven. Functioneel was dit iets minder het geval, er waren ook landbouwers en 

ambachtslieden gehuisvest in relatief eenvoudige huizen op kleine percelen. Ook was een groot 

deel agrarisch in gebruik. Er woonden echter wel een aantal handelaren in dit stadsdeel. 

 

 

Dit gedeelte vertoont de grootste 

aantasting van de morfologie. Het stedelijk 

karakter van dit stadsdeel is dan ook geheel 

verdwenen. De afbraak bleef in 

tegenstelling tot Middelburg niet beperkt 

tot percelen, maar er verdwenen hele rijen 

aaneengesloten bebouwing in dit gebied. Er 

verdwenen hier veel eenvoudige panden. 
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Conclusie 

Er vond een zeer grote kaalslag plaats in het stadje Brouwershaven. Dit werd veroorzaakt door 

de eenzijdige economische basis van het stadje. De morfologie van de stad was bij deze in de 

dertiende eeuw speciaal als handelshaven gestichte nederzetting volledig gericht op de handel. 

Met het wegvallen van deze tak werd de invloed op de morfologie dan ook zeer duidelijk 

zichtbaar.  

Opvallend is dat de bebouwing in de blokken direct langs de haven redelijk gespaard bleef. Ook 

hier is een duidelijk overeenkomst zichtbaar met Veere. De aantasting beperkte zich tot de 

gebieden die achter deze façade waren gelegen, maar was daar dan ook des te heftiger. Juist in 

de gebieden waar deze aantasting groot was, betrof het een mengeling van gegoede burgers en 

ambachtslieden.  

Het oudste stadsdeel, aan de kop van de haven, bleef hier niet vrij van krimp. Dit in tegenstelling 

tot de andere casestudies. Wel bleef het front richting de Markt intact. Er werd aan de 

achterzijde van dit bouwblok echter wel gesloopt. 

Door het ontbreken van een nieuwe handelsfunctie, zoals in Middelburg en Zierikzee het geval 

was, brokkelde de stad veel verder af. Een vergelijkbare ontwikkeling was zichtbaar in Veere. 
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Hoofdstuk 6. Conclusie 

Aantasting van de morfologie 

De bevolkingsafname had grote invloed op de morfologie van de Zeeuwse havensteden. Dit werd 

duidelijk bij de vergelijking van de  plattegronden van alle vier de casestudies. Er vond bij alle 

steden een aanzienlijke aantasting van de morfologie plaats, waardoor er grote gedeeltes van de 

stad verbrokkelden. 

Krimppatronen 

Uit de analyse van de krimp in de vier onderzochte steden blijkt dat er een grote concentratie 

was in bepaalde stadsdelen. De aantasting van de morfologie was dan ook sterk gekoppeld aan 

het vertrek van de internationale handelaren. Te zien is dat de krimp voornamelijk was 

geconcentreerd in de woonwijken waar deze internationale handelaren woonden. De aantasting 

van deel A van Zierikzee illustreert dit heel duidelijk. In het noordelijk deel waren de 

internationale handelaren gevestigd, in het zuidelijke deel de andere stedelijke functies (zie afb. 

107).  

 

 
Afb. 107. De strakke scheiding in krimp tussen de handelsbuurt en de     

  andere stedelijke functies in Zierikzee. 

Ook in de drie andere onderzochte steden is de aantasting geconcentreerd in de wijken waar 

veel handelaren woonden en geen compensatie door nieuwe bewoners plaatsvond. Dit is een 

opmerkelijk proces, er blijkt hieruit dat er dus niet zoveel werd doorverhuisd van eenvoudiger 

naar grotere woningen. Wanneer de eenvoudige arbeiderswoningen leeg zouden komen te 

staan, is het logisch dat hier geen nieuwe bewoners voor waren te vinden. Het veelvuldig 

vrijkomen van grotere woningen zou echter logischerwijs tot een doorschuiving kunnen leiden. 

De achtergelaten woningen van de handelaren bleven echter leeg staan en kwamen  dermate in 

verval dat ze moesten worden afgebroken. Mogelijk werden de woningen bij het vertrek van de 

bewoners al in een te vervallen staat achtergelaten. 

 

Het contrast tussen de handelsbuurten en de stadskernen is groot. In de kernen vond vrijwel 

geen krimp plaats in de vier steden. Dit is verklaarbaar omdat in deze kernen een erg stabiele 

morfologie was ontstaan. Dit betrof vaak het oudste gedeelte van de stad. Hier waren dan ook de 

belangrijkste functies van de stad gevestigd, die het wegvallen van de internationale handel als 

inkomstenbron overleefden. Deze stadsdelen waren dus stabieler van karakter, in tegenstelling 

tot de eenzijdiger gerichte stadsdelen waar de handel was gevestigd. 

 

De stadsdelen direct aan de haven vertoonden echter veel minder krimp. In die wijken werd het 

probleem van leegstand ondervangen door samenvoeging van panden. Dit proces is in alle 

havenbuurten van de onderzochte steden te herkennen. Het zorgde ervoor de dat de fronten 

langs de havens in vrijwel alle steden intact bleven tot aan de negentiende eeuw. De 

afbeeldingen van de havenbuurten van Brouwershaven en Veere laten dit zien (zie afb. 108). 
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Afb. 108. De vrijwel onaangetaste havenfronten in 1811 van respectievelijk Brouwershaven en Veere. 

De wijken achter deze schermen ondergingen een veel grotere kaalslag. Dit is duidelijk te zien in 

Veere en Brouwershaven (zie afb. 109). Dit waren de eenzijdig op de handelaren gerichte delen 

van de stad. Hier is goed het grote contrast met de stadskernen te zien, die door hun gemengde 

functies een veel stabielere basis kenden en daarom minder te lijden hadden onder de krimp. 

Een belangrijke verschil met de havenfronten is hier het ontstaan van grillige vormen in de 

bouwblokken. In de inleiding werd reeds vermeld, dat het voorkomen van organische vormen 

een indicator van krimp zou kunnen zijn. Uit de vergaande aantasting van wijken blijkt dit 

inderdaad het geval, terwijl dit de andere delen van nog wel is voorkomen, waarschijnlijk door 

sturing van de overheid. 

       

   
 Afb. 109. De meest aangetaste buurten in 1811 lagen achter de havenfronten in Veere en Brouwershaven. 

Dat juist ook de randen van de stad, die minder intensief werden gebruikt en vooral agrarische 

bebouwing en arbeiders huisvestte, sterk te lijden had onder de krimp, blijkt uit de analyse van 

Zierikzee en Brouwershaven. Hier is te zien dat juist in deze stadsdelen veel aaneengesloten 

bebouwing verdwijnt. Dit in tegenstelling voor de wat centraler gelegen delen, waar de krimp 

perceelsgewijs gaat. Voornamelijk van de bebouwing in de perifere delen van Zierikzee is 

bekend dat het hier minder duurzame bouwwerken betrof, die daardoor tijdens de economische 

malaise in de stad het eerste te bouwvallig werd en het veld moest ruimen. Een zelfde proces is 

ook aan de randen van Brouwershaven zichtbaar. Zeker in combinatie met natuurgeweld was de 

slecht onderhouden bebouwing dan niet te behouden en verdween daardoor ook langs de 

randen van de stad, ondanks de minder directe link met de uitstroom van internationale 

kooplieden. 

 

Wanneer de uitkomsten van dit onderzoek worden vergeleken met het onderzoek van Ronald 

Stenvert naar de krimp van Enkhuizen, zijn de overeenkomsten opvallend. Ook hier was de 

hoogste erosiegraad te zien in de bouwblokken aan de randen van de stad en rondom de 
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havens.263 Ook is hier het resteren van een redelijk intacte rand van bebouwing langs de rooilijn 

zichtbaar, zolang het bouwblok nog niet volledig werd aangetast. Dit vond ook hier voornamelijk 

plaats langs de hoofdstraten en zichtassen. 

Relatie tussen groei en krimp 

Uit de eerder aangetoonde verschillen in aantasting tussen de kern en de rand van de stad is een 

duidelijke relatie tussen de ouderdom van het gebied en de kwetsbaarheid voor krimp te zien. 

De stadskernen betroffen in de vier onderzochte steden steeds het oudste gedeelte van de stad. 

Hier waren dan ook vanouds de meeste stedelijke functies geconcentreerd. Hierdoor was er een 

duurzame morfologie gevormd, die op meer pijlers steunde dan alleen de internationale handel. 

De havenbuurten, vaak eenzijdig gericht op het huisvesten van de handelaren, hadden veel meer 

te lijden onder de krimp. Daarnaast laat het proces aan de randen van de stad zien dat de 

nieuwste gedeeltes minder duurzame bebouwing bevatten, die daardoor ook gemakkelijker 

wordt afgebroken. Dit lijkt aan de randen van de stad overigens vrijwel los te staan van de 

ontwikkeling van de internationale handel. Het was een proces dat waarschijnlijk bij andere 

type steden ook plaatsvond. 

 

Naast deze structuur in aantasting per stadsdeel, is ook op het niveau van het bouwblok een 

onderscheid zichtbaar. De afbraak van bebouwing vond namelijk het eerst plaats aan de 

achterzijde van de bouwblokken, waarbij de rooilijn zo lang mogelijk intact werd gehouden. 

Eerder in deze scriptie werd al gemeld dat de bouwblokken vaak vanaf de straat werden 

volgebouwd en pas later naar de achterzijde verdicht. Hieruit blijkt dat ook op het niveau van 

het bouwblok de jongste bebouwing het eerst werd afgebroken. Bij een stad als Veere is te zien 

dat de aantasting zich vervolgens doorzet tot aan de rooilijn, waarmee gehele bouwblokken 

uiteindelijk verdwenen. 

Relatie tussen stedelijke functies en krimp 

Uit het onderzoek naar het verloop van de stedelijke functies in de stadsplattegrond van de vier 

casestudies blijkt dat er bijna geen aantasting van deze functies plaatsvond. Vrijwel alle 

stedelijke functies waren nog aanwezig aan het begin van de negentiende eeuw. De 

veronderstelde verstrooiing van de functies over de regio, doordat de stad zijn centrumfunctie 

verloor, kwam tot die tijd dus niet voor. Uit de literatuur werd wel duidelijk dat deze aantasting 

in de loop van de negentiende en twintigste eeuw alsnog plaatsvond. Zij hing dus echter niet 

samen met het vertrek van de internationale handelaren. 

Relatie tussen de typologie van de stad en krimp 

Er is een duidelijk onderscheid te zien tussen de vier onderzochte steden. Er doet zich een 

tweedeling voor van de twee oudste steden Zierikzee en Middelburg, die een breder economisch 

fundament bezaten, tegenover Veere en Brouwershaven. Zowel Middelburg als Zierikzee kregen 

als vervanging van de internationale handel weer een nieuwe handelsfunctie. Dit was een 

nieuwe functies op kleinere schaal, maar desondanks onderving dit de kaalslag in de 

havenbuurten. Veere en Brouwershaven waren later gesticht, eenzijdig gericht op de 

internationale handel en visserij en daarmee kwetsbaarder. De aantasting als gevolg van het 

verdwijnen van de internationale handel was dan ook veel groter. Daarnaast kwam er geen 

nieuwe handel voor in de plaats. Zo vertonen beide steden een veel grotere aantasting. 

Eenzijdigheid van een stad leidde dus tot veel grotere aantasting door krimp. 

 

Ook hier laat het onderzoek van Ronald Stenvert naar Enkhuizen een duidelijke overeenkomst 

zien. Hij maakte een korte vergelijking tussen de ontwikkelingen in Enkhuizen en het 

nabijgelegen Amsterdam in de achttiende eeuw. Hierbij bleek Amsterdam veel minder 

morfologisch te worden aangetast, wat Stenvert verklaart uit de veelzijdige basis die de stad veel 

meer veerkracht opleverde dan een eenzijdiger stad als Enkhuizen.264 Deze conclusie vertoont 
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grote overeenkomsten met de situatie bij de Zeeuwse havensteden en het verschil tussen 

aantasting van Middelburg en Zierikzee enerzijds en Brouwershaven en Veere daar tegenover. 

 

Interessant is ook te zien hoe Jane Jacobs deze eenzijdigheid als het grote gevaar voor steden 

benoemd. Wanneer er heel veel van een succesvolle economie wordt gedupliceerd, ontstaat een 

ernstig probleem.265 Duplicering van functies zorgt voor het verdringen van diversiteit in de 

stad. Jacobs illustreert dat aan de hand van het voorbeeld van Boston, waar veel wijken eenzijdig 

functioneerden, maar slechts een deel een grote functiemenging kende. Juist dit gemengde 

gebied kende jaren later nog een spontaan en wendbaar karakter, waardoor het nog groeide.266 

Hiermee beschrijft zij een proces op het schaalniveau van stadsdelen, dat ook terug te zien is in 

het verschil in krimp tussen de stadskernen en de havenbuurten in de Zeeuwse steden. Nog 

meer intrigerend is echter de opvallende overeenkomst van deze problematiek met de 

eenzijdige havensteden Veere en Brouwershaven. Zij werden al bij hun stichting door de 

grafelijke macht als handelsnederzettingen opgericht, die volledig waren gericht op de haven. 

Dit is als het dupliceren van het succes van de al bestaande Zeeuwse havensteden te zien. Na het 

aanvankelijke succes, wraakte deze eenzijdigheid zich duidelijk in het verloop van de krimp. Er 

was uiteindelijk geen ruimte meer voor twee grote havensteden op een eiland, dit is te zien met 

Middelburg en Veere dicht bij elkaar op Walcheren, maar ook bij Zierikzee en Brouwershaven in 

elkaars nabijheid op Schouwen-Duiveland. Hieruit blijkt ook het gelijkblijvende karakter van 

krimp: door de eeuwen heen zijn de factoren die de aantasting van de morfologie vooral 

bepalen, niet wezenlijk veranderd. 

Karakter van krimp 

Uit bovenstaande conclusies is het mogelijk het karakter van krimp te beschrijven. Krimp is in 

zekere mate een beheersbaar proces, omdat het stuurbaar was. Dit blijkt vooral uit het feit dat 

de bebouwing langs de rooilijnen van de zichtassen in de sterkst gekrompen steden toch intact is 

gebleven. Uit de literatuur weten we  dat het gemeentebestuur van bijvoorbeeld Veere ook 

aanstuurde op het intact houden van het straatbeeld. Er moet wel in acht worden genomen dat 

deze stuurbaarheid een beperking kende. Zo kon de economische achteruitgang zo heftig 

worden, dat sturing van de krimp het niet meer mogelijk maakte om rooilijnen intact te houden. 

In dit geval ging krimp ook zover, dat het leidde tot organische in plaats van rationele vormen 

van bouwblokken. Dit aspect is in andere delen van Veere bijvoorbeeld duidelijk te zien. 

 

Een ander kenmerk van krimp dat naar voren komt uit deze studie, is dat krimp herleidbaar is 

tot bepaalde factoren. Dit is erg belangrijk, omdat daarmee ook voor de toekomstige krimp een 

verwachtingspatroon kan worden opgesteld. De herleidbaarheid maakt krimp voorspelbaar en 

daarmee stuurbaar. Zo is het mogelijk aan de hand van historische krimpsituaties een 

verwachting op te stellen waar de morfologie van een krimpende stad in de toekomst het meest 

zal worden aangetast. Het is opvallend dat veel van de genoemde factoren in de huidige 

krimpende steden ook nog herkenbaar zijn. Een kenmerkend voorbeeld is de krimp van Detroit 

door de terugloop van de auto-industrie. De aantasting van de morfologie is hier zeer groot. Ook 

hier blijkt een belangrijke factor dan ook de te eenzijdige economische basis van de stad te zijn. 

 

Het karakter van krimp is als volgt te omschrijven: de krimp in de Zeeuwse havensteden in de 

zestiende tot de negentiende eeuw was een tot op zekere hoogte stuurbaar proces. Het was ook 

verklaarbaar, door het te herleiden tot bepaalde structuren. Het vertoont een duidelijke 

structuur van aantasting: de sterkste krimp vond plaats in de stadsdelen waar de meeste 

segregatie was. De morfologische groei was ook van grote invloed op de krimp, de oudere 

stadsdelen blijken veel stabieler te zijn in hun morfologie en zullen in eerste instantie dan ook 

redelijk gevrijwaard blijven van krimp. Op bouwblokniveau is deze relatie tussen ouderdom een 

mate van krimp ook te zien. Er zijn dus duidelijke structuren van krimp aanwijsbaar. 
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Aanbevelingen 

Met dit onderzoek is een eerste aanzet gegeven voor meer morfologisch onderzoek naar krimp. 

Dit kan heel relevant zijn, omdat er in de toekomst voor veel steden krimp wordt verwacht en de 

overheden hierop proberen in te spelen. Door de structuur van de historische krimp te 

ontdekken is krimp te herleiden tot logische processen en dat maakt het beter beheersbaar en 

stuurbaar. Het is daarom belangrijk dit onderzoek uit te breiden naar een grotere selectie van 

steden. Een vergelijking tussen internationale havensteden en meer spreiding over de tijd kan 

veel opleveren, omdat er beter aan te tonen is of het werkelijk om steeds terugkerende 

kenmerken van krimp gaat. De kenmerken van krimp die nu zijn ontdekt beslaan immers nog 

het relatief kleine onderzoeksgebied van de Zeeuwse havensteden in de zestiende tot de 

negentiende eeuw. Met het onderzoeken van een grotere selectie moet het mogelijk zijn de 

kenmerken van krimp verder aan te scherpen, waardoor de te verwachte aantasting van de 

morfologie in de toekomst nog beter zal zijn te voorspellen. 

 

 
 Afb. 110. Zierikzee in 2013 met de nieuwe wijken.  Afb. 111. Veere in 2013: parkeerterrein binnen de wallen. 

Een aanbeveling van geheel andere aard betreft de gebiedsgerichte monumentenzorg. Met de 

huidige overgang naar meer stedenbouwkundige structuren in de bescherming, is juist ook de 

structuur van krimp een uitermate interessant en beschermwaardig aspect. Het is in de huidige 

stadsplattegronden namelijk nog zeer goed te zien welke invloed de krimp heeft gehad. In Veere 

is dit herkenbaar aan het grote onbebouwde terrein binnen de stadswallen, waar eens een 

woonwijk lag en nu een parkeerplaats voor de vele toeristen is gerealiseerd. In Zierikzee zijn de 

lang onbebouwd gebleven stadsdelen binnen de stadswallen inmiddels wel bebouwd, maar is 

nog steeds een duidelijk contrast tussen oude en nieuwe bebouwing zichtbaar.  Gezien de 

enorme invloed die krimp heeft gehad op de Zeeuwse havensteden, pleit er veel voor deze 

structuren in de huidige stadsplattegronden te beschermen en bijvoorbeeld bebouwing op deze 

lege plaatsen niet zondermeer toe te staan. Ook door het laten benadrukken van het contrast 

tussen oud en nieuw is het mogelijk dit onderscheid zichtbaar te houden. Een afstemming van de 

nieuwe bebouwing op de oudere stadsdelen zou hier dan ook juist afbreuk doen aan de beleving 

van de bewogen geschiedenis van deze havensteden. 
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