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Opmerkingen


Bij het volgen van de NAP‐GPS route wordt er van uit gegaan dat de tentoonstelling bezocht is en dat er aan de
opdrachten/vragen van de tentoonstelling gewerkt is. Informatie zal niet herhaald worden, maar er wordt in de
route wel naar verwezen.



De route duurt, inclusief opdrachten, circa 1½ uur.



Indeling in groepen van minimaal 3 deelnemers is aan te raden i.v.m. de taakverdeling:
- (voor)lezen routebeschrijving
- uitvoeren peilingen
- aantekeningen maken in logboek
Het is leuker voor de deelnemers deze taken te rouleren, vooral in grotere groepen.



Voor elke groep is nodig :
- 1 routebeschrijving
- 1 logboek
- 1 waterpomptang
- 1 meetinstrument (rolmaat met kurk)
- 1 badge
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Antwoorden
1. De ronde (houten) heipalen rusten op de eerste bewegende zandlaag.
2. Turf is gedroogd veen dat vroeger werd gebruikt als brandstof.
3. Aanplempen is een vorm van landwinning door materiaal in oppervlaktewater te storten (te plempen). Een
aanplemping is dan ook een stuk land dat met behulp van deze methode aan het bestaande land is toegevoegd.
Aanplempingen worden vooral ingezet in stedelijke gebieden, gelegen aan een rivier of meer, om de schaarse
ruimte in de stad uit te breiden.
4. De naam Houtkopersdwarsstraat verwijst naar de hier gelegen houtopslag (tot eind 16e eeuw) ten behoeve van
de scheepsbouw. Ook goed: het was een dwarsstraat van de toenmalige Houtgracht.
5. De brandkraan wordt gebruikt door de brandweer om water te tappen.
6. De Sint Anthoniesdijk beschermde de Amsterdammers tegen het water van het IJ, tot 1872 nog in open
verbinding met de Zuiderzee.
7. We kijken in noordelijke richting.
8. a Je staat midden in Amsterdam met zicht op de rest van de wereld.
b Mississippi, Thames
c Je staat op een brug, dus hier kun je geen grondwater peilen.
9. Omdat lepra zo’n besmettelijke ziekte is, stond het Leprozenhuis buiten de toenmalige stad.
10. a Schutten is het met een schip door een sluis varen om zo van het ene naar het andere waterpeil te gaan.
b Door de afsluiting van de Zuiderzee (nu IJsselmeer) is er geen verschil meer in waterpeil.
c De sluizen regelen de uitstroom van het rivierwater van de Amstel via de grachten naar het IJ. Op deze manier
wordt het water in de grachten regelmatig ververst.
11. Er zijn veel Chinezen rond de Zeedijk gaan wonen. Het wordt ook wel het Amsterdamse Chinatown genoemd.
12. a
b
c

Dat is goed te zien op de kaart, maar ook als je naast het Waaggebouw staat met je rug naar de Zeedijk.
Het Waaggebouw is gebouwd als stadspoort (1488).
Daarna (17e eeuw) werd het in gebruik genomen als waag. Een waag is een gebouw waar goederen werden
gewogen ter bevordering van een eerlijke handel. In de bovenverdiepingen werden enige gilden gehuisvest,
namelijk van smeden, schilders, metselaars en chirurgijns. In de 19e eeuw deed het gebouw
achtereenvolgens dienst als stadsschermzaal, meubelmakerij, werkplaats voor stadsolieverlichting,
brandweerkazerne en gemeentearchief. Gedurende de 20e eeuw had de Waag een veelal museale functie.

13. a
b

De Anthoniesbreestraat beschermt als primaire waterkering tegen het buitenwater van het IJsselmeer.
De huizen met de even nummers staan binnendijks.

14. De doodskoppen boven het poortje verwijzen naar het kerkhof dat hier vroeger lag.
15. Het plein loopt schuin omdat het vanaf de hoog gelegen Sint Anthoniesbreestraat naar lager gelegen gebied
loopt. In het gedeelte binnen de bomenring is extra hoogteverschil aangebracht om het regenwater snel af te
voeren.
16. Dit bord betekent: let op! Er ligt een pijpleiding op de bodem (Z staat voor zinker).
N.B. Er bestaan vergelijkbare borden met een K (er ligt een kabel op de bodem).
17. Achter de plantenbak.
18. Het peil van het oppervlaktewater is voor bewoners van de woonboten erg belangrijk. Als dit peil te veel
verandert krijgen ze problemen met de aansluiting op water, gas e.d.
19. De grachten worden nu nog steeds gebruikt voor: beroepsvaart (vervoer van materialen en grondstoffen),
pleziervaart, rondvaarten, wonen.
20. Ze hebben een putje aangelegd om het water onder aan het trapje weg te laten lopen, zodat het niet in hun
souterrain stroomt.
21. De Amstel
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22. a Met de tekst “Het doel van de staat is vrijheid” onder aan het beeld wordt bedoeld: de staat dient te zorgen
(garant te staan) voor vrijheid van meningsuiting, tolerantie en democratie.
b Dit beeld is op deze plek neergezet omdat het geboortehuis van Spinoza in deze buurt stond en het staat nu
tegenover het stadhuis, de vertegenwoordiging van “de staat” in Amsterdam.
c De vogels staan symbool voor Amsterdam als migrantenstad.
d Dat donkergrijs ding is een granieten wiskundige vorm, de icosaëder – een bol met twintig gelijke driehoeken.
De icosaëder staat symbool voor Spinoza’s denken: het universum als model, geslepen door de menselijke
geest.
23. Stopera is een samenvoeging van de woorden Stadhuis en opera. In het gebouw zijn gevestigd het stadhuis en
een muziektheater.
24. Peilingen kunnen variëren.
Berekening: Grondwaterstand t.o.v. NAP = Bkb – meting
a Jodenbreestraat / Sint Anthoniesbreestraat hoog; aan weerszijden laag. Zie kaart voor globale aanduiding.
b Diepte grondwater t.o.v. de straat loopt niet erg uiteen.
c Jodenbreestraat hoog; aan weerszijden laag.
d Grondwater stroomt van hoog naar laag (zie kaart).
Bkb
= bovenkant buis
(cm. boven N.A.P)

Meting
(voorbeeld)

Grondwaterstand
t.o.v. N.A.P. in cm
(berekenen!)

77

105

‐28

Jodenbreestraat hk
Houtkopersdwarsstr

215

190

+25

006651

Jodenbreestraat 4

298

267

+31

4

006501

Sint Antoniesluis 2

155

180

‐25

5

006484

Pentagon (bij Sluis)

133

170

‐44

6

006380

Zwanenburgwal hk
Raamgracht

134

178

‐44

7

006383

Zwanenburgwal 260‐270

74

120

‐46

Peilbuis
nummer

Adres

1

006401

Waterlooplein 219

2

006388
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Kaart bij opdracht 24

5

6

‐28

4

‐25

3

+31

‐44
2

7

+25

‐46
1

‐28
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Mogelijke uitbreidingen van de route
Bij een langer verblijf in Amsterdam is het mogelijk een aantal andere interessante NAP elementen te bezoeken, te
weten: het ondergrondse merk op de Dam, de Huddesteen in de Eenhoornsluis en een nulsteen bij de Munt. Deze
elementen worden toegelicht in de tentoonstelling bij het NAP monument.

Ondergronds merk op de Dam
(afstand tot Stopera 1,1 km, ca. 15 min.)
Ook wel NAP‐nulpunt genoemd. Te zien is alleen het deksel (foto). Het punt zelf
wordt aangegeven door een bout, 180 cm lager.
N.B. het NAP‐nulpunt ligt niet op nul meter, maar op 140, 8 cm boven NAP. De
Dam zelf ligt dus op ongeveer 320 cm boven NAP en is daarmee een van de
hoogst gelegen maaiveldlocaties in de stad (Geo‐info 2007‐12).

Huddesteen in de Eenhoornsluis
(afstand tot Stopera 2,2 km, ca. 30 min.)
Nadat op 24 oktober 2007 het (secundaire)
waterpasnet van Amsterdam was aangesloten
op het ondergrondse merk op de Dam, werd op
19 december 2007 de laatst overgebleven 17e
eeuwse dijkpeilsteen in de Eenhoornsluis
gewaterpast. Deze waterpassing is te
beschouwen als een symbolische handeling,
want dit soort peilmerken wordt niet meer
gebruikt. Koperen bouten in goed gefundeerde
gebouwen doen het tegenwoordig een stuk beter.
(Geo‐info 2008‐3).

Nulsteen bij de Munt
(afstand tot Stopera 0,75 km, ca. 10 min.)
Achter de Munttoren (gezien vanaf de Amstel)
is in de kademuur van het Singel een nulsteen
te vinden. Door de nulsteen te vergelijken met
de nabije peilschaal (linkerfoto) is te zien dat de
bovenkant van deze steen op 0 m. NAP ligt.

Vaarroutes
(afstand tot Stopera 0,70 km, ca. 10 min.)
De populariteit van hoogteaanduidingen t.o.v.
NAP is ook te zien aan de richtingbordjes in
Amsterdamse vaarroutes (foto´s: bordjes langs
de Amstel tegenover de Munttoren).
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Routekaart

Route

Route met aanvullende NAP elementen
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