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Bram Vannieuwenhuyze

Brussel, Halle, Vilvoorde
Een topografische vergelijking op basis van 

de stadsplannen van Jacob van Deventer

blijft deze datering voer voor discussie 
want vroeger dacht men eerder aan 
1554.2 De twee andere stadsplannen zijn 
veel moeilijker te dateren. Wellicht kwa-
men ze tot stand in de loop van de jaren 
1550 of 1560. De afmetingen van het 
Brusselse plan bedragen 81 x 67,6 cm. 
Aldus is het meer dan dubbel zo groot 
als beide andere plannen. Het Vilvoordse 
plan meet 27,5 x 21,5 cm, terwijl het 

In de zestiende eeuw bracht 
Jacob van Deventer zo’n 250 
steden van de Nederlanden in 
kaart. In vele gevallen gaat het om 
de oudst bewaarde stadsplannen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat ze ontelbare boeken, artikelen 
en lezingen opfleuren. Toch zijn 
deze unieke kaarten niet alleen 
prachtig illustratiemateriaal, maar 
tevens buitengewoon interes-
sante bronnen voor de laatmiddel-
eeuwse en vroegmoderne stads-
geschiedenis van de Lage Landen. 
De plannen bezitten namelijk 
een hoge nauwkeurigheidsgraad 
en werden op uniforme wijze 
gerealiseerd. Ze lenen zich dan 
ook uitstekend tot comparatief 
onderzoek naar de topografie 
van de zestiende-eeuwse steden 
en hun onmiddellijke omgeving. 
In dit artikel maak ik gebruik 
van een digitale analyse-
methode – ‘de digitale themati-
sche deconstructie’ – om Jacob 
van Deventers plannen van 
Brussel, Halle en Vilvoorde te 
analyseren. Op die basis is het 
mogelijk om de zestiende-eeuwse 
stedelijke topografie van de drie 
Brabantse Zennesteden op kwali-
tatieve én kwantitatieve basis te 
vergelijken. 

Brussel, Halle, Vilvoorde

De oudst bewaarde plannen van de 
Brabantse steden Brussel, Halle en 
Vilvoorde werden gemaakt door Jacob 
van Deventer.
Net zoals alle andere stadsplannen 
dragen de documenten geen datum. 
Vermoedelijk werd het Brusselse stads-
plan vervaardigd omstreeks 15601, al 

B. Vannieuwenhuyze (1980) is als doctorassistent 

verbonden aan de Onderzoeksgroep Geschiedenis 

van de Middeleeuwen van de Katholieke Universi-

teit Leuven. Zijn onderzoek focust enerzijds op de 

stadsontwikkeling en ruimtelijke morfologie van 

de middeleeuwse en vroegmo-

derne steden in de Lage Landen 

en Brussel in het bijzonder. 

Anderzijds legt hij zich toe op de 

studie van de historische (stads)

kartografie en (stads)toponymie, 

onder meer via de wetenschap-

pelijke begeleiding van docto-

raats- en masteronderzoek.

x

1. Brussel en omgeving gekarteerd door Jacob van Deventer in de tweede helft van de zestiende eeuw 
(Koninklijke Bibliotheek van België).
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Halse plan ongeveer 39 x 42,2 meet.
De drie steden liggen op korte afstand 
van elkaar op de oevers van de Zenne, 
een kleine bijrivier van de Rupel en 
de Schelde. Halle ligt ongeveer 15 km 
stroomopwaarts van Brussel en was 
een kleine Brabantse stad, Vilvoorde 
ligt ruim 10 km stroomafwaarts van de 
huidige hoofdstad van België en mag 
worden beschouwd als een secundaire 
of middelgrote Brabantse stad. Brussel 
was sinds de late middeleeuwen één van 
de vier hoofdsteden van het hertogdom 
Brabant en overtrof Halle en Vilvoorde 
dan ook ruimschoots in omvang, bevol-
kingsaantal en belang. Omwille van die 
verschillen werden de ruimtelijke struc-
tuur en topografie van deze historische 
steden nog nooit samen onderzocht of 
vergeleken.
Nochtans is zo’n vergelijking best wel 
interessant. Ze kan immers een ant-
woord bieden op de vraag op welke 
vlakken of in welke mate steden van 
diverse omvang en belang, toch topogra-
fische parallellen vertonen. Jacob van 
Deventers oeuvre is hiervoor een schit-
terende bron: de steden werden namelijk 
op uniforme wijze opgemeten en in 
kaart gebracht en zijn stadsplannen bie-
den zodoende een stabiele vergelijkings-
basis voor comparatief onderzoek. En via 

de digitale thematische deconstructie 
kan die vergelijking op kwalitatieve en 
kwantitatieve manier worden doorge-
voerd.
Ik opteer hier voor drie naburige ste-
den omdat deze zich in een gelijkaardig 
landschap zijn ontstaan en ontwikkeld. 
Hierdoor zullen de resultaten van de ver-
gelijking uiteraard dichter bij elkaar lig-
gen, maar worden al te grote landschap-
pelijke variabelen uitgesloten. Jacob van 
Deventers stadsplannen van Brussel, 
Halle en Vilvoorde werden in elk geval 
nog nooit met elkaar vergeleken. Dat ligt 
misschien aan het feit dat de stadsplan-
nen in diverse vormen zijn overgeleverd 
en op verschillende plaatsen worden 
bewaard. De stadsplannen van Brussel 
en Vilvoorde vindt men terug in de 
Koninklijke Bibliotheek van België in de 
vorm van een losbladige papieren kaar-
ten.3 Het Halse stadsplan is daarentegen 
enkel te consulteren in één van de twee 
atlasdelen die worden bewaard in de 
Bibliotheca Nacional te Madrid.4 De losse 
versie is niet (meer) voorhanden.5 Een 
tweede mogelijke verklaring is dat de 
historische topografie van de drie steden 
nog nooit werd vergeleken. In de weten-
schappelijke literatuur wordt steevast 
gefocust op de steden afzonderlijk.6

Aangezien de omvang van de drie 

kaarten (en dus de oppervlakte van 
het gekarteerde territorium) verschilt, 
opteer ik ervoor om enkel te focussen op 
het stedelijk territorium, met de stadsom-
walling als buitengrens. Om die reden 
worden de stadsterritoria als het ware uit 
de plannen gelicht.
Deze keuze biedt het voordeel dat het 
bestudeerde territorium nauwkeurig 
afgebakend kan worden, al blijft ook 
deze afbakening tot op zekere hoogte 
arbitrair (omdat zo’n stadsomwalling niet 
altijd samenviel met de grenzen van de 
stad). Desalniettemin blijft het de beste 
basis voor een vergelijking van de stede-
lijke topografie en ruimtelijke geleding. 
Een gedetailleerde topografische analyse 
is hier wegens plaatsgebrek helaas niet 
mogelijk. Dit artikel heeft dan ook vooral 
de bedoeling om de mogelijkheden van 
de digitale thematische deconstructie 
voor comparatief stadstopografisch 
onderzoek te belichten.

De ‘digitale thematische 
deconstructie’, een digitale 
analysemethode voor historisch 
kaartmateriaal

De digitale analyse van de drie zestiende-
eeuwse stadsplannen gebeurde via een 

2. Halle en omgeving gekarteerd door Jacob van 
Deventer in de tweede helft van de zestiende 
eeuw (Bibliotheca Nacional te Madrid).

3. Vilvoorde en omgeving gekarteerd door Jacob van Deventer in de tweede helft van de zestiende eeuw 
(Koninklijke Bibliotheek van België).
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manier en met een bepaald doel werd 
geschikt. De inhoudelijke gegevens kun-
nen daarenboven uit diverse hoeken 
afkomstig zijn (van opmetingen, schet-
sen, ander kartografisch of iconogra-
fisch materiaal, mondelinge informatie, 
teksten, enzovoort). In die zin mag een 
(oude) kaart of weergave beschouwd 
worden als een palimpsest, een docu-
ment dat verscheidene lagen bevat. Door 
kaarten steevast in hun geheel te gebrui-
ken en af te drukken blijft deze gelaagd-

heid vaak onzichtbaar. Via de digitale 
thematische deconstructie wordt daar-
aan verholpen. Door de inherente infor-
matie in thematische lagen op te splitsen 
worden de stukjes kaart op die manier 
ook beschikbaar voor verdere analyse, 
interpretatie en gebruik.
Het is wel noodzakelijk te benadrukken 
dat de analyse moet worden uitgevoerd 
met zo weinig mogelijk voorkennis. Men 
moet de kaart als het ware zelf laten 
‘spreken’. Dat houdt in dat er tijdens het 

recent ontwikkelde analysemethode, 
de ‘digitale thematische deconstruc-
tie’. Deze methode werd ontworpen, 
toegepast en getoetst in het kader 
van een doctoraatsonderzoek naar de 
stedenbouwkundige evolutie van mid-
deleeuws Brussel (waarin het stadsplan 
van Jacob van Deventer trouwens gron-
dig werd geanalyseerd).7 Nadien heb-
ben masterstudenten geschiedenis van 
de Universiteit Gent en de Katholieke 
Universiteit Leuven de fakkel overge-
nomen en zestiende- en zeventiende-
eeuwse plannen van Vlaamse en 
Brabantse steden geanalyseerd.
De digitale thematische deconstructie 
houdt in dat door middel van een gra-
fisch computerprogramma (in dit geval 
Adobe en Photoshop) kwaliteitsvol 
gescande beeldbestanden van histori-
sche kaarten en afbeeldingen minutieus 
worden geanalyseerd. De afbeelding 
wordt als het ware ontmanteld en vervol-
gens opnieuw samengesteld. De ontel-
bare kartografische details worden digi-
taal versneden en thematisch herschikt. 
Dit gebeurt in verscheidene lagen, waar-
door de inhoud van het (kaart)beeld op 
diverse niveaus kan worden ontleed.

De toepassing van de digitale themati-
sche deconstructie biedt diverse moge-
lijkheden. In de eerste plaats is het een 
adequaat middel om de complexe inhoud 
van oude kaarten en iconografische 
documenten op te sporen en zichtbaar 
te maken. Deze documenten worden 
meestal in hun volledige vorm gebruikt, 
geanalyseerd en afgedrukt, waardoor 
men enkel een algemene indruk van de 
kaart of afbeelding verkrijgt. Vaak wordt 
hoogstens slechts een bepaald vlak uitge-
knipt, dat dan eventueel wordt vergroot 
of verkleind en waarop bepaalde elemen-
ten worden aangeduid. 
Daarnaast ligt de informatiedichtheid 
van oude kartografische en iconografi-
sche documenten vaak veel hoger dan 
in één algemene oogopslag kan worden 
waargenomen. Ze bevatten meestal 
onnoemelijk veel kleine details, die zich 
over verscheidene schaalniveaus uit-
strekken (voor- en achtergrond, hoge en 
lage graad van detaillering, enzovoort). 
Juist door die opeenstapeling is het 
moeilijk om deze details afzonderlijk te 
bestuderen.8 Er bestaat een wezenlijk 
verschil tussen het document in zijn 
geheel en de individuele kartografische 
gegevens die erin vervat liggen. Een 
kaart (of afbeelding) is altijd een compo-
sitie, waarbij de inhoud op een bepaalde 

4. De stadsterritoria van Brussel, Halle en Vilvoorde uit de stadsplannen gelicht (Koninklijke Bibliotheek 
van België en Bibliotheca Nacional te Madrid – bewerking Bram Vannieuwenhuyze).

5. De digitale thematische deconstructie van het stadsterritorium van Halle (centraal): met de klok mee 
het wegennet, de markante bebouwing, de hydrografie, en de omwalling (Bibliotheca Nacional te Madrid 
– bewerking Bram Vannieuwenhuyze).
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deconstructieproces moet worden uit-
gegaan van de gegevens die in de kaart 
vervat liggen en niet – en dit is zéér 
belangrijk – van interpretaties of veron-
derstellingen (bijvoorbeeld historische 
of topografische voorkennis). Het gevaar 
schuilt er immers in om bepaalde ver-
wachtingen op te leggen aan de kaart. Er 
mag dus niets aan de kaart worden toe-
gevoegd, weggelaten of hervormd.
De interpretatie van de gegevens volgt 
pas ná de digitale thematische decon-
structie, via de confrontatie met andere 
soorten bronnen en kennis. Op die 
manier kan dan ook de betrouwbaarheid 
van de kartografische of iconografische 
documenten worden getoetst. Deze 
toetsing kan betrekking hebben op de 
documenten in hun geheel of op speci-
fieke elementen die er werden uitgelicht. 
Het is echter essentieel dat dit gebeurt 
door de kartografische gegevens te ver-
gelijken met andere soorten informatie 
of met andere documenten. In dit artikel 
gebeurt dat door de inhoud van de drie 
afzonderlijke stadsplannen met elkaar 
te confronteren (en daarbij zo weinig 
mogelijk beroep te doen op externe 
informatie).

Een kwalitatieve topografische 
vergelijking

De digitale thematische deconstructie 
van Jacob van Deventers stadsplannen 
van Brussel, Halle en Vilvoorde liet 
toe om de weergave van de steden in 
thematische lagen op te splitsen. Deze 
thematische lagen komen overeen met 
een aantal topografische basiselementen 
uit het zestiende-eeuwse stadslandschap. 
Ondanks de verschillen in omvang tus-
sen de drie steden, leverde de digitale 
thematische deconstructie in de drie 
gevallen zes topografische thema’s op: 
wegennet, hydrografie, stadsomwalling, 
stereotiepe bebouwing, markante bebou-
wing en onbebouwde ruimte.
Eigenlijk moet daar voor het Brusselse 
stadsplan nog de categorie ‘varia’ aan 
worden toegevoegd, maar, dit is geen 
topografisch element in strikte zin. Het 
gaat om de naam St Corneliis, een ver-
wijzing naar het Sint-Cornelisgasthuis, 
die werd neergeschreven op het stads-
plan. Deze kleine casus zet de voordelen 
van de digitale thematische deconstruc-
tie schitterend in de verf: tot hiertoe 
was deze vermelding amper opgemerkt 
en werd er dan ook niet de minste aan-
dacht aan geschonken.9 Toch stemt deze 

‘vondst’ tot nadenken: waarom heeft 
de kartograaf immers de naam van dit 
weinig belangrijke gasthuis op zijn kaart 
genoteerd? Mogelijk is het een allusie op 
zijn logeerplaats binnen de stad.10

De ontleding van de kaarten suggereert 
dat de zestiende-eeuwse Zennesteden 
– en bij uitbreiding wellicht heel wat 
andere steden van de Lage Landen – zich 
kenmerkten door een redelijk homogeen 
stedelijk landschap, ten minste voor 
zover men dit beschrijft in algemene 
categorieën. Elk van de drie steden bezat 
markante en stereotiepe bebouwing, 
werd doorsneden door waterlopen en 
een vertakt wegennet, werd afgebakend 
door één of meerdere stadsomwallingen 
en bevatte tevens onbebouwde ruimte. 
Deze vaststelling is uiteraard ook (en 
misschien zelfs vooral) te wijten aan 
het feit dat Jacob van Deventer voor 
zijn stadsplannen gebruik maakte van 
een stereotiep kartografisch jargon, 
bestaande uit symbolen en kleurcodes. 
De kleuren groen, rood en blauw wer-
den aangewend voor respectievelijk 
de laaggelegen gronden, de doorsnee 
bebouwing en het water; kartografische 
symbolen werden onder meer gebruikt 
ter aanduiding van doorsnee bebouwing 
en bosjes.11

Op een lager schaalniveau treedt er ech-
ter differentiatie op in de topografische 
fenomenen. De verdere thematische 
ontleding van de zes topografische 
basiscategorieën leidt dus tot een genu-

anceerder beeld, al blijven ook hier vele 
parallellen bestaan. Zonder exhaustief 
te willen en te kunnen zijn, worden in 
de volgende paragrafen enkele van de 
belangrijkste elementen overlopen. Zo 
is het zonder meer duidelijk dat Brussel, 
Halle en Vilvoorde zich van elkaar 
onderscheidden in de structuur van het 
wegennet.

Het Brusselse stratenpatroon kenmerkte 
zich door een complexe en moeilijk te 
doorgronden structuur, zeker in het 
stadscentrum (dit is de zone binnen de 
eerste stadsomwalling). Het stratenpa-
troon van Vilvoorde en vooral van Halle 
laat zich daarentegen veel gemakkelijker 
lezen. Beide steden bezaten een recht-
hoekig marktplein, dat via een reeks 
kleine straatjes verbonden was met de 
uitvalsassen. In Vilvoorde waren deze 
uitvalsassen soms ook onderling verbon-
den via secundaire straten.
Wat de hydrografie betreft, zijn er zowel 
parallellen als verschillen op te merken.

De Zenne stroomde uiteraard door de 
drie steden, maar de bedding van deze 
rivier lag in geen van de drie gevallen 
centraal in de stad. Het valt op dat de 
Zenne, het bijhorende alluvium en de – 
al dan niet kunstmatige – zijarmen van 
de rivier telkens een specifieke gedeelte 
van het stadsterritorium inpalmden: 
in Brussel de westelijke zijde, in Halle 
de oostelijke zijde en in Vilvoorde de 

6. Het wegennet van zestiende-eeuws Brussel, Halle en Vilvoorde (Koninklijke Bibliotheek van België en 
Bibliotheca Nacional te Madrid – bewerking Bram Vannieuwenhuyze). 



71 31STE JAARGANG 2012 - 3

zuidwestelijke zijde. In de andere stads-
delen trof men geen waterlopen aan, 
met uitzondering van de (kunstmatige) 
grachten van de stadsomwallingen, die 
de steden volledig omcirkelden. De drie 
steden beschikten in de zestiende eeuw 
ook over een zogenoemde leie, een 
kunstmatig gegraven afleidingskanaal 
rondom de stad. En in de drie steden 
mondde tevens een beek of gracht uit in 
de Zenne. De resterende hydrografische 

elementen verschilden van stad tot stad. 
Voor Brussel werden een reeks kunstma-
tig gegraven grachten, een vijver en twee 
poelen afgebeeld. Op het Halse stadsplan 
treft men de slotgracht van het kasteel 
aan, net zoals in Vilvoorde, waar men 
bovendien ook een watermolen en aqua-
duct kan waarnemen.

Bij de stadsomwallingen wordt het 
belangrijkste punt van verschil uiteraard 

gevormd door de aanwezigheid van een 
tweede stadsomwalling in Brussel. Halle 
en Vilvoorde bezaten slechts één enkele 
stadsomwalling. De Vilvoordse stadsom-
walling bezat geen muur, in tegenstelling 
tot de Brusselse en Halse exemplaren. 
Voor het overige komen dezelfde elemen-
ten terug: poorten (respectievelijk elf 
en acht te Brussel, vier te Halle en vijf te 
Vilvoorde), torens (respectievelijk 45 en 
70 te Brussel, zeven te Halle en vier te 
Vilvoorde) en een gracht, die al dan niet 
met water was gevuld. De tweede stads-
omwalling van Brussel bezat tevens drie 
waterpoorten. Opvallend is verder dat in 
de drie steden ook losstaande stadspoor-
ten aanwezig waren. Brussel bezat er 
twee, Halle en Vilvoorde elk één.
Stereotiepe (of doorsnee) bebouwing 
wordt voorgesteld door middel van 
Λ-vormige tekens, een allusie op de beda-
king. De omliggende vlakken werden 
rood ingekleurd. Daarnaast wordt een 
reeks markante gebouwen in opstand 
getekend. Deze gebouwen werden in de 
regel niet ingekleurd, met uitzondering 
van de blauwe daken. De stadhuizen, 
kastelen en kerken van de drie steden 
worden op deze wijze afgebeeld. In 
Brussel maakten een windmolen en de 
hertogelijke warande eveneens deel uit 
van de markante bebouwing, net zoals 
een reeks moeilijk definieer- en iden-
tificeerbare bouwwerken (waaronder 
wellicht enkele adellijke hoven). Ook in 
Vilvoorde treft men een reeks moeilijk 
definieerbare gebouwen aan. De mar-
kante gebouwen van het kleine Halle 
beperkten zich tot het stadhuis, het kas-
teel en de twee kerken.
Ten slotte werpen we een korte blik op 
de onbebouwde ruimte (uitgezonderd 
wegen en pleinen). Het betreft hier de 
stukken kaart die niet met pen werden 
ingetekend, maar waarvan sommige 
delen wel werden ingekleurd, hetzij door 
middel van groene vlekken, hetzij door 
middel van een volle groene inkleuring.

Het is bekend dat de groene zones de 
laaggelegen en mogelijk natte gebieden 
rondom de rivieren voorstellen, terwijl 
de groene vlekken wijzen op de aan-
wezigheid van bosjes en laagstammig 
hout.12 In Halle en Vilvoorde kwamen 
deze gebieden veel voor, in Brussel min-
der. De niet ingekleurde zones wijzen 
op de hoger gelegen stadsdelen. Vooral 
in Brussel werd een groot gedeelte van 
het stedelijke territorium op de rechter 
Zenne-oever blanco gelaten.

7. De hydrografie van zestiende-eeuws Brussel, Halle en Vilvoorde (Koninklijke Bibliotheek van België en 
Bibliotheca Nacional te Madrid – bewerking Bram Vannieuwenhuyze).

8. De onbebouwde ruimte in zestiende-eeuws Brussel, Halle en Vilvoorde (Koninklijke Bibliotheek van 
België en Bibliotheca Nacional te Madrid – bewerking Bram Vannieuwenhuyze).
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Een kwantitatieve topografische 
vergelijking

Voor de digitale ontleding werd gebruik 
gemaakt van rasterbestanden, bestaande 
uit een opeenstapeling van pixels. De 
telling van het aantal pixels per thema-
tische laag verschaft ons een idee over 
de ruimte die een bepaald topografisch 
thema op de kaart in beslag neemt. Op 
zich zeggen deze cijfers uiteraard niet 
veel. Ze worden pas interessant wan-
neer ze onderling worden vergeleken. Zo 
kan de omvang van de thema’s worden 
afgezet tegen de omvang van andere 
thema’s of tegen de omvang van het hele 
stedelijke territorium. Op deze manier 
kan een inzicht worden verworven in 
de zestiende-eeuwse ruimtelijke zone-
ring en bebouwingsdichtheid van de 
bestudeerde steden. Uiteraard gaan we 
daarbij uit van de veronderstelling dat 
Jacob van Deventers stadsplannen topo-
grafisch correct zijn. Vele onderzoekers 
hebben echter reeds aangetoond dat de 
stadsplannen uiterst nauwkeurig werden 
opgemeten.13

Toch moeten er twee belangrijke kantte-
keningen worden geplaatst. Visser wees 
op het feit dat Jacob van Deventer bij de 
kartering waarschijnlijk geen toegang 
had tot de achtererven.14 De graad van 
detaillering van de achtererven is op 
de stadsplannen namelijk te onnauw-
keurig of zelfs onjuist. De diepte van de 
bebouwing in de bouwblokken zal dus 
ofwel bij benadering ofwel met de losse 
pols zijn weergegeven. Het is dan ook 
gevaarlijk om waterdichte conclusies te 
trekken over de bebouwingsdichtheid 
op basis van de stadsplannen van Jacob 
van Deventer. Ook op dit vlak is de ver-
gelijking met andere soorten informatie 
een must.
Daarnaast heeft Jacob van Deventer de 
publieke gebouwen en de stadsomwal-
lingen niet in loodrechte projectie, maar 
wel in vogelperspectief afgebeeld. De 
contouren van deze gebouwen op de 
plannen komen dus niet overeen met 
hun werkelijke grondoppervlak. Op het 
Brusselse stadsplan ‘kaapt’ het driedi-
mensionaal weergegeven stadhuis bij-
voorbeeld een stuk oppervlakte weg van 
de aanpalende Grote Markt. 
Vertaald naar de digitale analyse bete-
kent dit dat de Grote Markt niet als een 
rechthoek, maar als een onregelmatige 
veelhoek wordt uitgesneden. Ook dit 
heeft niet onbelangrijke repercussies 
voor de verhoudingsgewijze ontleding 
van de stadsplannen.

Wat Brussel betreft, bestaat er wel een 
middel om de representativiteit van de 
pixeltelling te toetsen. Archeologisch 
onderzoek maakt het mogelijk om de 
oppervlakte van de dertiende-eeuwse 
stadsomwalling van Brussel te bereke-
nen.15 Die omwalling, die volledig is 
weergegeven op Jacob van Deventers 
stadsplan, bestond uit een vier kilome-
ter lange stenen muur en was om de 50 
meter voorzien van een toren of stads-
poort. Die stonden ingeplant op een aar-
den wal, die aan de buitenzijde overliep 
in een brede gracht. Het gehele omwal-
lingscomplex was zo’n 30 m breed en 
nam een oppervlakte van 120.000 m² of 
12 ha in beslag. De totale oppervlakte van 
laatmiddeleeuws of vroegmodern Brussel 
bedroeg 416 ha.16 Met z’n 12 ha nam de 
eerste stadsomwalling daarvan 3% in 
beslag. Dit percentage komt perfect over-
een met het resultaat van de digitale the-
matische deconstructie van het stadsplan 
van Jacob van Deventer: beide Brusselse 
stadsomwallingen samen nemen 13% van 
het stedelijke territorium in beslag, waar-
van respectievelijk 3% en 10% gaan naar 
de eerste en tweede stadsomwalling.17 
Kortom, dit korte rekensommetje toont 
aan dat de procentuele verhouding van de 
topografische elementen op het stadsplan 
zeker en vast representatief is.
De analyse van Jacob van Deventers 
stadsplannen leidt dus niet tot een exact, 
maar wel tot een benaderend en repre-
sentatief beeld van de zestiende-eeuwse 
ruimtelijke geleding binnen in de steden. 
De stadsplannen zijn nu eenmaal wat 
ze zijn. Ze vormen trouwens één van de 
weinige bronnen die ons toelaten om 
hierover uitspraken te doen. In die zin is 
de analyse dus zeker gerechtvaardigd, al 

dient men de nodige voorzichtigheid aan 
de dag te leggen.
De procentuele verhouding van de kaart-
thema’s wordt in de onderstaande tabel 
weergegeven. Daarin stellen we de drie 
afzonderlijke stedelijke territoria gelijk 
met 100%. Er zijn enkele duidelijke 
parallellen en verschillen. Zo nemen het 
wegennet en de bebouwing in de drie 
gevallen ongeveer het zelfde percentage 
in beslag: één vierde à één vijfde van het 
stedelijke territorium. Er tekent zich ook 
een duidelijke parallel af tussen Brussel 
en Vilvoorde wat de hydrografie, stad-
somwallingen en onbebouwde ruimte 
betreft. De percentages voor de stadsom-
walling (ca. 12%) en onbebouwde ruimte 
(ca. 40 %) liggen dicht bij elkaar of zijn 
in het geval van de hydrografie (3%) zelfs 
gelijk. Halle blijkt een geval apart. Dat 
licht mogelijk aan het hoge percentage 
(24%) van de Halse hydrografie, dat te 
verklaren is door de immense omvang 
van omwallingsgrachten.

 Brussel Halle Vilvoorde

wegennet 17% 22% 27%
hydrografie  3% 24% 3%
stadsomwalling(en) 13% 6% 12%
bebouwing 26%  21% 20%
onbebouwde ruimte 41% 27% 38%

stadsterritorium 100% 100% 100%

In de volgende tabel worden dezelfde 
cijfers in volgorde van belangrijkheid 
geplaatst. Zo valt onmiddellijk op dat 
overal de onbebouwde ruimte de kroon 
spande. In het geval van Brussel en 
Vilvoorde liep dit op tot circa 40% van 
het hele stadsterritorium; in Halle ging 
het om ongeveer één derde van de stad. 
De grotere Zennesteden lijken dus vooral 
‘holle dozen’ te zijn geweest. De daarop 
volgende categorieën verschillen van 
stad tot stad, al schommelen de percen-
tages steevast rond de 25% en 20%. De 
stadsomwallingen namen in de meeste 
steden niet zoveel plaats in, maar toch 
mogen we de omvang van deze infra-
structuren zeker niet onderschatten.18 
In het onderste deel van de tabel worden 
de topografische categorieën herschikt 
in de drie grote thema’s bebouwing, 
onbebouwde ruimte en infrastructuren.19 
Hier valt op dat de bebouwing binnen de 
drie steden verhoudingsgewijs het min-
ste plaats in beslag nam. In de kleinere 
steden Halle en Vilvoorde ging het om 
amper één vijfde van het totale stadsterri-
torium, in Brussel ruim één vierde. 

9. Het driedimensionaal weergegeven stadhuis 
(links onderaan) ‘kaapt’ een stuk oppervlakte 
weg van de aanpalende Grote Markt (Koninklijke 
Bibliotheek van België).
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De cijfers wijzen uit dat we de bebou-
wingsdichtheid van de zestiende-eeuwse 
Zennesteden zeker niet mogen over-
schatten. De werkelijkheid was anders 
dan men vaak liet (en laat) uitschijnen: 
op vele laatmiddeleeuwse en vroegmo-
derne stadszichten is de concentratie van 
bebouwing immers een distinctief stede-
lijk kenmerk. 

Indien we op de stadsplannen van Jacob 
van Deventer mogen afgaan, dan span-
den de infrastructuren de kroon in Halle 
en Vilvoorde. In Halle palmden ze méér 
dan de helft van het stadsterritorium 
in en ook in Vilvoorde en Brussel was 
hun procentueel aandeel niet gering. 
Dit toont ook aan dat de traditionele 
tweedeling van de stedelijke ruimte in 
bebouwde en onbebouwde ruimte genu-
anceerd en/of verfijnd moet worden.
Cuvelier merkte reeds een eeuw gele-
den al op dat de onbebouwde ruimte 
in zestiende-eeuws Brussel minstens 
even omvangrijk was als de bebouwde 
ruimte.20 Dankzij de digitale thematische 
deconstructie is deze vaststelling nu 
kwantificeerbaar: het zestiende-eeuwse 
Brusselse stedelijke landschap bestond 

voor ruim 40% uit onbebouwde ruimte. 
Dit is uiteraard een gevolg van de zeer 
breed uitgedachte tweede stadsomwal-
ling, waarmee men in de veertiende 
eeuw een groot stuk platteland binnen 
de stadsmuren bracht. Het zou uitein-
delijk tot de achttiende en negentiende 
eeuw duren vooraleer de zone tussen 
de beide stadsomwallingen definitief 
volgebouwd geraakte. Het fenomeen 
bleef echter niet beperkt tot Brussel 
alleen. Ook in kleinere steden als Halle 
en Vilvoorde – die géén considerabele 
uitbreiding kenden in de late middeleeu-
wen – bleef de onbebouwde ruimte zeer 
omvangrijk. In Halle nam deze ruim één 
vierde van het stadsterritorium in beslag, 
in Vilvoorde zelfs bijna 40%.

Besluit

De ‘digitale thematische deconstructie’ 
van Jacob van Deventers stadsplannen 
van Brussel, Halle en Vilvoorde maakt 
het mogelijk om een kwantitatieve en 
kwalitatieve vergelijking van de stede-
lijke topografie van de zestiende-eeuwse 
steden te maken. De precieze ontleding 
van de stadsplannen wees uit dat er een 
aantal belangrijke parallellen beston-
den tussen deze drie zestiende-eeuwse 
Zennesteden. Men trof er gelijkaardige 
topografische fenomenen aan en het 
stadslandschap was er volgens min of 
meer gelijkaardige principes gestructu-
reerd. Toch bestonden er ook een aantal 
verschillen, die ongetwijfeld verband 
houden met de omvang van de drie ste-
den. De grootte van Brussel verklaart de 
verschillen in de complexiteit, het aantal 
en de spreiding van een reeks topografi-
sche elementen. Het ‘kleine’ Halle bezat 
de meest heldere structuur. De patronen 
van het wegennet, de hydrografie, de 
bebouwing en de stadsomwallingen zijn 
vrij eenvoudig leesbaar. Vilvoorde leunde 
dichter aan bij Halle, maar bezat toch 
ook een aantal complexere elementen.
De kwantitatieve analyse toonde aan 

dat de ruimtelijke geledingen binnen 
de drie steden grotendeels overlapten. 
Opvallend is de vaststelling dat de steden 
voornamelijk bestonden uit onbebouwde 
– en dus grotendeels open – ruimte (de 
groene en witte zones op de plannen 
van Jacob van Deventer). De bebouwing, 
nochtans een stedelijk kenmerk bij uit-
stek, nam in de drie gevallen de minste 
ruimte in beslag. Het onderzoek toonde 
verder ook aan dat de zopas vermelde 
categorieën (bebouwde en onbebouwde 
ruimte) best worden aangevuld met 
de categorie ‘infrastructuren’ (wegen-
net, hydrografie, stadsomwallingen). In 
Brussel en Halle namen deze namelijk 
één derde van de ruimte in beslag; in 
Vilvoorde spanden ze zelfs de kroon 
door meer dan 40% van het stadsterrito-
rium in te palmen.
De resultaten van deze vergelijking dra-
gen uiteraard bij tot een betere kennis 
van het zestiende-eeuwse stadsland-
schap, maar openen ook de weg naar 
nieuwe interpretaties en theoretische 
inzichten over middeleeuwse en vroeg-
moderne stadsontwikkeling en stad-
stopografie in het algemeen. Dankzij 
de digitale thematische deconstructie 
kunnen we onze visie op het laatmid-
deleeuwse en vroegmoderne stadsland-
schap verder nuanceren en kwantifi-
ceren. Steden werden en worden vaak 
aanzien (en voorgesteld) als concen-
traties van bebouwing en functies. Dat 
beeld is aan herziening toe. Uiteraard 
is de analyse van de stadsplannen van 
Brussel, Halle en Vilvoorde slechts een 
eerste stap en is verder comparatief 
kartografisch onderzoek een must. Het 
woord is tevens opnieuw aan de historici 
en historisch-geografen om de bekomen 
resultaten, verschillen en parallellen te 
interpreteren en te verklaren.
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4. Madrid, Bibliotheca Nacional, MS Res 200. De 
stadsplannen uit de tweedelige atlas worden 
in de wetenschappelijke literatuur meestal 
bestempeld als de ‘netkaarten’.

5. Het is hier uiteraard niet de bedoeling om 
dieper in te gaan op de discussie over de 
ontstaans- en bestaansredenen van de stads-
plannen en over de relatie tussen minuten en 
netkaarten. Voor een recent bibliografisch en 
historiografisch overzicht, zie Vannieuwen-
huyze & Lisson 2012 (ter perse).

6. Zie onder meer Des Marez 1935 en Vannieu-
wenhuyze 2008 (voor Brussel); Borremans 
& Walschot 1967 en Franssens s.d. (voor 
Halle); Verbesselt 1950 en Peeters 1969 (voor 
Vilvoorde).

7. Vannieuwenhuyze 2008, 16-54 & bijlage 2.
8. Op de zestiende-eeuwse stadsplannen 

treft men bijvoorbeeld een ruim scala aan 
informatie aan: verscheidene types gebou-
wen, infrastructuren, groengebieden, straten, 
pleinen, waterlopen, fonteinen, enzovoort. Via 
de digitale thematische deconstructie kunnen 
al deze elementen afzonderlijk uit de kaart 
worden gelicht en bestudeerd.

9. We vinden de vermelding St Corneliis enkel 
terug in de facsimile-uitgave van Ruelens 
(Ruelens 1884-1924: aflevering Bruxelles).

10. Vannieuwenhuyze 2011, 884-886.
11. Van der Krogt 1992-2001.
12. Van der Krogt 1992-2001.
13. Bijvoorbeeld: Visser 1965, 116; Danckaert 

1968, 19; Visser 1984, 29; Margry 1987, 13.
14. Visser 1965, 121; Visser 1984, 29.
15. Voor een bundeling van een aantal recente 

opgravingsverslagen en –resultaten, zie 
Blanquart e.a. 2001.

16. Dickinson 1951, 366; vermeld en overgenomen 
in Danckaert 1968, 11.

17. Vannieuwenhuyze 2008, 28.
18. Zoals reeds aangehaald nam de eerste 

stadsomwalling van Brussel ongeveer 12 ha 
in beslag.

19. Met deze stedenbouwkundige term worden 
traditioneel menselijke collectieve creaties 
bedoeld die tot doel hebben andere mense-
lijke activiteiten mogelijk te maken (Gauthiez 
2003, 128). Toegepast op de (laat)middel-
eeuwse en vroegmoderne steden, denken 
we daarbij aan wegennet, stadsomwallingen, 
waterlopen, haveninfrastructuur, enzovoort.

20. Cuvelier 1912, I, LXV.

Summary

Brussels, Halle, Vilvoorde : a topographic 

comparison based on the town plans by Jacob 

van Deventer / Bram Vannieuwenhuyze

In the 16th century Jacob van Deventer drew 
about 250 topographic plans of towns situated 
in the Low Countries. They are generally 
known for their high standard of accuracy. 
As a result, they are very important historical 
documents, which could be used for comparative 
topographic research of 16th-century towns and 
their immediate surroundings. In this article, the 
plans of Brussels, Halle and Vilvoorde - three 
neighbouring towns in the former duchy of 
Brabant - are analyzed and compared by using a 
new digital method for map analysis: the ‘Digital 
Thematic Deconstruction’. It starts from the 
assumption that historic maps are very complex 
and multilayered compilations of topographic 
elements, which have to be analyzed 
meticulously. The method not only allows one 
to isolate every single topographic feature, but 
also to gain insight into the complex composition 
and accuracy of the maps as a whole. 
Moreover, it offers the opportunity to make a 
solid comparison of the topographic features 
and patterns of the urban landscape. On this 
basis, the 16th-century spatial characteristics of 
Brussels, Halle and Vilvoorde are compared for 
the first time.
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