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Hoofdstuk 5. ‘Eenige publycque plaetsen’: verkeer, infrastructuur en de inrichting van de 
stedelijke buitenruimte 
 
5.1 Inl e i din g:  d e i n f ras t ruc tu re l e  mach ine 
In de formulering ‘een drukke stad’ staat één woord te veel. Elke Hollandse stad dankt zijn 
ontstaan en groei aan nijverheid, handel, overslag en markt en dus indirect aan het verkeer. 
Drukte was een belangrijke conditie voor stedelijke groei. De aanwezigheid van goede 
verbindingen was een doorslaggevende factor bij de keuze voor een locatie van een 
nederzetting.1929 Ook de doorontwikkeling tot stad hing vooral af van de ligging ten opzichte van 
een of meerdere verkeersaders. 

Amsterdam was, als we de stadsbeschrijvingen en afbeeldingen mogen geloven, meer 
dan druk (afb. 129). Amsterdam was overladen, overspoeld met verkeer; Amsterdam was verkeer, 
draaischijf voor de handel. De stapelmarkt, de ‘vermaarde koopstad’ kreeg buitendijks vorm als 
een grote infrastructurele machine, een stelsel van kades, werven, grachten en pakhuizen. De stad 
wordt in zekere zin gesymboliseerd door het verkeer, in de vorm van zijn grachten: het 
belangrijkste monument van Amsterdam is geen kerk, toren, paleis of vestingwerk, maar zijn 
infrastructuur. ‘Mocht door een of andere catastrofe het Paleis op de Dam te gronde gaan, dan 
nog zou Amsterdam zijn karakter blijven behouden, dat immers in zijn grachten is uitgedrukt’, 
aldus Jan Veth.1930 

De stad zelf, in een eeuw uitgegroeid van een stadje aan de rivier tot een van de grootste 
steden van Europa, was voor haar dagelijkse behoeften afhankelijk van de aanvoer van producten 
uit een steeds groeiend achterland. Hiervoor was een verreikend logistiek systeem 
noodzakelijk.1931 Een voorbeeld is de zeventiende-eeuwse bio-industrie. Op de ossenmarkt in 
Amsterdam werden kuddes jonge ossen over land of over zee uit Duitsland en Denemarken 
aangevoerd. Deze werden in het Noorderkwartier vetgemest en vervolgens als slachtvee op de 
Amsterdamse markt gebracht. Amsterdamse kooplieden speelden een grote rol in deze sector.1932 
Een tweede voorbeeld is de internationale houthandel; rond 1640 was de houtvoorraad in de 
Republiek tot nul gereduceerd. Alle hout kwam uit het buitenland, het merendeel per vlot.1933 
Zowel de handel als de stedelijke logistiek hadden groot belang bij een goed functionerende 
infrastructuur. De inspanningen van het stadsbestuur op dit terrein bleven niet beperkt tot 
Amsterdam of zijn directe omgeving, maar hadden al vroeg een grote reikwijdte: de aanleg van de 
Kostverlorenvaart, de Heiligewegsvaart en de betrokkenheid bij de Haarlemmertrekvaart zijn hier 
voorbeelden van. In de loop van de tijd werd de bemoeienis van Amsterdam met de 
infrastructuur steeds intensiever en breidde deze zich uit tot ver buiten de regio. Het onderhoud 
van de Brandaris op Terschelling en andere vuurbakens langs de kusten van de Noordzee en de 
Waddenzee was deels een Amsterdamse aangelegenheid.1934 De stad onderhield de loodsdiensten 
op de Zuiderzee.1935 

De overvloed aan verkeer was onontkoombaar: het vormde de levensader van de stad, 
maar zorgde tegelijkertijd voor veel problemen. De groei van het verkeer als gevolg van de 
uitbreiding van de stedelijke economie was een factor bij het ontwerp van de stadsuitbreidingen, 
maar had ook effect op de oude stad. Deze werd waar mogelijk aangepast aan de eisen van de 
sterk gegroeide stad. Hieronder wordt eerst ingegaan op de soorten en hoeveelheden verkeer die 
de stad te verwerken had, op het infrastructurele systeem waarin dit moest worden afgewikkeld 
en tot slot op de inrichting van de stedelijke buitenruimte. 
 

                                                                    
1929 Janse 2002; Rutte 2002. 
1930 Veth 1916, 37-38, geciteerd in: Tillema 1975, 32. 
1931 Lesger 2004, 151-164. 
1932 Gijsbers 1999, 63-67, 71. 
1933 Buis 1985, 487-493. 
1934 Over de Brandaris: SAA 5025-8 (Vroedschap) 217-219 [1596]; SAA 5025-26 (Vroedschap) 103vo [1668]. Het 
onderhoud van vuurbakens in Scheveningen, Egmond aan Zee, Huisduinen, Urk, Texel en Vlieland was deels een 
Amsterdamse kwestie: SAA 5025-11 (Vroedschap) 293 (11 januari 1621); SAA 5025-9 (Vroedschap) 14 [1603 of 1604]; 
SAA 5025-12 (Vroedschap) 30 (1621). Dat gold ook voor Marken en ‘Tijoort’ aan de Zuiderzee: SAA 5025-24 
(Vroedschap) 116 (3 april 1664). In 1664 inspecteerde een Amsterdamse delegatie de ‘vuurboet’ op Urk: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 189vo (4 juli 1664). 
1935 Paul 1982. 
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5.2 Een s t ad  van s tromen:  he t  ve rkee r i n Amst erdam  
 
5.2.1 Een stad vol verkeer 
In 1585 had Amsterdam ongeveer 30.000 inwoners. In 1632, na de derde vergroting, telde de 
stad ongeveer 120.000 inwoners. Het inwonertal in 1680 wordt geschat op 219.000. Over het 
verkeer zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar.1936 Dat het druk, vaak erg druk was, weten 
we uit stadsbeschrijvingen en we kunnen het opmaken uit maatregelen die het stadsbestuur nam 
om het verkeer te reguleren en de ergste congestie te verhelpen.1937 Het overgrote deel van het 
vervoer, zeker over langere afstanden, speelde zich af op het water. Het handelsverkeer speelde 
zich grotendeels af in de zeehaven die zich steeds verder uitbreidde langs het IJ. De 
eilandenstructuur van de buitendijkse stad was berekend op massaal verkeer van grote schepen: 
de grachten tussen de eilanden waren ongeveer tweemaal zo breed als in het binnendijkse deel 
van de stad. 

Het logistieke verkeer tussen het achterland en de stad heeft zich vooral over het water 
bewogen, in de vorm van schuiten met vee, groente, zuivel, graan, turf en vuilnis. Handel die niet 
strikt gebonden was aan een gebouw vond buiten plaats. Tientallen markten hadden een plek in 
de stad. Deze werkten als magneten voor het waterverkeer. Hun locatie werd uitgekozen op 
bereikbaarheid; de markten lagen langs de grachten en waren vaak voorzien van kranen of 
windassen om het laden en lossen te versnellen. De locatie was ook afhankelijk van het soort 
waren dat er werd verhandeld en de daarvoor benodigde ruimte.1938 Houtmarkt werd 
bijvoorbeeld gehouden bij het huidige Waterlooplein, dat zowel vanuit de haven als vanaf de 
Amstel goed bereikbaar was. De veemarkt werd met iedere stadsvergroting verplaatst naar de 
rand van de stad.1939 Zo werden kuddes vee geweerd van de drukke radiaalstraten. Ook de 
groente- en fruitmarkten, waar boeren uit alle uithoeken van Holland kwamen, leidde tot grote 
drukte op het water en de kades.1940 De omvang van dit vrachtverkeer moet minimaal gelijke tred 
hebben gehouden met de bevolkingsgroei en is in de zeventiende eeuw verveelvoudigd. 

Naast het vrachtvervoer was het personenvervoer over water een grote bedrijfstak. In de 
loop van de zeventiende eeuw werd in twee fasen een landelijk netwerk van trekvaarten 
aangelegd. Jaarlijks werden honderdduizenden passagiers vervoerd tussen de Hollandse steden. 
Amsterdam was het belangrijkste knooppunt in dit netwerk. Meermalen per dag, voor sommige 
bestemmingen elk uur, vonden afvaarten van veerschuiten plaats naar tientallen bestemmingen. 
Er voeren ook nachtschuiten, in ieder geval naar Utrecht en Leiden.1941 

Naast het verkeer over water was er het landverkeer; personen of goederen werden 
vervoerd met kruiwagens, sleden, handkarren en wagens, die met paarden of met de hand werden 
voortgetrokken. Bij de waaggebouwen waren stallingen en drinkplaatsen voor de paarden 
ingericht.1942 Ook bij de stadspoorten stonden voerlieden met karren en sleden klaar om vrachten 
te vervoeren.1943 Enkele honderden slepers waren beschikbaar voor degenen die hun eigen vracht 
niet over de kades konden vervoeren.1944 De slepers hadden een onderkomen op de hoek van het 
Rokin en de Dam; bij de bouw van de beurs werd het verplaatst naar de Nieuwezijds 
Voorburgwal.1945 Sleden dienden niet alleen voor vrachtvervoer maar werden ook wel in plaats 
van een koets gebruikt. Sommige ‘koetssleden’ dienden als voorloper van de taxi (afb. 130). Deze 
werden ingezet bij feestelijke gelegenheden als trouwerijen en doopfeesten.1946 Al in 1537 was de 
Dam zo vol dat er geen sleden meer mochten worden geparkeerd.1947 In 1634 werd het gebruik 
                                                                    
1936 Mogelijk zijn er bronnen, zoals heffingen van poortgeld of accijnzen, waaruit deze kunnen worden afgeleid. Hier is 
in het kader van dit onderzoek niet naar gezocht. 
1937 Voor een impressie van het waterverkeer op basis van stads- en reisbeschrijvingen: Kistemaker s.a.; Kistemaker 
1999. 
1938 Over de ruimtelijke gevolgen van de markten: Kistemaker, Wagenaar en Van Assendelft 1984, 84-90. 
1939 Van Eeghen 1950. Het was vanaf 1463 voor niet-poorters van Amsterdam verboden om ‘dood vlees’ in de stad op 
de markt te brengen: Breen 1902, 63. 
1940 Een voorbeeld is de Appelmarkt: SAA 5020-12 (Keurboek I) 44 (9 januari 1614). 
1941 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 84vo (4 juni 1666). 
1942 Wagenaar 1765, 475-476. 
1943 Keur d.d. 12 mei 1632: Van Dillen 1933, 801. 
1944 Het slepersgilde had in 1688 301 leden: Lourens en Lucassen 1998, 161. 
1945 SAA 5025-10 (Vroedschap) 43 (25 mei 1611); SAA 5025-10 (Vroedschap) 44 (7 juni 1611). 
1946 Kernkamp 1897 (2), 520-521; Wagenaar 1765, 475-476. 
1947 Breen 1909, 120. 
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van kruiwagens met twee wielen verboden. Deze waren breed en langzaam en weinig wendbaar. 
Ze hielden het verkeer op. Alleen eenwielige kruiwagens waren nog toegestaan.1948 In 1667 werd 
bepaald dat molenaars geen karren meer mochten gebruiken, maar alleen schuiten. Het was te 
druk in de straten.1949 

Voor het vrachtvervoer vanuit Duitsland werden Hessenkarren gebruikt, in de 
Amsterdamse archiefstukken meestal aangeduid als Frankfurther karren.1950 Deze zware 
vrachtwagens werden door vier of vijf paarden getrokken en waren bedoeld voor vervoer van 
stukgoederen. Deze wagens mochten de stad niet in omdat bestrating bezweek onder hun 
gewicht. Meestal was dat ook niet nodig: over het algemeen bleven de voerlieden en hun paarden 
in Amersfoort, waar het levensonderhoud goedkoper was. Goederen werden daar overgeladen in 
schepen.1951 In 1664 was een loods bij de Sint Anthonispoort (aan het einde van de 
Jodenbreestraat) in gebruik voor de opslag van goederen.1952 Deze moest in 1665 wijken voor de 
vierde uitleg.1953 In 1668 was nog geen nieuwe plaats gevonden en stonden de karren nog in de 
Sint Anthonispoort.1954 Het jaar daarop werd ten oosten van de Weesperpoort een nieuw 
onderkomen voor de karlieden en hun karren gebouwd.1955 
 
5.2.2 Comfort en status: rijtuigen en plezierjachten 
Maar in Amsterdam was meer te doen dan alleen werk, handel en logistiek. De zeventiende eeuw 
liet een sterke stijging zien van het aantal vermogende Amsterdammers. De aanwezigheid van de 
nouveaux riches leidde ertoe dat de zuinigheid van de voorouders vaak ver te zoeken was.1956 Dit 
leidde in de ogen van anderen tot smakeloze en onacceptabele toestanden. Zo werd voor 
banketten ‘alderleij fruictagie, geboomten, vogelen ende andere schepselen Gods ende dergelijcke 
van suycker gebacken’. Ook werden pasteien vervaardigd, ‘verciert ende bestrecken [...] met 
pluymen, vederen, gout, ende diergelijcke onnodige ende opsichtige costen’. Dit strekte ‘tot 
ergernisse ende opspraecke van veele goede luyden’.1957 Een ander gevolg van de welvaart was 
een sterke groei van de vraag naar comfortabel personenvervoer, soms met een recreatief 
karakter. Dit leidde tot het gebruik van ‘rijtuig’ en van jachten, ‘speelschuitjes’ en andere 
pleziervaartuigen.1958 Voor 1625 waren deze betrekkelijk zeldzaam; daarna werden ze massaal 
aangeschaft.1959 Het (zich laten) rondrijden in een koets werkte sterk statusverhogend.1960 Uit een 
beschrijving uit 1688 van de levensstijl van de Hollanders door de Engelse consul William Carr 
blijkt dat ook op het gebied van het vervoer de ooit gebruikelijke soberheid ver te zoeken was: ‘In 
plaats van gerieflijke huizen bouwen de Hollanders nu statige paleizen met lustoorden en 
verrukkelijke tuinen, houden er koetsen, wagens en arren op na, hebben zeer rijk tuig voor hun 
paarden, met van zilveren bellen voorziene schabrakken’.1961 Het gebruik van rijtuigen door de 
stedelijke elite is ongetwijfeld van invloed geweest bij de lancering van het idee om van de 
Keizersgracht naar analogie van het Lange Voorhout een brede boulevard te maken. Op veel 
zeventiende-eeuwse prenten zijn fraaie rijtuigen in de straten te zien. Deze pasten in het beeld 
van de bloeiende stad. Een enkeling ging zo ver dat hij zich in zijn koets liet portretteren (afb. 
131).1962 
                                                                    
1948 Oldewelt gaat ervan uit dat dit verbod niet is nagevolgd. Gezien het effect van het latere verbod op het rijden met 
koetsen lijkt deze conclusie gerechtvaardigd: Oldewelt 1938; Oldewelt 1951. 
1949 Van den Hoek Ostende 1967. 
1950 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 106 (2 april 1670); Jongma 1992, 19. 
1951 Fockema Andreae 1957a. 
1952 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 175 (20 februari 1664). 
1953 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 11 (20 januari 1665). 
1954 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 180vo (9 mei 1668). 
1955 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 9vo (15 januari 1669). 
1956 SAA 5025-34 (Vroedschap) 2 (30 april 1681); Kernkamp 1946, 22, punt 9. 
1957 Dergelijke schandalen werden bij keur verboden: SAA 5025-8 (Vroedschap) 738 (11 november 1601). 
1958 Deze mochten niet in de grachten liggen. Daarom werd in 1622 een jachthaven aangelegd: SAA 5020-12 
(Keurboek I) 311vo (10 september 1622). Deze lag in 1672 op Kattenburg: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 29 (29 april 
1672). Over het aantal plezierjachten: Voorbeytel Cannenburg 1946. 
1959 Zandvliet 2006, xxxiv-xxxvi. 
1960 Zie bijvoorbeeld: Kooijmans 2000, 316 noot 42. In 1620 gaf de 21 jaar oude Joan Huydecoper 565 gulden uit aan 
een riante koets, voorzien van zijn familiewapen. Hij besteedde veel geld en aandacht aan de stalgebouwen bij zijn 
woonhuizen aan de Lauriergracht en het Singel: Meischke s.a., 3. 
1961 Carr 1691, geciteerd in Tromp en Six 1975, 36. 
1962 Zandvliet 2006, xxxiv-xxxvi. 
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Het gebruik van rijtuigen werd niet alleen decadent en moreel verwerpelijk geacht, maar 
leidde ook tot hinder van het ‘normale’ verkeer. Het leidde in Amsterdam, net als in andere grote 
steden, tot congestie en ongelukken.1963 Het luxe verkeer van ‘karossen, koetsen, kalessen ende 
diergelyk rytuygh’ leidde bij het stadsbestuur tot heel andere reacties dan het gebruikelijke 
handels- en logistieke verkeer. In 1634 werd tijdens de vergadering van de vroedschap opgemerkt 
dat het gebruik van rijtuigen schrikbarend was toegenomen. Het einde van de groei was niet in 
zicht. Immers, veel mensen wilden een koets omdat anderen er ook een hadden. Het probleem 
was bovendien erfelijk: kinderen van ouders met een koets namen er zelf ook een, ‘tot bederf van 
hunne huysen ende ruine van hunne middelen’.1964 

Het rijden met koetsen was gevaarlijk, niet alleen omdat de straten en stegen van de stad 
zo smal waren; er waren ook de nodige ongelukken gebeurd nadat paarden op hol waren 
geslagen. De koetsen waren groot en log, maar reden steeds sneller, onder meer door steeds 
betere veersystemen. Vooral stalen bladveren hadden een betere werking.1965 Door de groei van 
het aantal rijtuigen zou het aantal ongelukken verder toenemen. De burgemeesters stelden voor 
het rijden met koetsen geheel te verbieden; er zou een keur worden uitgevaardigd waarin een 
hoge boete werd gesteld op het rijden met koetsen. Dit voorstel werd met algemene stemmen 
aangenomen.1966 

In eerste instantie werd streng opgetreden: een week of zes na dit raadsbesluit ontvingen 
de heren een brief van de invalide weduwe Vogelaers waarin zij vriendelijk toestemming verzocht 
om in een overdekt eenpersoons rijtuigje naar bestemmingen te rijden die zij vanwege haar 
‘impotentheijt’ niet kon bereiken. Nadat de vraag aan de leden van de vroedschap was voorgelegd 
volgde een ongebruikelijk botte weigering: het verzoek werd ‘tout à plat’ afgeslagen.1967 De 
weduwe moest gaan lopen en als ze dat niet kon dan moest ze maar thuisblijven. 

Lang was deze strengheid niet vol te houden: de keur waarin het rijden met koetsen werd 
verboden, was te ver verwijderd van de maatschappelijke realiteit om ook maar enigszins 
handhaafbaar te zijn. Er werd hoe dan ook met wagens door de stad gereden, niet in het minst 
door de regenten en hun familie en vrienden. De groei van het personenvervoer per rijtuig was 
niet in te dammen. In 1656 werd besloten dat rijtuigen na negen uur ’s avonds de stadspoorten 
niet langer mochten passeren wegens eerder voorgevallen ‘disorderen’. Tot die tijd kon men 
tegen betaling de poort laten openen en de stad binnenrijden.1968 In 1680 werd voorgesteld een 
extra impost en ‘veergeld’ op rijtuigen te heffen.1969 

Door het gebruik van rijtuigen en koetsen moesten bestrating en bruggen voortdurend 
worden gerepareerd.1970 Na een reparatie van de Hogesluis werd hij afgesloten voor koetsen. Het 
gebruik van de brug door rijtuigen werd gezien als de oorzaak van het snelle verval.1971 Ook op 
andere bruggen werd het ‘dreunen van de overrijdende paarden ende wagens’ gezien als een 
gevaar voor de constructie. In 1687 werd een proef gedaan met nieuwe bestrating van ‘klinckert 
in ciment op sijn kant staende’ op de brug buiten de Muiderpoort. Deze bestrating zou leiden tot 
een grotere stijfheid van de brugconstructie. Eerst moest worden vastgesteld of het dreunen van 
de koetsen nu meer schade aan de brug zou veroorzaken.1972 

In de loop van de zeventiende eeuw nam ook het gebruik van pleziervaartuigen of 
‘speelschuitjes’ toe (afb. 132).1973 Amsterdam was ‘de bakermat der georganiseerde zeilsport’.1974 
Zeilraces, spelevaren en roeipartijen waren een gebruikelijk tijdverdrijf, waarbij status werd 
ontleend aan het bezit van mooie en snelle jachten, vaak voorzien van beschilderingen of zelfs 

                                                                    
1963 Worsley 2004, 102. 
1964 SAA 5025-16 (Vroedschap) 50 (27 april 1634). 
1965 In de zeventiende eeuw werd ook geëxperimenteerd met veren van leer, hout, schapendarmen en staal: Wegener 
Sleeswyk 1993, 128-147, 160. 
1966 SAA 5025-16 (Vroedschap) 50 (27 april 1634). 
1967 SAA 5025-16 (Vroedschap) 51vo (3 juni 1634). 
1968 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 91 (16 mei 1656). 
1969 SAA 5025-33 (Vroedschap) 234 (16 september 1680). 
1970 In 1736 werd daarom wegenbelasting ingevoerd voor wagens met vier wielen. Medici van 45 jaar en ouder waren 
vrijgesteld: SAA 5025-54 (Vroedschap) 596 (24 januari 1736). 
1971 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 23vo (11 maart 1687). 
1972 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 39 (1 mei 1687). 
1973 Van Beylen 1970, 200-204. 
1974 Crone 1943, 128-135. 
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verguld beeldhouwwerk.1975 Grote aantallen zeiljachten, maar ook roei- en trekjachten voeren in 
en rond de stad. De kleinere en goedkopere waren ook betaalbaar voor de middenklasse. Wie 
nog minder te besteden had, kon op zondag een schuit huren die anders werd gebruikt voor 
goederenvervoer.1976 Vroeg in de zeventiende eeuw werd een jachthaven aangelegd aan het IJ, bij 
het Bickerseiland.1977 De aanleg van een tweede jachthaven in 1622 wijst op een grote groei van 
de pleziervaart.1978 In 1658 werd ook op Kattenburg een ligplaats aangelegd.1979 Bij de Blauwbrug 
lag een aantal schiphuizen, die na de vierde uitleg buiten de Hogesluis werden gelegd.1980 

Maar sommigen wilden hun bootje het liefst voor hun huis. In hoeverre er aan de 
grachten een ligverbod gold, wordt uit de literatuur en de keuren niet duidelijk. Wel was het 
stallen van pleziervaartuigen onder de bruggen, al dan niet in boothuizen, kwalijk voor de 
watercirculatie in de grachten.1981 Er was toestemming van de thesaurieren voor nodig. De eerste 
die (in 1678) toestemming vroeg en kreeg was vroedschapslid Cornelis Valckenier: hij mocht zijn 
jacht onder een van de bogen van de brug bij de Kloveniersdoelen leggen.1982 Kort later volgde 
Susanna Poirot, weduwe van burgemeester Gerard Hasselaer. Zij mocht een schuitje in de 
Herengracht leggen, onder de brug in de boog naast de Reguliersgracht en een deel van de gracht 
afschutten tot één voet boven het hoogste stadswater.1983 Anderen volgden1984 tot op 11 juni 
1682 werd besloten om geen toestemming meer te verlenen voor het bouwen van botenhuisjes 
onder de bruggen of in de grachten.1985 Of dat heeft geleid tot een daadwerkelijke stop op de 
bouw van boothuizen valt te betwijfelen; in de archieven is niet veel te vinden over de 
pleziervaart. Het valt op dat het gebruik van pleziervaartuigen, net als de rijtuigen enkele decennia 
eerder, zonder pardon met bestuurlijke maatregelen aan banden werd gelegd. Het bestuur gaf 
prioriteit aan ‘nuttig’ verkeer (en watercirculatie) boven recreatief gebruik van de grachten. Maar 
vanwege de veel ruimere waterinfrastructuur gaf de pleziervaart minder problemen dan het 
recreatief landverkeer. 
 
5.2.3 ‘Beleght, verspart en belemmert’: houtvlotten en houtwallen 
Het product met het grootste effect op de inrichting en het gebruik van de buitenruimte was 
hout. Amsterdam was een centrum van scheepsbouw en bouw en daarmee van houtverwerkende 
industrie. In een gemiddeld huis werden ongeveer 250 bomen verwerkt.1986 Massa’s bewerkt en 
onbewerkt hout werden aangevoerd in soms honderden meters lange vlotten, die door 
honderden mannen werden voortgeroeid.1987 Hout lag niet in pakhuizen, maar op kades, 
houtwallen genoemd. Ook de stadsgracht lag het grootste deel van het jaar vol hout.1988 Op veel 
plaatsen werden bouwpercelen verkocht in combinatie met een houtwal aan de overkant van de 
straat.1989 In het begin van de zeventiende eeuw lagen grote delen van de stad vol met hout (afb. 
133).1990 Kilometers kade werden verhuurd aan houthandelaren en -bewerkers. Deze houtwallen 

                                                                    
1975 Loeff 1972. 
1976 In 1697 lagen in de jachthaven bij de oude stadsherberg 42 jachten, op Kattenburg 36 en verspreid in de stad nog 
30. Dit zijn de jachten waarover belasting betaald werd; het werkelijke aantal zal hoger hebben gelegen: Daalder en 
Spits 2005, 115-122. 
1977 Crone 1943, 128-135. 
1978 Deze lag bij de Stadsherberg aan het IJ: SAA 5020-12 (Keurboek I) 311vo (10 september 1622); Noordkerk 1748-
1778, 759-761. 
1979 Crone 1943, 128-135. 
1980 Van Beylen 1970, 201-202. 
1981 Dit onderwerp komt in hoofdstuk 6 uitvoerig aan de orde. 
1982 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 122vo (12 mei 1678). 
1983 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 124vo (15 juni 1678). 
1984 Zie SAA 5039-6 (Thesaurieren) 156 (28 juli 1679); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 156vo (29 augustus 1679); SAA 
5039-6 (Thesaurieren) 191 (6 juni 1680); SAA 5039-7 (Thesaurieren) 10 (30 januari 1681); SAA 5039-7 (Thesaurieren) 
10 (30 januari 1681). 
1985 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 56vo (11 juni 1682). 
1986 Van Tussenbroek 2008. 
1987 Manten 1991. Voor een beschrijving van de vlotten: Van Prooije 1990, 39-43.  
1988 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 123 (14 april 1663). 
1989 Jansen 1957-1958. 
1990 Een rekest van de bewoners van de Amstel geeft hiervan een beeld: Rekest d.d. jan-mei 1605: Van Dillen 1929, 
625-626. 
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werden per voet en per maand verhuurd.1991 Op de houtwallen werd het hout opgeslagen of 
bewerkt tot masten, sporen of heipalen; buiten de stad werden zaagmolenparken aangelegd waar 
hout tot planken werd verwerkt. Wie de stad aan het begin van de zeventiende eeuw vanaf het IJ 
of de Amstel bekeek zag op veel plaatsen de onderste verdieping van de huizen niet omdat die 
schuilgingen achter enorme stapels hout. Houtwallen mochten met hekken worden afgesloten 
waar men doorheen kon kijken, maar niet worden bebouwd of met schuttingen omgeven.1992 

De aanblik van het huizenhoog gestapelde hout werd in de loop van de tijd 
onaanvaardbaar voor de centraal gelegen delen van de stad. Het nam enorm veel ruimte in en 
zorgde voor overlast: kades waren ‘beleght, verspart en belemmert’ door het hout.1993 In 1600 
lanceerde men het plan om de grondprijzen rond Vlooienburg te verhogen door daar de 
houtnering toe te staan. Hiertoe wilde men de Nieuwezijds Burgwallen vrijwaren van de 
houthandel.1994 Een jaar later werd besloten de houtopslag vrijwel geheel uit de oude stad te 
verdrijven.1995 De handel in en opslag van hout werd verplaatst naar concentratiegebieden in de 
Lastage en langs de oevers van Amstel en IJ (afb. 134).1996 Deze verplaatsing was een langdurig 
proces: in 1623 werden de mogelijke bezwaren geïnventariseerd tegen het wegkeuren van de 
houthandel van het Damrak.1997 In 1626 werden de houtwallen op Vlooienburg verbreed.1998 

Naarmate de tijd vorderde werd de houtopslag van de Amstel verdreven. In 1642 
werden de houtwallen aan de zuidzijde van de Binnen-Amstel tussen de Munt en de Blauwbrug 
weggekeurd.1999 In de loop van de tijd werden deze vervangen door openbare kades.2000 Met de 
derde en de vierde vergroting kwamen nieuwe industriegebieden tot ontwikkeling. Ook 
Vlooienburg begon zijn karakter van werkgebied te verliezen. Daarom vroegen de bewoners in 
1657 of zij hun houtwallen mochten bebouwen. Vier leden van de vroedschap onderzochten hoe 
‘de huijsen behoorlijk ende tot het meeste cieraet van de stadt zouden worden gebouwt’.2001 Dit 
leidde drie jaar later tot een overeenkomst tussen de stad en de eigenaren. Hierin werd bepaald 
dat deze hun houtwallen mochten bebouwen, als zij de straat (later Zwanenburgerstraat) 
verbreedden van 20 tot 34 voet. Zij mochten hun erven iets verder de Amstel in aanlanden, zodat 
ze op één lijn kwamen te liggen. Hiermee werd het verlies aan oppervlakte aan de straatkant 
gecompenseerd. Maar het zijn vooral de bouw- en bestemmingsvoorschriften die ervoor zorgden 
dat de kade een ander karakter kreeg. Er mocht net als aan de grachtengordel geen 
overlastgevende bedrijvigheid meer worden gevestigd. De huizen werden tegelijk gebouwd en 
kregen een identieke, geordonneerde architectuur. Ze werden gebouwd ‘onder een dack ende 
lijste, ende op een faciaet’, naar een ontwerp dat door de stad was gemaakt.2002 Hier werd een 
stadsbeeld gecreëerd dat door tijdgenoten hoog werd aangeslagen. Dat moest ook wel, in de 
directe omgeving van het Diakonie Weeshuis, dat volgens een contemporaine beschrijving meer 
op een ‘koningshof’ dan op een weeshuis leek.2003 Zo ging Vlooienburg de Nieuwe Doelenstraat 
achterna in de ontwikkeling van bedrijventerrein naar luxe woongebied. Op Vlooienburg werd 
het woonklimaat veraangenaamd door het ‘gewoel’ op straat tegen te gaan: er mochten niet te 
veel bedrijven worden gevestigd.2004 

Maar niet alle houtwallen lagen zo mooi aan de Amstel. In een aantal gevallen boden 
bewoners aan de houtwallen voor hun huizen voor niets af te staan aan de stad, onder de conditie 
                                                                    
1991 Instructie voor de opzichter van de houtwallen d.d. 1621, voor 11 mei: Van Dillen 1933, 399-400; SAA 5023-2 
(Groot Memoriaal) 293-293vo (1620-1624). 
1992 Wagenaar 1765, 486; keur d.d. 23 maart 1663: Noordkerk 1748-1778, 999. 
1993 SAA 5023-6 (Groot Memoriaal) 228vo-229 (10 maart 1679). 
1994 SAA 5025-8 (Vroedschap) 637-638 (27 november 1600). 
1995 SAA 5025-8 (Vroedschap) 736 (11 november 1601); SAA 5025-9 (Vroedschap) 130-131 (4 juni 1605). 
1996 SAA 5025-8 (Vroedschap) 736 (11 november 1601); Taverne 1978, 161-162. 
1997 SAA 5025-12 (Vroedschap) 158vo-159 (13 januari 1623). 
1998 Notariële acte d.d. 23 januari 1623: Van Dillen 1933, 590-591. 
1999 SAA 5025-17 (Vroedschap) 118 (5 juni 1642). 
2000 Tussen de Paardenstraat en de Halvemaanssteeg kregen bewoners op verzoek een graanmarkt voor hun deur: SAA 
5025-17 (Vroedschap) 148vo (6 januari 1643). 
2001 SAA 5025-21 (Vroedschap) 190vo (28 januari 1657). 
2002 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 51vo-52vo (21 januari 1660). De eigenaren betaalden allemaal melioratie voor de 
waardevermeerdering van de grond. Het bedrag werd bepaald door de schepenen, maar werd op last van de 
burgemeesters laag gehouden omdat de bebouwing van Vlooienburg tot sieraad van de stad strekte: SAA 5023-5 
(Groot Memoriaal) 17vo-18vo (21 januari 1660). 
2003 Van Domselaer 1665, 252. 
2004 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 81vo-82vo (9 juni 1676). 
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dat van stadswege stenen kademuren zouden worden aangelegd. Aan de Houtgracht, langs de 
noordkant van Vlooienburg, hadden de eigenaren van de houtwallen het moeilijker toen de 
houthandel verdween. Zij hadden niet de mogelijkheid om huizen met een fraai uitzicht over de 
Amstel te bouwen. Hier deden bewoners in 1669 afstand van hun houtwallen in ruil voor de 
aanleg van een stenen kade en bestrating.2005 Hiervan werd niet alleen de stad mooier, de panden 
aan de kade stegen in prijs: een woonhuis zonder houtwal met een openbare kade voor de deur 
was op dat moment meer waard dan een gebouw met een werkfunctie.2006 De stad werkte mee 
aan de transformatie van werk- naar woongebied. Het vertrek van de houtopslag van 
Vlooienburg droeg bij aan de exploitatie van de nieuwe houtwallen. Zo werden beide partijen, de 
bewoners en de stad, beter van deze aanpak. Het jaar daarop werd op de Zwanenburgwal, 
eveneens op verzoek van de bewoners, dezelfde weg gevolgd.2007 

De transformatie van houtwallen tot openbare kades leidde tot een flinke waardestijging 
van de huizen.2008 Deze verworvenheid lieten bewoners zich daarom niet zonder meer afpakken. 
In 1679 stuurden de bewoners van de Houtgracht een brief naar de burgemeesters. Hun wallen, 
die naar grote tevredenheid van de eigenaren waren bestraat en met bomen beplant, werden nu 
opnieuw bedreigd. Jacob Sonmans, eigenaar van de brouwerij De Zwarte Leeuw, was van zins 
om op de kade een paardenstal te bouwen. Hiermee zou hij het effect van de lege wal geheel 
teniet doen. Zij verzochten de burgemeesters om de verdere bouw stil te leggen. Zo geschiedde: 
Sonmans werd gelast om te stoppen met zijn bouwplan.2009 

Iets verder stroomafwaarts aan de Amstel was de ligging van de houtwallen vergelijkbaar 
met Vlooienburg, maar daar hadden de eigenaren de conjunctuur tegen: na het Rampjaar was de 
markt voor luxe woningen ingezakt. In 1675 werden de houtwallen aan de tegenwoordige 
Staalkade door de bewoners overgedaan aan de stad. Op één van de hoeken zat een weigerachtige 
bewoner, Willem Baas. Hij kreeg geen stenen kade en ook geen bomen voor zijn huis.2010 De 
man werd in het openbaar voor schut gezet voor zijn gebrek aan medewerking. 

In 1681 – de economie trok aan, voor het eerst sinds het Rampjaar – was er een acuut 
gebrek aan houtwallen. Het gebied waar de Plantage (met veel houtwallen) zou worden aangelegd 
lag nog braak en uit de oude stad was de houthandel steeds verder verdreven. De houtkopers 
kwamen naar de thesaurieren met de vraag of er ogenblikkelijk houtwallen konden worden 
aangelegd: het voorjaar brak aan en er stonden enorme hoeveelheden hout klaar om naar 
Amsterdam te worden verscheept. De houtkopers wezen fijntjes op het feit dat in Zaandam nog 
plek genoeg was. Hierop mochten ze zelf een plaats uitkiezen voor hun houtwallen. Ze kozen 
voor de Nieuwe Herengracht, voor zover die nog niet in bouwpercelen was verdeeld. Aan de 
oostzijde werd de gracht over 800 voet (115 meter) uitgediept en beschoeid.2011 
 
5.2.4 Bouwverkeer 
Ook het bouwverkeer heeft een rol van betekenis gespeeld. Amsterdam is gedurende grote delen 
van de zeventiende eeuw een gigantische bouwput geweest. Een enorme oppervlakte voormalig 
veenweidegebied werd bij de stad getrokken; er moesten damwanden worden geslagen, grachten 
worden gegraven, vele kilometers kades onderheid, beschoeid en gemetseld, tientallen sluizen en 
bruggen gebouwd, de bouwgrond moest worden opgehoogd. Pas dan konden particulieren 
beginnen met de fundering en bouw van hun huizen. Verder werd (in twee fasen) een vestingwal 
met een omtrek van 7,5 kilometer aangelegd bestaande uit een aarden wal, bij elkaar gehouden 
door damwanden, 26 bolwerken, gefundeerd op honderdduizenden palen, met vijf monumentale 
                                                                    
2005 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 41vo (12 april 1669). Op 12 april was nog geen akkoord met alle eigenaren; 61 mensen 
hebben het stuk ondertekend. Toch werd op 5 mei 1669 begonnen met het afdammen van de gracht, in afwachting 
van de overige eigenaren: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 52vo (5 mei 1669). Een van hen, Dirck Dominicus, weet er in 
deze fase van de onderhandeling nog een erf elders in de stad uit te slepen ter vervanging van zijn houtwal: SAA 5039-
4 (Thesaurieren) 55vo (25 juni 1669). Het jaar daarna bleek een aantal eigenaren zijn houtwal verhuurd te hebben; een 
van de huurders had een contract voor vier jaar. Stadsmetselaar Brederode en Wijma Benningh werden gestuurd om 
een akkoord te sluiten; uiteindelijk kregen huurder en verhuurder een schadevergoeding van 180 gulden: SAA 5039-4 
(Thesaurieren) 100 (27 februari 1670).  
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2010 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 44 (9 april 1675).  
2011 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 14-15 (29 maart 1681). 
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stadspoorten, een binnengracht, een buitengracht, een weg en een singelsloot. Deze fortificatie 
was het grootste bouwwerk dat ten tijde van de Republiek in de lage landen werd gebouwd.2012 
Voordat men kon beginnen met de aanleg ervan moest het gebied worden ontsloten door de 
aanleg van de ringgracht, de we nu kennen als de Lijnbaansgracht. Er werden voor het 
bouwverkeer tijdens stadsuitbreidingen speciale (water)verbindingen aangelegd die later weer zijn 
verdwenen. De stadsschouwen, die met bouw- en bestratingsmaterialen en baggerspecie af en aan 
voeren, werden soms met honderden tegelijk besteld bij de stadsschuitenmakerswerf.2013 

De derde vergroting had zich in een uithoek afgespeeld; de enige doorgaande route was 
de Haarlemmerdijk. De vierde vergroting sneed een aantal belangrijke infrastructurele lijnen af. 
Tijdens de vergroting werden tijdelijke wegen, grachten en dammen aangelegd om het gewone 
verkeer te laten passeren. De Amsteldijken bleven liggen totdat de Utrechtsestraat en de 
Weesperstraat bruikbaar waren, anders zou de stad onbereikbaar worden.2014 

De vierde uitleg begon met de aanleg van de nieuwe fortificatie; hiermee werd een groot 
gebied doorsneden. De Singelsloot, die met zijn kade diende voor de afwatering van en de 
bereikbaarheid van de Buitenveldertse Polder en op achttien voet breedte was gepland, werd 
verbreed naar 24 voet.2015 Deze werd na de Lijnbaansgracht (die er al lag omdat de vestingwerken 
in aanbouw bereikbaar moesten zijn) als eerste aangelegd om te voorkomen dat het land onder 
water zou komen te staan en om de bereikbaarheid te verzekeren. Al bij de eerste fase van de 
aanleg van de fortificatie besloot de vroedschap dat met het graven van de stadsgracht de kades 
erlangs meteen moesten worden aangelegd om het land dat door de aanleg van de gracht van de 
weg zou worden afgesneden bereikbaar te houden.2016  

Maar de belangrijkste uitvalsweg was de Leidsestraat. Deze moest als eerste bruikbaar 
worden gemaakt om de stad bereikbaar te houden.2017 Voordat de brug buiten de Leidsepoort 
gebouwd was werd een tijdelijke ‘loose’ brug over de stadsgracht gelegd voor het in- en uitgaand 
verkeer.2018 Bij het weggraven van de kade langs de Overtoomsevaart, werd in eerste instantie een 
smalle strook, precies breed genoeg voor twee wagens, overgelaten.2019 Toen de Leidsestraat was 
aangelegd en de Keizersgracht en de Prinsengracht waren gegraven, kregen de stadsmeesters 
opdracht om zo snel mogelijk twee tijdelijke bruggen aan te leggen.2020 

Sommigen zagen brood in de slechte bereikbaarheid. Toen de Leidsegracht gegraven was 
diende Claes Cornelisz Croon zich aan. Hij wilde een pontje laten varen tussen het bolwerk ten 
noorden van de Heiligewegspoort en de oude wal. Hij kreeg toestemming voor de exploitatie op 
voorwaarde dat hij het arbeidsvolk en de heren thesaurieren en burgemeesters, als die op 
inspectie gingen, gratis zou overzetten.2021 De noodzaak voor het pontje werd echter al snel 
weggenomen. Er werden zes tijdelijke houten bruggen over de Leidsegracht aangelegd om de 
stad en de uitbreiding in aanleg bereikbaar te houden.2022 Toen de erven aan de Herengracht 
werden geveild, werd dit besluit voorgelezen: de kopers hoefden niet bang te zijn dat hun grond 
tijdens het verdere werk aan de stadsuitleg onbereikbaar was.2023 

Honderden schouwen werden ingezet bij het grondverzet voor de vergroting. Het oude 
slotenpatroon diende tijdens de uitleg nog als infrastructuur; het nieuwe grachtenpatroon werd er 
doorheen geweven. Pas als men ze niet meer nodig had voor het bouwverkeer werden de sloten 
gedempt.2024 Waar nodig werden bruggen verhoogd zodat de modderschouwen eronderdoor 

                                                                    
2012 Prins 1993. 
2013 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-2 176 (29 februari 1664) en 195 (3 september 1664). Tijdens de vierde vergroting werd 
de werf (op Valkenburg) te klein. De stadsschuitenmaker kreeg twee ruime werfterreinen op Oostenburg: SAA 5039-2 
180vo (18 maart 1664). 
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2016 SAA 5025-23 (Vroedschap) 99-100 (6 januari 1661). 
2017 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 144vo (24 augustus 1663). 
2018 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 104 (4 november 1662). 
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2021 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 147 (4 september 1663). 
2022 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 165vo (1 januari 1664). 
2023 SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 65-66vo (4 januari 1664). 
2024 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 21 (6 mei 1665). 
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konden varen.2025 Bij de aanleg van pleinen moest zoveel ophogingsmateriaal worden aangevoerd 
dat tijdelijke grachten werden aangelegd om het werk bereikbaar te maken.2026 Na de ophoging 
werden deze weer dichtgegooid.2027 

In 1662 was besloten dat een waterpoort zou worden gemaakt ten behoeve van de 
Boerenwetering.2028 In 1663, toen de vesting rond de vierde vergroting werd aangelegd, was de 
wetering afgedamd. Deze moest zo snel mogelijk weer bruikbaar worden.2029 Hiertoe werd een 
tijdelijke doorvaart met overtoom door de stadswal aangelegd.2030 Deze werd gedempt zodra de 
nieuwe Weteringsluis bruikbaar was.2031 Buiten het waterpoortje werd net als buiten de grote 
poorten een plein aangelegd.2032 

Zonder goede infrastructuur kon niet worden gebouwd. Nadat de grond aan de 
Prinsengracht en de Lijnbaansgracht was uitgegeven, kregen de stadsmeesters de opdracht om de 
aannemers van het grondverzet onder druk te zetten om hun werk snel uit te voeren. Desnoods 
moest de landmetersploeg delen van het werk zelf uitvoeren.2033 De week daarna kreeg Jan 
Willemsz Brederode, de opzichter van de stadsmodderwerken, de opdracht om de Keizersgracht 
op de kortst mogelijke termijn bevaarbaar te maken voor het bouwverkeer.2034 Ook het water 
rond Wittenburg werd uitgediept ten behoeve van het bouwverkeer, zodat de huurders en 
eigenaren van grond met hun bouwmaterialen bij het eiland konden komen.2035 

Een ander probleem waartegen werd opgetreden was het versperren van straten en kades 
door materiaal van particuliere bouwheren. Jan Hendricksz van den Bergh, de opzichter over de 
modderwerken, mocht alle grond die er langer dan drie dagen bleef liggen in beslag nemen en 
gebruiken voor stadswerk.2036 Dit gebeurde om problemen met de verkeersdoorstroming te 
voorkomen.2037 
 
5.2.5 Detailhandel en markt 
De functies van de straten waren afgestemd op het verkeer. Drukke straten werden gebruikt als 
winkelstraat (afb. 135). De radiaalstraten naar de poorten waren het drukst. De begane grond was 
geheel bebouwd met winkels. Tegen het einde van de zestiende eeuw waren de eerste etalages in 
Amsterdam verschenen.2038 Vaak waren winkels gekoppeld aan werkplaatsen; ter plaatse 
gefabriceerde waren werden verkocht, zoals bakkerijen of smederijen. In zeventiende-eeuwse 
teksten komt het woord ‘winkel’ voor als synoniem van ‘werkplaats’. Een winkelruimte diende 
vrijwel nooit uitsluitend voor de verkoop van goederen. In veel winkels werd de verkochte waar 
(deels) ter plaatse genuttigd, zoals in bierhuizen, slijterijen of tabakswinkels. Grond in 
winkelstraten was relatief erg duur; huren zullen navenant hoog zijn geweest. Dure winkelruimte 
werd alleen gebruikt als dat nodig was. 

Als er geen praktische redenen waren om de handel in een winkel onder te brengen, 
speelde deze zich af in de buitenruimte. Sommige waren konden zonder meer worden 
verhandeld, andere moesten worden gewogen. Weer andere hadden te maken met regelgeving op 
het gebied van voedselveiligheid. Ook de grootte en hoeveelheden van de handelswaar waren 
bepalend. Veel markten speelden zich af op de kades langs de grachten van de stad. Maar voor 
het verhandelen van vee waren deze niet geschikt. Ook was er geen plaats voor vis-, vlees- of 
spekbanken.2039 Buiten deze banken was de handel niet toegestaan. De banken werden door de 

                                                                    
2025 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184 (4 april 1664). 
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2038 Chung, Inaba, Koolhaas 2001, 28-48. 
2039 Zie de ‘order op de visbanken’: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 88 (15 april 1656) of SAA 5039-2 (Thesaurieren) 
24vo (13 maart 1659) waarin wordt bepaald dat er ‘vleeshallen of spekbanken’ op de Herenmarkt moeten komen. 
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stad verhuurd.2040 Met de huuropbrengst werd de inrichting van de openbare ruimte en de bouw 
van hallen en banken deels betaald.2041 

Sommige producten waren vocht- of temperatuurgevoelig; dan werden markthallen of 
galerijen gebouwd. Deze werden ad hoc neergezet, vaak op verzoek van marktkooplieden. In 
1613 werd gevraagd om een meelhal op de Nieuwmarkt.2042 Bij de Zuiderkerk stond een galerij 
voor de verkopers van boekweitmeel.2043 Veel markten kregen een gebouw, zoals de graanmarkt 
bij de Oude Brug; in 1616 werd daar een grote markthal gebouwd om ‘by tyde van groote hitte, 
coude ende andere ongetempert weder’ in te kunnen handelen.2044 Deze werd later verplaatst naar 
de Kampersteiger omdat het te druk werd op het Damrak.2045 

Markten kregen een plaats toegewezen door het stadsbestuur. Meestal gebeurde dit op 
verzoek van kooplieden, die hun product aan de man wilden brengen.2046 In 1613 was de 
kaashandel booming business. De kaasmarkt had meer plaats nodig. De fabrieksmeester moest 
samen met twee gecommitteerden uit de vroedschap een goede plek zoeken, en, als ze toch bezig 
waren, ook meteen een nieuwe plaats voor de appelmarkt zoeken.2047 Deze laatste kwam aan het 
Singel. 
 
5.2.6 Verkeersregels: maximumsnelheden en eenrichtingsverkeer 
De drukte leidde tot chaos en vervolgens tot het instellen van verkeersregels. Voor de schepen in 
het Damrak was al vroeg uitgebreide regelgeving nodig. In 1616 werden de waterschepen en 
andere vissersboten, die bij de Damsluis lagen, verdreven omdat er teveel scheld- en 
vechtpartijen ontstonden. Andere schepen konden er niet langs en protesteerden.2048 
Verschillende soorten schepen werden uit het Damrak ‘weggekeurd’.2049 Hiermee trachtte men de 
congestie in te dammen. In 1621 werd om deze reden een maximale maat van 68 voet gesteld aan 
in Amsterdam gebouwde lichters.2050 In 1659 werd een nieuwe ordonnantie voor de 
havenmeester opgesteld. Deze functionaris moest toezien op een ordelijk verloop van het 
waterverkeer waarbij een goede doorstroming, onbelemmerd laden en lossen en veiligheid de 
doelstellingen waren. Hij moest zorgen dat het verkeer niet te zeer werd belemmerd, door lege 
schepen uit het Damrak het IJ op te sturen naar een ligplaats ten westen van de Stadsherberg of 
naar de Westelijke Eilanden. Om dezelfde reden mochten geen schepen onder de bruggen liggen. 
Beurt- en veerschippers moesten op tijd vertrekken om de kades vrij te maken voor degene die 
na hen aan de beurt waren. De havenmeester moest zorgen dat laad- en losplaatsen uitsluitend 
voor die functie werden gebruikt en dat er geen schepen bleven liggen die al gelost of geladen 
waren. Verder mochten schepen niet met een uitstekende boegspriet of anker varen.2051 Verkeer 
dat vitale functies vervulde kreeg voorrang. De schuiten van molenaars kregen ‘voorschutting’ in 
de stadssluizen.2052 Hiermee werd de voedselvoorziening zekergesteld: brood was het 
belangrijkste bestanddeel van het voedsel van de stadsbevolking. Deze maatregel moet worden 
gezien als onderdeel van een bredere overheidsbemoeienis met voedselvoorziening en 
voedselveiligheid.2053 Zo kregen ook de waterschuiten voorrang als de Amstel met een ijsbreker 
moest worden opengehouden.2054 
                                                                    
2040 Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-8 (Vroedschap) 581-582 (17 januari 1600).In 1672 werd de huur voor de visbanken 
gehalveerd na klachten van de ‘viswijven’ over de slechte handel: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 120vo (15 december 
1672). 
2041 In 1600 ging de huur van de banken op de vismarkt omhoog van vijf naar twaalf gulden na een herinrichting. 
Vroedschapsresolutie d.d. 17 januari 1600: Van Dillen 1929, 580.  
2042 SAA 5025-10 (Vroedschap) 184-185 (29 november 1613). 
2043 SAA 5025-11 (Vroedschap) 218 (10 april 1620). 
2044 SAA 5025-10 (Vroedschap) 325-326 (4 mei 1616). 
2045 SAA 5025-20 (Vroedschap) 242 (3 maart 1655). 
2046 Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-8 (Vroedschap) 396 (23 augustus 1597), over de markt voor boekweitmeel. 
2047 SAA 5025-10 (Vroedschap) 177 (28 oktober 1613). 
2048 SAA 5020-12 (Keurboek I) 75vo (15 januari 1616). 
2049 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 72vo-74vo [ongedateerd; tussen 1627 en 1629]. 
2050 SAA 5020-12 (Keurboek I) 274vo-276 (16 november 1621); Noordkerk 1748-1778, 757-759. In 1667 werd haast 
gemaakt met het herstel van de kade langs de Turfmarkt omdat de turfschepen door de hele stad lagen en het verkeer 
hinderden: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
2051 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 205vo-206vo (23 juli 1659). 
2052 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 191vo (10 augustus 1668). 
2053 Kistemaker 1997. 
2054 Hallema en Emmens 1968, 91; Van Eeghen 1954. 
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Ook voor het landverkeer werden regels uitgevaardigd. De drukte maakte 
eenrichtingsverkeer noodzakelijk op een aantal plaatsen. In 1595 werd in de Halsteeg en de 
Pijlsteeg, de twee smalle stegen die de Dam vanuit oostelijke richting bereikbaar maakten, 
eenrichtingsverkeer voor wagens en sleden ingevoerd: het verkeer dat richting Dam wilde moest 
door de Halsteeg, het verkeer dat richting Hoogstraat wilde door de Pijlsteeg.2055 Er zullen 
bordjes hebben gehangen waarop de verkeersregels werden uitgedragen. In 1612 werd de keur 
vernieuwd omdat niet veel mensen zich eraan hielden. Om de doorstroming in de Halsteeg te 
bevorderen werd bepaald dat het schoonhouden van de goten in de steeg, dat dagelijks moest 
worden uitgevoerd door de aanwonenden, ’s ochtends binnen een uur na het luiden van de 
poortklok klaar moest zijn.2056 Het jaar na de instelling van deze eerste verkeersregeling werd ook 
aan de westzijde van de Dam, op de Gasthuissteeg (waar nu de Paleisstraat ligt) en de inmiddels 
verdwenen Vogelsteeg eenrichtingsverkeer ingevoerd.2057 Dat gebeurde in 1644 ook op de smalle 
kade aan de westzijde van het Rokin.2058 In de Beurssteeg ging men nog een stap verder: daar 
werd het eerste voetgangersgebied gecreëerd, althans tijdens beurstijd, tussen half twaalf en half 
twee.2059 In de Oudebrugsteeg werd eenrichtingsverkeer gecombineerd met een stopverbod.2060 
In 1656 werd eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Heiligewegspoort; wagens die de stad 
uitkwamen kregen voorrang.2061 De Heiligewegspoort lag op een belangrijke verkeersroute en 
was kennelijk drukker dan de andere poorten. 

In 1663, 1669 en 1679 werden keuren uitgevaardigd waarin bezitters van een rijtuig 
werden verplicht de kortste route van hun huis (of de herberg waar ze logeerden) naar de 
dichtstbijzijnde stadspoort te nemen. De boete op overtreding was hoog: 100 gulden.2062 Deze 
maatregel werd ingevoerd om ernstige congestie (‘merkelijke belemmering van ’s Heeren 
straaten’) te voorkomen maar was niet handhaafbaar. In 1681 werd de keur nogmaals vernieuwd 
maar uiteindelijk zag het bestuur af van verdere pogingen om de kortste route verplicht te stellen 
en werd de regel ingetrokken. Hierbij werd gemeld dat men ‘sediglijk en ordentelijk’ moest rijden 
en niet ‘hartdravende’. Nadat gedurende meer dan een halve eeuw was gepoogd om de groei van 
het rijtuigverkeer af te remmen werd nu volstaan met het instellen van een (wat subjectieve) 
maximumsnelheid.2063 
 
5.3 De s te de l i jke inf ras tructuu r 
 
5.3.1 De ontwikkeling van het infrastructureel stelsel 
In het Hollandse veen kreeg de mens niets voor niets. Om bewoning en landbouw mogelijk te 
maken moest het land worden ontwaterd door sloten te graven. Dit gebeurde vanuit een 
ontginningsbasis. Op de plaats waar Amsterdam zou komen te liggen was dit de Amstel. Schuin 
op de ontginningsbasis werd een stelsel van poldersloten aangelegd. De ontwatering zette een 
onomkeerbaar proces van bodemdaling in gang. Deze leidde tot steeds nieuwe investeringen in 
waterstaatkundige werken, zoals de aanleg van dijken langs de Amstel en het IJ. De stadswording 
en verdere groei van Amsterdam vonden plaats in dit ontginningslandschap. 

De dijken dienden tevens als verkeersweg; buiten de dijken om was het drassige 
veenweidelandschap onbegaanbaar, zeker buiten het zomerseizoen. De dijken vormden de 
regionale infrastructuur. Binnen de poorten waren ze de hoofdstraten van de stad: de 
Kalverstraat, de Nieuwendijk, de Warmoesstraat en in mindere mate de Nes. Het buitendijkse 
land werd steeds verder opgehoogd, waarmee de dijkstraten centraal in de stedelijke structuur 

                                                                    
2055 Breen 1909, 138-139. 
2056 Keur d.d. 12 december 1612: Noordkerk 1748-1778, 1085. De beide stegen werden in 1867 samengevoegd tot de 
Damstraat: Jager 2002, 45. 
2057 Oldewelt 1951; Kouwenaar 1951. 
2058 De kade was te smal zodat het ‘heen ende wederkeeren van de sleden’ leidde tot ‘incommoditeyten en 
inconvenienten’: Keur d.d. 26 april 1644: Noordkerk 1086. 
2059 Het stopverbod gold niet voor het bevoorraden van huizen in de steeg. Keur d.d. 29 november 1691: Noordkerk 
1748-1778, 1087. 
2060 Keur d.d. 21 februari 1715: Noordkerk 1748-1778, 1087. 
2061 Keur d.d. 12 februari 1658: Noordkerk 1748-1778, 705. 
2062 SAA 5020-16 (Keurboek O) 210-210vo (5 juni 1669); SAA 5025-54 (Vroedschap) 598 (24 januari 1736); 
Noordkerk 1748-1778, 739-741. 
2063 SAA 5025-54 (Vroedschap) 596 (24 januari 1736). 
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kwamen te liggen. Het patroon van het ontginningslandschap veranderde van land- en 
waterbouwkundig stelsel in stedelijke infrastructuur. Zo ontstond een patroon van dijkstraten 
parallel aan de rivier en stegen haaks daarop. In een later stadium werd de Amstel afgedamd, 
waarmee de stad een binnen- en een buitenhaven kreeg. Parallel aan de rivier werden de 
burgwallen gegraven. 

Het patroon dat resulteerde uit de middeleeuwse ontginning diende als basis voor de 
verstedelijking en werd overgenomen in het stratenplan. Sloten werden gedempt tot stegen, 
landbouwpercelen veranderden geleidelijk in bouwblokken. De grondeigendom raakte door een 
steeds fijnmaziger parcellering steeds verder versnipperd en het grondgebruik en de bebouwing 
wijzigden sterk, maar de hoofdstructuur bleef in grote lijnen ongewijzigd. 

De Amstel was en bleef de belangrijkste stedelijke verkeersader, de centrale as in de 
structuur van burgwallen, dijkstraten en stegen die de Middeleeuwse stad ontsloot. Amsterdam 
was met zijn langgerekte plattegrond letterlijk een rivierstad. De structuur van de stad viel samen 
met haar belangrijkste infrastructuur. 

Aanvankelijk werd het verkeer vooral over water afgewikkeld: iedere plek in Amsterdam 
lag op korte afstand van de Amstel of de burgwallen. Voor de locale bereikbaarheid diende een 
fijnmazig netwerk van stegen en dwarsstegen. Er waren – afgezien van de Amstel- en IJdijken – 
nauwelijks straten. Vooral langs het Damrak en het Rokin was de toegankelijkheid voor 
landverkeer beperkt. 
 
5.3.2 Van private naar publieke buitenruimte 
De dijken, en dus ook de wegen, waren aanvankelijk eigendom van de bezitters van de kavels 
langs de dijk. Zij hadden een onderhoudsplicht voor de dijk. In de loop van de tijd is een steeds 
groter deel van de buitenruimte openbaar geworden. Uit de bepalingen in het oudste keurboek 
van Amsterdam is op te maken dat de stad pas in de vijftiende eeuw greep begon te krijgen op de 
buitenruimte en dat er zoiets als ‘openbare ruimte’ aan het ontstaan was. Het is tekenend dat nog 
in 1463 een verbod werd uitgevaardigd op het verhuren van stukken stadsstraat door 
particulieren.2064 Het besef dat straten geen privébezit (meer) waren van de aanwonenden was 
nog niet overal doorgedrongen. In 1413 was het verboden om op eigen initiatief, zonder 
toestemming van het gerecht, stegen en straten aan te leggen.2065 Pas in 1498 werd een ‘generale 
rooiing’ vastgesteld.2066 Hierin was vastgelegd hoe breed de straten en grachten in de stad nu 
eigenlijk waren of moesten zijn. Hiermee werd een poging gedaan tot formalisering van de 
gegroeide situatie. 

In de zestiende eeuw werd de loop van de oevers van de Amstel en het IJ vastgelegd: 
niemand mocht nog naar eigen inzicht kades aanleggen op straffe van sloop. Ook de breedte van 
de kades langs de burgwallen werd geregeld. Hiertoe werd allereerst de breedte van het water 
bepaald op vijf roeden (18,50 meter) voor de Achterburgwallen en acht roeden (29,60 meter) 
voor de Voorburgwallen. We moeten ervan uitgaan dat het ging om minimale breedtes: vooral de 
breedte van de Nieuwezijds Voorburgwal varieert sterk. Niemand mocht de kade voor zijn huis 
zo ver de gracht in leggen, dat die smaller werd dan de aangegeven breedte. Vervolgens werd de 
breedte van de kades bepaald op dertien voet (3,70 meter) voor de Voorburgwallen en tien voet 
(2,80 meter) voor de Achterburgwallen. Deze breedte was niet meer dan een wensbeeld dat men 
op de langere termijn hoopte te realiseren. De kades zullen nog lange tijd een gekartelde loop 
hebben gehad omdat de bebouwing slechts geleidelijk wijzigde.2067 En zelfs na het bereiken van 
deze breedte waren kades waren nog niet half zo breed als nu.  
 
5.3.3 Werven en kades: landverkeer door de waterstad 
Een groot deel van de stad bestond uit water. Er werd alleen de strikt noodzakelijke 
infrastructuur aangelegd. Op veel plaatsen waren geen kades of liepen ze niet door (afb. 136). 
Gevels van gebouwen stonden in het water. Op plaatsen waar kades lagen waren ze veel smaller 
dan nu en vaak privébezit. Ook langs het Damrak en het Rokin waren aanvankelijk geen 

                                                                    
2064 Breen 1902, 54. 
2065 Breen 1902, 15-16. 
2066 Zantkuijl 1997, 22. 
2067 Dat blijkt ook uit een keur d.d. 12 april 1541: Noordkerk 1748-1778, 724. 
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doorlopende kades; achtergevels werden naar believen in de Amstel uitgebouwd (afb. 2).2068 
Bereikbaarheid over het water bepaalde de gebruikswaarde van panden.2069 De tweezijdige 
ontsluiting van veel panden, over het water en over de weg, zoals we die nu nog tussen het 
Damrak en de Warmoesstraat zien, kwam tot ver in de zestiende eeuw veel vaker voor. Tot het 
midden van de zestiende eeuw waren aan beide zijden van het Damrak geen kades; pas in 1553 
werd aan de westzijde een kade aangelegd.2070 De huizen werden in de loop van de tijd in één 
rooilijn gelegd. Met deze operatie verdween veel economische activiteit van de Nieuwendijk naar 
het Damrak.2071 Langs de westzijde van het Rokin werd rond 1560 eveneens een doorgaande 
kade aangelegd.2072 Deze werd pas in het begin van de zeventiende eeuw op een breedte gebracht 
die landverkeer van enige omvang toeliet.2073 Het kwam zelfs voor dat bestaande kades als 
bouwgrond werden uitgegeven: in de eerste helft van de zestiende eeuw verdween de kade langs 
de Nieuwezijds Voorburgwal. In 1499 was een brug over deze gracht gelegd in het verlengde van 
de Sint Luciensteeg. Deze route werd verlengd met de Rosmarijnsteeg; tegelijkertijd werd de kade 
die op dat moment langs de Nieuwezijds Voorburgwal lag, als bouwgrond uitgegeven aan het 
Sint Lucienklooster. De Rosmarijnsteeg maakte de kade langs de Nieuwezijds Voorburgwal in de 
ogen van het stadsbestuur overbodig; deze werd zonder pardon volgebouwd. 

Op andere plaatsen was de waterkant onderdeel van de bedrijfsvoering van 
scheepswerven. Deze waren niet openbaar toegankelijk. In de loop van de tijd kwamen op steeds 
meer plaatsen kades waar ze eerder niet lagen: dit proces is nog gaande, maar begon al in de 
zeventiende eeuw op kleine schaal. In 1671 kreeg Jacob Claesz Dom, spijkerkoper op de 
Realengracht ten westen van de Taandwarsstraat, toestemming om op eigen kosten een kade aan 
te leggen bij de herbouw van drie afgebrande pakhuizen. De kade mocht even breed worden als 
de kade die voor de panden ten oosten van de Taandwarsstraat lag. Er werden strikte 
voorwaarden gesteld: zowel de kosten van de aanleg van de kade als het onderhoud zou ten laste 
komen van de spijkerkoper, maar de grond zou in eigendom van de stad blijven, en mocht 
uitsluitend met toestemming van het stadsbestuur worden gebruikt als opslagruimte.2074 Kades 
aanleggen op werfterreinen werd incidenteel toegestaan, maar tegen het gebruik van kades als 
scheepshelling werd hard opgetreden. In 1663 had een scheepstimmerman op het Prinseneiland 
een deel van de houten beschoeiing afgezaagd om die te gebruiken als scheepshelling. Hij moest 
de schade op eigen kosten herstellen.2075 Bij conflicten over het gebruik van de kades speelden 
vaak financiële belangen. In 1693 richtten bewoners van de Haringpakkerij zich tot de 
burgemeesters met een klacht over het gebruik van ‘hun’ kade als ligplaats voor lege schepen. De 
bewoners konden de kades niet gebruiken en vreesden voor de huurprijzen van hun pakzolders, 
die zouden dalen als laden en lossen niet mogelijk was.2076 
 
5.3.4 De bewaking van de rooilijnen 
Een van de belangrijkste aspecten van de stedelijke bemoeienis met het gebruik van de ruimte is 
het trekken en vervolgens bewaken van rooilijnen. De rooilijn was de basis van het 
stedenbouwkundig beleid. Over het algemeen was de rooilijn niet alleen de eigendomsgrens 
tussen openbaar en privébezit maar ook de bebouwingsgrens. In het overgrote deel van de stad 
worden de rooilijnen gemarkeerd door de voorgevels van gebouwen. Waar dit niet het geval was, 

                                                                    
2068 Speet 2004, 84-85. 
2069 Dudok van Heel 1997, 124-126. 
2070 Taverne 1990. 
2071 Dudok van Heel 1996. 
2072 Deze werd deels onderhouden door het Burgerweeshuis in de Kalverstraat en uitbreidde op het binnenterrein aan 
het Rokin: Meischke 1975, 2. In 1526 was sprake van een kade maar die liep nog niet door tot aan de Dam: Breen 
1909, 118. Op de vogelvlucht van Cornelis Anthonisz zijn huizen te zien met hun voet in het water. De onderbroken 
kade fungeerde uitsluitend als laad- en losruimte en niet als verkeersroute. 
2073 Zie SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 221-221vo (13 mei 1606) en SAA 5025-9 (Vroedschap) 284 (14 juli 1607) over 
de kade aan de westzijde van het Rokin; SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 235 (27 maart 1610 over de kade aan de 
oostzijde, de tegenwoordige Oude Turfmarkt. De nieuwe kade die daar werd aangelegd was smaller dan de huidige en 
de breedte was sterk variabel: tussen de 19 en de 25 voet. 
2074 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 149 (20 februari 1671). 
2075 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 122vo (14 april 1663). 
2076 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 31-31vo (6 augustus 1693). 
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waren de eigenaren van de grond verplicht om een schutting of een muur te plaatsen.2077 Vier 
rooimeesters waren belast met het bewaken van de rooiing. Er werd strak de hand aan gehouden. 
Een rooilijn mocht niet worden verlegd zonder toestemming van op zijn minst de rooimeesters, 
maar vaak was een omstandige procedure noodzakelijk waarbij ook de thesaurieren en de 
stadsmeesters toestemming moesten verlenen. 

De voorkeur ging altijd uit naar rechte rooilijnen. Op plekken waar de rooilijn vanouds 
slingerde of door slecht toezicht of meetfouten niet recht was, werd ingegrepen. In 1602 werden 
de gebogen rooilijnen op het Singel zoveel mogelijk rechtgetrokken.2078 Zoals hierboven bleek 
werden slingerende dijktracés bij stadsuitbreiding eveneens rechtgetrokken. In 1668 richtte 
meestertimmerman Taecke Gerbrants zich tot de thesaurieren met de mededeling dat de rooiing 
van de Brouwersgracht niet deugde: hij gaf te kennen dat ‘geen naeuw reguard op de roijinge is 
genomen offwel geen seekere roijinge is geweest, ’t geen nochtans tot groote ontcieringe van U 
Ed Achtb stad is streckende’. Deze fout zou deels kunnen worden hersteld als Gerbrants 
toestemming zou krijgen om zijn voorgevel elf duim verder naar voren te zetten. Men volgde de 
zware procedure. Toestemming van de rooimeesters was onvoldoende. De thesaurieren mochten 
vrijstelling verlenen maar vroegen eerst de mening van de stadsarchitect en de stadsmetselaar. Pas 
nadat Stalpaert en Brederode het advies hadden gegeven om de rooilijn recht te trekken werd 
deze verlegd en mocht Gerbrants zijn gevel naar voren zetten.2079 

Het verleggen van de rooilijn vergde een zware procedure maar ook het overschrijden 
ervan leidde tot allerlei regelingen. Het was verboden om zonder toestemming wat dan ook op, 
boven of onder stadsgrond neer te zetten.2080 Maar vaak bleken huizen te klein. In de loop van de 
tijd kwamen onderdelen van uitpuilende gebouwen buiten de rooilijn terecht. De bekendste 
overschrijding van de rooilijnen zijn de stoepen en pothuizen die aan veel huizen werden 
gebouwd. In de zeventiende eeuw was ook de aanleg van regenbakken onder de straat zeer 
gebruikelijk.2081 Voor deze regenbakken werd precario betaald. Ook windassen, stoepen, 
pothuizen, luifels, openslaande luiken, deuren, vensters, spoelhuizen, bruggetjes, overstekken van 
huizen of overhangende winkelkassen werden tegen betaling toegestaan.2082 Hierin werd 
zorgvuldig te werk gegaan. Zelfs het buiten zetten van een bank kon leiden tot een beslissing van 
de thesaurieren.2083 Ook voor kleine uitsteeksels boven stadsgrond, zoals een afdakje, moest 
precario worden afgedragen.2084 Aan reclame werden ook regels gesteld, niet in het minst omdat 
sommige straten volhingen met uithangborden. Deze waren soms zo groot dat het zicht op de 
straat werd weggenomen. Daarom mochten ze niet verder uitsteken dan de luifels. Op plaatsen 
waar geen luifels waren, moesten borden plat tegen de gevel worden bevestigd.2085 

 Kelders onder de straten werden net als stoepen precario toegestaan.2086 Voorwaarde 
voor toestemming was dat kelders niet boven maaiveldhoogte lagen.2087 Wie aan deze 
voorwaarde voldeed kreeg over het algemeen toestemming om een ‘boghe of wulff’ onder de 
straat aan te leggen.2088 Zo mocht notaris Gerrit Steeman onder de straat voor zijn huis aan het 
Singel een kelder aanleggen over de gehele breedte van zijn pand. De kelder mocht uit de rooilijn 
gerekend acht voet (2,26 meter) onder de straat steken.2089 In 1676 – de bouw van kelders onder 
stadsgrond was in de loop van de tijd gemeengoed geworden – werd een grote kelder aangelegd 
op de hoek van de Keizersgracht en de Leliegracht. Toen bleek dat deze slechts werd afgedekt 

                                                                    
2077 Zie bijvoorbeeld: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 125vo (17 januari 1665); SAA 5039-183 (Register van verkochte 
erven) 192-214 (4 december 1664), 214vo-248 (1 januari 1665). 
2078 SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 204 (22 februari 1602). 
2079 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 11 (13 december 1668). Dat bij de rooiing van de Brouwersgracht niet de gewenste 
precisie was betracht blijkt ook uit: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 146 (11 februari 1671). 
2080 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 82vo (31 maart 1689). 
2081 SAA 5023-7 (Groot Memoriaal) 130 (7 september 1685). 
2082 Zie bijvoorbeeld SAA 5039-294 (Rapiamus) 45-51 (1609) SAA 5039-295 (Rapiamus) 34-39vo (1610). 
2083 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 189vo (8 juli 1695). Over windassen: Anoniem 1931. 
2084 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 56vo (1 oktober 1675). 
2085 Noordkerk 1748-1778, 993; Van Lennep en Ter Gouw 1868, 85. 
2086 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 93vo-94 (29 januari 1683). 
2087 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 51 (11 maart 1660). 
2088 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 51 (12 maart 1660). 
2089 De precario bedroeg jaarlijks vijf gulden: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 56vo (1 oktober 1675). 
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met houten planken grepen de burgemeesters in. De planken zouden geen passanten met zware 
lasten kunnen dragen en bovendien snel verrotten. Men zou erop toezien dat in het vervolg 
alleen nog kelders werden aangelegd met een voldoende sterk stenen gewelf.2090 

Een enkele keer werden aanvragen ingediend om tijdelijk grotere gebouwen buiten de 
rooilijnen te zetten. In 1665 verzocht de hoefsmid Arent Dor om een tijdelijke stal te mogen 
bouwen voor zijn smederij in de Reguliersdwarsstraat; dit verzoek werd afgeslagen.2091 In 1672 
verzocht Jan Haeck, ook hoefsmid, een tijdelijk gebouwtje op het Weesperplein te mogen 
plaatsen. Dat werd hem toegestaan, waarbij de tijdelijkheid van de vergunning werd 
benadrukt.2092 Het Weesperplein lag aan de rand van de stad in een buurt die op dat moment 
bijna alleen bedrijfsbebouwing kende terwijl de Reguliersdwarsstraat in die tijd al in gebruik was 
als achterstraat van de Herengracht. 

Een functie die de neiging vertoonde om rooilijnen te overschrijden was de brouwerij. 
Deze bedrijfstak liet in Amsterdam in de zeventiende eeuw een gestage groei zien.2093 De 
brouwers hadden paarden nodig voor het transport van vaten bier en de aandrijving van 
rosmolens waarin mout werd gemalen.2094 De paarden werden vaak ondergebracht in 
paardenstallen voor hun deur op de grachten. Toen in 1689 een van de brouwers toestemming 
verzocht voor het oprichten van een paardenstal werd besloten tot een onderzoek. Voordat de 
brouwer zijn vergunning kreeg werd het effect van de paardenstallen op de openbare ruimte in 
kaart gebracht. De stadsmeesters en oud-burgemeester Johannes Hudde werden gevraagd te 
adviseren. Hun oordeel was niet mals: de stallen leidden tot hinderlijke belemmering van de 
straten en ernstige ‘misstand’. Dit was tegengestelde van ‘welstand’ in bouwkundige zin. Alle 
paardenstallen moesten dan ook voor de eerstkomende eerste mei (verhuisdag) zijn afgebroken; 
ervoor in de plaats mocht maximaal een open ruifje komen om overdag paarden aan te zetten.2095 
 
5.3.5 Kromme en rechte straten 
Het gebruikelijke beeld van middeleeuwse steden, met smalle, slingerende en donkere straten 
wordt in toenemende mate op de helling gezet: veel middeleeuwse steden en stadsuitbreidingen 
werden gekenmerkt door een strakke orthogonale planning.2096 Amsterdam voldoet aan het 
traditionele beeld van de Middeleeuwse stad. Er was geen rechte straat of steeg te vinden en alle 
straten waren smal en op veel plaatsen donker door overkragende bebouwing. De aanwezigheid 
van hoge bruggen zorgde voor forse hellingen. 

De weinig planmatige aanleg van het middeleeuwse Amsterdam mag niet worden 
opgevat als teken van stedenbouwkundig onbenul of landmeetkundige achterlijkheid. De stad 
was nog zo klein dat geen behoefte bestond aan een plan. Amsterdam kende tot de Alteratie van 
1578 een gestage groei langs lijnen die al in het landschap waren getrokken. Van Domselaer 
schreef rond 1665 ‘dat alle vergrootingen te vooren, Iaar op Iaar, geschiet sijn geweest, even 
gelijk men een open plaats, of Dorp, gestadigh met huysen en hoven vergroot, en aanmaakt...’.2097 
De kleine schaal van de stad en de ligging aan de rivier maakten dat verkeersplanning niet nodig 
was. 

Pas in 1585 werden in Amsterdam voor het eerst rechte straten en grachten aangelegd. 
De aanleiding daarvoor lag in het nieuwe vestingbouwkundige systeem dat door Adriaen 
Anthonisz werd toegepast. De mathematische methodiek van het vestingstelsel had ook zijn 
effect op de straten in de nieuwe stad: de binnenvestgracht (die in de zeventiende eeuw zou 
worden verbreed tot de Herengracht) nam de kaarsrechte lijnen van de nieuwe vestingwerken 
over. Pontanus schreef in 1614 over de straten in de zestiende-eeuwse uitleg: ‘De straten oock die 
nieuwelicx by gecomen zijn worden nae den regel van de voorgaende/ met een geduerige 
leydinge gedirigeert: en onder andere is wijt en breedt/ de welcke daeromme oock de breede 

                                                                    
2090 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 73 (26 februari 1676). 
2091 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 15 (24 februari 1665). 
2092 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 38 (27 mei 1672). 
2093 De Vries en Van der Woude 1995, 379 
2094 Dit blijkt uit een advertentie waarin de inventaris van brouwerij ‘De Dubbele Arent’ te koop werd aangeboden: 
Hallema en Emmens 1968, 97. 
2095 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 98-99 (6 december 1689). 
2096 Leguay 1984; Rutte 2002; Boerefijn 2003. 
2097 Van Domselaer 1665, 237. 
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Straete ghenoemt is/ die van de oude S. Antonis Poorte tot de nieuwe recht leydt’ (afb. 3). 
Pontanus vermeldt de Jodenbreestraat als bijzonder recht en breed. Hij benadrukte de 
continuïteit in het stratenplan door de goede aansluiting van de nieuwe straten op die in de 
bestaande stad te noemen.2098 Toch zal een regelmatige verkaveling een grotere rol hebben 
gespeeld dan de loop van de straten. Met de aanleg van Uilenburg, Valkenburg en Rapenburg in 
1592 werd een geometrisch stelsel van rechte straten, grachten en kavels gemeengoed. Hierna 
zou in Amsterdam tot 1865 geen kromme straat meer worden aangelegd.2099 

In de zeventiende eeuw werd de straat het onderwerp van een zich steeds verder 
ontwikkelend verkeerskundig denken, zowel op het niveau van het verkeerssysteem op stedelijke 
schaal als op dat van ontwerp en inrichting. Straten werden lijnrecht getrokken en de breedte 
werd gebaseerd op de verkeerscapaciteit. Het beste voorbeeld is de Leidsestraat: deze werd 
ontworpen als stadssnelweg. De straat werd zo breed dat drie wagens elkaar ruim konden 
passeren op het hardstenen rijpad.2100 De bruggen werden even breed als de ruimte tussen de 
beide rooilijnen, zodat geen bottlenecks ontstonden die het verkeer zouden ophouden.2101 

Straten en grachten maakten deel uit van een groter verkeersstelsel dat samenhing met de 
functionele opbouw van de stad; verschillende typen straten kregen een inrichting gebaseerd op 
functie. Overmaat in de buitenruimte was alleen te vinden aan de hoofdgrachten; hier waren de 
kades niet breder dan elders maar ze hadden in veel mindere mate de functie van verkeersweg, 
opslagplaats en marktterrein. 
 
5.3.6 Veel verkeer, weinig ruimte 
De verkeersstromen bewogen zich in traag tempo door de stad. Het waterverkeer werd 
opgehouden door de alom aanwezige schutsluizen – Amsterdam telde aan het einde van de 
zeventiende eeuw niet minder dan zeven waterboezems met elk een eigen peil. De bijnaam 
‘Boerenverdriet’ voor de sluis (later brug) in het Spui zegt genoeg (afb. 136). Het was niet 
mogelijk om de stad ’s nachts te bevoorraden; poorten en bomen sloten rond negen uur. Vooral 
het verkeer over land verliep moeizaam: het verkeersareaal hield geen gelijke tred met het 
groeiende verkeer. Aanleg en onderhoud van wegen was duur. Echt brede straten waren een luxe 
die Amsterdam zich niet kon veroorloven. 

Hiervoor waren meerdere redenen. Allereerst leent de ondergrond zich slecht voor de 
toepassing van bestrating. In de zeventiende eeuw was de bestrating (net als nu) eens in de paar 
jaar zover weggezakt dat de straatstenen moesten worden weggehaald, de ondergrond worden 
opgehoogd en opnieuw bestraat. Aanleg en onderhoud van de bestrating viel in tegenstelling tot 
de kademuren onder de verantwoordelijkheid van de stedelijke overheid.2102 Sommige straten 
werden niet over de gehele breedte bestraat maar kregen alleen een baan van een roede (3,76 
meter) breed.2103 Hieronder wordt nader ingegaan op de hoge kosten van bestrating. 

Verder waren er de grondkosten, of liever: de gederfde grondopbrengst. Bij 
stadsuitbreiding bestond de noodzaak tot maximalisering van het aandeel uitgeefbare grond. 
Iedere kavel die niet kon worden verkocht, was een verliespost en werd ook als zodanig gezien. 
Naast de financiële beperkingen waren er delen van de buitenruimte die om praktische redenen 
niet konden dienen als verkeersareaal. Een strook van vier voet breed, die vlak voor de huizen 
langs liep, moest door de eigenaren van de huizen worden onderhouden. Vaak werden hier 
luifels, stoepen en pothuizen gebouwd. Dit leidde op veel plaatsen tot een flinke vernauwing van 
de toch al smalle verkeersruimte. Op andere plaatsen namen commerciële activiteiten delen van 
de buitenruimte in beslag.  

                                                                    
2098 Pontanus 1614, 269. 
2099 Toen begon de ontwikkeling rond de Vondelstraat waar de aanleg van gebogen straten deels esthetisch 
gemotiveerd was: Hoogewoud, Kuyt en Oxenaar 1985, 100. 
2100 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 185 (24 april 1664). 
2101 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 21vo (13 mei 1665). 
2102 In 1635 werd geklaagd over de hoge kosten van het onderhoud van de bestratingen: SAA 5025-16 (Vroedschap) 
77vo-78 (12 januari 1635). Waar mogelijk werd het beheer overgelaten aan omwonenden. Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-
6 (Thesaurieren) 103 (17 maart 1677). 
2103 Dit gebeurde bijvoorbeeld op de oostelijke eilanden en de Plantage Middenlaan: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 165vo 
(1 januari 1664); SAA 5039-9 (Thesaurieren) 59vo-60 (8 april 1699). 
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Een voorbeeld is de handel in bouwmaterialen. In 1622 werd geklaagd over de 
belemmering van veel grachten en straten door de steenkopers die er steen opsloegen.2104 
Gigantische hoeveelheden natuur- en baksteen waren onderdeel van de bouwgolf die volgde op 
de derde uitleg. Hier lag dan ook de ideale vestigingsplaats voor handelaren in bouwmateriaal. De 
opslag van steen leidde niet alleen tot ontsiering van de grachten maar ook tot schade aan kades. 
Vaak werd de doorgang zo ‘benauwd’ dat men met sleden niet meer over de hardstenen baan 
kon en over de klinkers moest. Dit was bij keur verboden om schade aan de bestrating te 
voorkomen.2105 Bewoners van het Singel klaagden dat ze hun huis nauwelijks meer in en uit 
konden.2106 Er gingen in de vroedschap stemmen op om de steenkopers van de grachten te 
verdrijven en een concentratiegebied voor de steenhandel aan te wijzen, bijvoorbeeld de Amstel, 
de Waal, de Prinsengracht of de Brouwersgracht.2107 Het jaar daarna werden de steenkoperijen uit 
het grootste deel van de stad weggekeurd, in ieder geval van de woongrachten; alleen op een 
aantal delen van grachten mochten ze zich nog vestigen. Op de Herengracht tussen de 
Huidenstraat en de Beulingsloot mochten nog wel steenkoperijen worden gevestigd. Maar dit 
deel van de gracht lag tegen de toenmalige stadsgrens aan; de stadssteenhouwerij lag hier ook.2108 
 
5.3.7 Functiescheiding: woongrachten, werkgrachten en winkelstraten 
De dichtbebouwde en bomvolle Warmoesstraat was tot de aanleg van de Herengracht de 
woonplaats van veel van de allerrijksten. De afwezigheid van druk verkeer en de aanwezigheid 
van riante kades zal een van de aspecten zijn geweest die de bewoners van de Warmoesstraat 
ertoe gebracht hebben om alleen al aan grondkosten duizenden guldens uit te geven om nieuw te 
kunnen bouwen op de Herengracht of de Keizersgracht.  

Rust op deze grachten werd zeer op prijs gesteld en op allerlei manieren bevorderd. Dat 
gold niet alleen voor de bebouwing en de binnenterreinen, maar evenzeer voor de openbare 
ruimte. Zoals lawaai, rook en stank veroorzakende functies uit de bebouwing werden geweerd, 
werd al te intensief verkeer, allerlei bedrijvigheid en grote mensenmassa’s geweerd van de 
woongrachten.2109 De toenemende functiescheiding in de stad had daarmee effect op het gebruik 
en karakter van de buitenruimte: de dwarsstraten en pleinen dienden voor de commercie en het 
daarmee samenhangende verkeer, aan de Herengracht en de Keizersgracht werd gewoond. De 
gang van zaken rond de aanleg van dwarsstraten in de westelijke grachtengordel laat zien dat de 
commerciële belangen van de bewoners van de dwarsstraten en de rust aan de woongrachten met 
kracht werden behartigd. De eerste groep wilde zoveel mogelijk verkeer voor de deur, de tweede 
zo weinig mogelijk. Een groep kopers uit de Wolvenstraat probeerde de aanleg van een 
dwarsstraat te voorkomen om te kunnen profiteren van alle verkeer. Een andere groep, die op de 
Keizersgracht woonde, wilde juist een extra dwarsstraat om hun deel van de gracht verkeersluw 
te houden. 

Het verkeer speelde een belangrijke rol in het ontwerp van de grachtengordel. De 
hoofdroutes voor het waterverkeer liepen over het Singel en de Prinsengracht, die beiden door 
een sluis in de Haarlemmerdijk met het IJ waren verbonden. De sluizen waren bepalend voor de 
verkeersstructuur. Zowel het Singel als de Prinsengracht waren verkeersgrachten met veel 
werkfuncties. Pakhuizen, markten en bedrijvigheid zorgden voor drukte. Hoe druk het kon zijn 
op deze grachten blijkt uit de regelgeving voor het watergebruik rond sluizen en markten. Op de 
meeste afbeeldingen is de Prinsengracht overvol met boten en bootjes, de kades afgeladen met 
handelswaar (afb. 137). De Herengracht en de Keizersgracht liepen parallel aan deze 
verkeersroutes en hadden geen directe aansluiting op het IJ. Deze grachten lagen in de luwte van 
het drukke stadsverkeer. Aan de Herengracht en de Keizersgracht waren geen markten, aan het 
Singel en de Prinsengracht des te meer.2110 Niet alleen in functies en bebouwing, maar ook in het 

                                                                    
2104 SAA 5025-12 (Vroedschap) 120 (18 juli 1622). 
2105 SAA 5020-12 (Keurboek I) 57vo-58 (25 oktober 1614). 
2106 SAA 5039-90 (Rekesten inzake vergunningen of klachten betreffende buurten, straten en percelen), no. 961. 
2107 SAA 5025-12 (Vroedschap) 120 (18 juli 1622). 
2108 Wagenaar 1765, 486-487. 
2109 Zie bijvoorbeeld: Von Zesen 1664, 178-188. Ook op Vlooienburg werd rekening gehouden met het ‘gewoel’ op 
straat: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 81vo-82vo (9 juni 1676). 
2110 Na 1660 kwamen op de Herengracht en Keizersgracht wel markten voor: Kistemaker, Wagenaar en van Assendelft 
1984, 60, 61. Maar toen kwam de grond van de vierde vergroting in de verkoop. 
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gebruik, de inrichting en de maatvoering van de stedelijke ruimte was een groter contrast met het 
stadshart nauwelijks denkbaar.  

Door het ontbreken van een totaalontwerp ontstond in de derde vergroting een weinig 
continue verkeersstructuur. Dat was in de vierde vergroting zien we een volledig doorgewerkt 
verkeerssysteem van radialen uit alle richtingen. Ringstraten en een ringgracht verdelen het 
verkeer over de radialen en brengen de verschillende delen van de vergroting met elkaar in 
verbinding. De ervaring met de eerdere stadsuitleg leidde tot een systematische indeling van de 
verkeersruimte op basis van het ruimtegebruik, veranderde wensen en verkeerskundig inzicht. 

Om te beginnen valt op dat er geen onbereikbare hoeken in het plan zitten. Het gehele 
nieuwe stadsdeel, ook de werkgebieden buiten de Prinsengracht, is goed ontsloten door een 
consequent doorgevoerde radiaal-concentrische opzet. De bestaande radiaalstraten in de oude 
stad zijn aangesloten op de routes buiten de stad. Het uitgangspunt voor de radialen was een 
korte en dus rechte en comfortabele weg naar het centrum: men wilde ‘de luijden [...] op de 
beknopste manier leijden na het midden van de stadt’.2111 Waar dat nodig werd geacht is een extra 
radiaal toegevoegd, zoals de Spiegelstraat. Hiermee werd voorkomen dat al te lange bouwblokken 
afbreuk deden aan de bereikbaarheid, zoals was gebeurd met de omgeving van de Westermarkt. 
De Spiegelstraat loopt tot de Herengracht. De torenhoge grondprijs zal hebben meegespeeld: 
alleen al aan gederfde opbrengst had het doortrekken van de Spiegelstraat naar de 
Reguliersdwarsstraat tienduizenden guldens gekost. 

De structuur van de vierde vergroting komt ten dele voort uit de bestaande 
infrastructuur. Het grondgebied van de vierde vergroting werd doorsneden door een groot aantal 
regionale routes: de Diemerzeedijk, de Outewalerweg, de Amstel, de Boerenwetering en de al 
eerder genoemde Overtoom. Alle radiale (water)wegen moesten op de een of andere manier in 
het ontwerp van de stadsuitleg worden ingepast. De Overtoom werd gedeeltelijk gedempt; de 
functies van de Overtoom (landweg en waterweg) werden verdeeld over de Leidsestraat en de 
Leidsegracht. De Boerenwetering, de andere belangrijke waterroute uit het Amstelland, werd 
eveneens deels gedempt, en door middel van twee korte grachtjes, de Spiegelgracht en de 
Vijzelgracht, aangesloten op de Prinsengracht. De Amstel werd rechtgetrokken en versmald; de 
sluizen die de grote grachten van het Amstelwater moesten afschutten, werden aangelegd op 
enige afstand van de rivier, bij de Utrechtsestraat. Zo ontstond een soort binnenhaven met 
ruimte voor veersteigers. 

De Reguliersgracht was niet zozeer een verkeersradiaal, maar vooral bedoeld als 
woongracht.2112 Men overwoog een extra radiaalstraat, maar besloot toch tot de aanleg van een 
gracht, wat kan worden gezien als resultaat van het succes van de grote woongrachten.2113 In het 
oostelijk deel van de stad werd nog een aantal radiaalgrachten aangelegd; deze dienden onder 
meer als aan- en afvoerroute voor de vele houtwallen in het gebied. 

De overige radialen waren geen waterwegen maar stadsstraten: de belangrijkste waren de 
Leidsestraat, de Utrechtsestraat, de Weesperstraat en de Nieuwe Keizersstraat en Nieuwe 
Breestraat (uiteindelijk vervangen door de Plantage Middenlaan). De breedte van deze straten was 
niet willekeurig gekozen, maar functioneel bepaald. De breedte is gebaseerd op onderzoek door 
de stadsarchitect Daniel Stalpaert: de straten moesten zo breed worden, dat drie wagens elkaar 
veilig konden passeren.2114 

De vierde vergroting wordt doorsneden door vier ringen: de Prinsengracht was de 
waterweg die alle onderdelen van de nieuwe stad, van west naar oost, met elkaar verbond. De 
Prinsengracht werd zowel in het westen als in het oosten van de stad door middel van een 
zeesluis met het IJ verbonden. Er waren drie ringwegen: de route Reguliersdwarsstraat-
Amstelstraat-Nieuwe Amstelstraat-Valkenburgerstraat, de Kerkstraat en de landroute langs de 
binnenzijde van de vesting. Deze drie routes kregen alle drie een brug over de Amstel. De locatie 
van deze bruggen is nooit gewijzigd: de Blauwbrug, de Magere Brug en de Hogesluis liggen nog 
altijd op hun oorspronkelijke plaats. 

Een element dat voor het eerst systematisch is toegepast is de achterstraat. Net als bij de 
derde vergroting was de locatie van de routes erop gericht om het verkeer weg te leiden van de 
                                                                    
2111 SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662). 
2112 SAA 5025-24 (Vroedschap) 118-118vo (22 maart 1664). 
2113 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184vo (23 april 1664). 
2114 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 185 (24 april 1664) en 184vo (22 april 1664). 
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kades van de grote woongrachten. De Reguliersdwarsstraat en de Kerkstraat dienden dus niet 
alleen als hoofdverkeersroute maar tevens als achterstraat van de grachten. Daardoor konden de 
kades langs de hoofdgrachten een versterkt verkeersluw karakter krijgen. Voor degenen die het 
konden betalen werd voorzien in maximaal wooncomfort. Valet parking was volledig ingeburgerd. 
Bedrijvigheid was uitgebannen, buiten het veel voorkomende kantoor aan huis. Niemand hoefde 
over de kade, behalve de bewoners en hun bezoek. Huispersoneel en leveranciers konden 
achterom. De ruimtelijke hiërarchie kreeg hiermee een extra laag. 

De uitwerking van dit systeem op de openbare ruimte is goed te zien op afbeeldingen 
van de verschillende grachten. Op de schilderijen die Gerrit Adriaensz Berckheijde rond 1670 
maakte van de bocht in de Herengracht wordt het comfortabele wonen aan de gracht verbeeld 
door de nadrukkelijke afwezigheid van verkeer (afb. 138). De gracht vormt een weidse, nagenoeg 
lege watervlakte, met aan beide zijden brede, vrijwel uitgestorven kades, omzoomd door 
gloednieuwe grachtenhuizen. Op het schilderij zijn vooral dubbelbrede grachtenpanden te zien. 
De uitsnede zo gekozen dat vooral dubbele huizen te zien zijn. De vijf kleinere panden bij de 
hoek van de Leidsestraat blijven buiten beeld. Het enige teken van bedrijvigheid is de levering 
van vaten wijn bij een van de panden. Op de kade bij het belendende pand ligt een aantal 
architectonische ornamenten: een deel van een kroonlijst en een aantal stukken hardsteen, dure 
materialen die werden gebruikt voor de gevelbekroning en stoepen van de nieuwe, grote 
woonhuizen. Deze twee taferelen zouden te maken kunnen hebben met Berckheydes 
opdrachtgever, maar zouden ook kunnen worden opgevat als verwijzing naar de luxueuze 
levensstijl van de bewoners en de classicistische architectuur die er het decor van vormde. 
Vergeleken met het overvolle stadshart moet de nieuwe Herengracht een uitgestrekte indruk 
hebben gemaakt; water en kades waren opvallend breed, zonder dat deze maat nodig was voor 
verkeer of opslag van goederen.  
 
5.3.8 Veersteigers, bierkades, markten, zandponten: de behoefte aan drukte 
Zoals de grachtenbewoners hun rust verdedigden kwamen anderen op voor hun commerciële 
belangen. Wie aan een drukke straat of gracht woonde, het liefst bij een markt of een veersteiger, 
had een bron van inkomsten aan de wachtende mensen, hetzij door verhuur van een deel van zijn 
pand of door zelf een kroeg of winkel te beginnen (afb. 139). Het kwam regelmatig voor dat 
mensen verzochten om maatregelen die zouden zorgen voor meer drukte in hun straat. Men 
vroeg om veersteigers, bierkades, markten of zandponten; als motivering werden vaak financiële 
argumenten gegeven. Soms werd gedreigd met claims, als het stadsbestuur veersteigers 
verplaatste in strijd met eerdere afspraken of gewekte verwachtingen. 

Omwonenden van het Haarlemmerplein verzochten in 1638 om een paardenmarkt op 
het plein. Wie een winkel, kroeg of stalhouderij had was gebaat bij de aanwezigheid van een 
markt. Het stadsbestuur steunde dit verzoek en vroeg om octrooi aan de Staten van Holland om 
een vrije paardenmarkt te mogen houden.2115 Eigenaren van panden aan de Herenmarkt dienden 
in 1620 een verzoek in om ‘gebeneficieert [te] worden met bierschoyerijen offe met de 
Westvriesche coornmarct’. Ze kregen in eerste instantie een korenmarkt en later ook een 
bierkade.2116 Het maakte de bewoners niet uit wat voor functie er kwam zolang die maar publiek 
trok. In 1635 dacht een aantal bewoners van de IJkant tussen de Nieuwebrug en de 
Spaarndammerbrug nieuwe inkomstenbron te hebben aangeboord: zij verhuurden de houtwallen 
voor hun huizen aan handelaren in etenswaren. Dit werd niet toegestaan.2117 

Bewoners van de Binnen-Amstel wilden in 1648 een bierkade voor hun huizen. Dit 
verzoek werd zonder opgave van redenen afgeslagen.2118 Ook de bestemming van een deel van 
het Damrak tot wijnkade zou pas na inspraak worden doorgevoerd.2119 Het project werd 
afgeblazen.2120 Verderop aan de Amstel, ten zuiden van de Kerkstraat, vroegen bewoners om 
zandponten voor hun deur; dit verzoek werd ingewilligd.2121 Na de bouw van de Amstelsluizen 

                                                                    
2115 SAA 5025-16 (Vroedschap) 189vo (28 januari 1638). 
2116 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 45vo (27 oktober 1620). Over de bierkade: Nieuwenhuis 1986, 11-12. 
2117 Keur d.d. 31 januari 1635: Noordkerk 1748-1778, II, 728. 
2118 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 210 (29 oktober 1648). 
2119 SAA 5025-12 (Vroedschap) 158vo-159 (13 januari 1623). 
2120 SAA 5025-12 (Vroedschap) 161 (31 januari 1623). 
2121 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 104 (13 april 1677). 
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ontving een aantal bewoners schadevergoeding omdat de voor hun huizen beloofde veerdiensten 
er niet kwamen.2122 

In 1668 ontving het stadsbestuur een brief, ondertekend door twintig mensen, die 
woonden rond de Eenhoornsluis in de Korte Prinsengracht. Zij meldden dat Oostzaander 
veerschuiten die hun ligplaats altijd bij de sluis hadden gehad waren verplaatst naar een veel 
kleinere steiger iets verderop aan de Brouwersgracht, bij de Vissersstraat, waar tot kort tevoren de 
Ilpendammer en Purmerlander veren hadden gelegen. Deze steiger, zo betoogden de 
buurtbewoners, was niet geschikt voor de veerdiensten; ze konden er niet allemaal tegelijk 
aanleggen. Dit gaf dagelijks aanleiding tot ‘veele krackeelen’. De steiger bij de Eenhoornsluis was 
groter en beter geschikt voor de veerdiensten. Men zou verwachten dat de buurtbewoners de 
ruzieënde schippers liever niet voor hun deur hadden, maar het tegendeel was het geval: ‘... eenige 
van de supplianten [hebben] haer ontrent de selve steijger metter woon [...] ter neder gestelt om 
eenige winkelwaren aen den reijsende man te verkoopen, welke hare neringe met dese 
veranderinge geheelik komt te verloopen’.2123 Er werd goed geld verdiend aan de wachtende 
reizigers.2124 Dit werd aangevoerd als reden om het veer terug te plaatsen naar de oude plek. Van 
sommige bewoners wordt een beroep genoemd, waaruit blijkt waar de reizigers zich tijdens het 
wachten zoal mee bezig hielden: twee tabakverkopers, een koekebakker, een bakker, een 
schoenmaker en een chirurgijn – ongeveer de waren en diensten die tegenwoordig op stations 
verkrijgbaar zijn. 

Soms leidde het commerciële belang van een enkeling tot verplaatsing van 
voorzieningen. Pieter Lemmig was eigenaar van ‘seeker capitael huijs’ op de noordzijde van de 
Prinsengracht, tussen de Amstel en de Utrechtsestraat. Dit was de plaats waar het Utrechtse veer 
had gelegen. Het veer was verplaatst naar de Achtergracht. Lemmig voelde zich benadeeld: hij 
had zijn pand gebouwd om het te exploiteren als veerhuis. Met deze functie voor ogen waren het 
ontwerp en de indeling van het pand tot stand gekomen. Het gebouw was volgens Lemmig niet 
geschikt voor een andere functie; hij kon het nu niet verhuren. Het stadsbestuur had tot 
‘soulagement’ van zijn verlies het Weesperveer tijdelijk voor zijn deur gelegd. Hierbij ging de 
toezegging dat mogelijk nog andere veren met meer reizigers zouden volgen. Het Weesperveer 
was ‘seer sober [...] en [kon] bijgevolge luttel vertiering aen sijn veerhuijs [...] geven’. Lemmig 
vroeg of hij niet ook het Muider- en Naarderveer voor zijn deur kon krijgen. Deze veren zouden 
daar goed passen en de aanwezigheid van het veerhuis zou voor de schippers en de passagiers 
van ‘groote commoditeit’ zijn. Na overleg met de commissarissen van het Muider- en 
Naarderveer en met de beheerders van het zandpad naar Naarden werd hierin toegestemd.2125 
 
5.3.9 De oplossing van de koetsenkwestie: de eerste ring rond Amsterdam 
De vierde uitleg was beter dan de derde en vooral veel beter dan het middeleeuwse stadshart 
voorbereid op massaal wegverkeer, met name op het rijden met koetsen. In de smalle straten van 
het stadshart konden rijtuigen op meer dan twee wielen sommige bochten niet maken.2126 
Incidenteel werden hoeken van stegen afgerooid om een doorgang te creëren.2127 Ook de 
overgang tussen de grachtengordel en de Jordaan was problematisch: wie er reed moest een 
scherpe bocht nemen bij het op- en afrijden van de steile hellingen van de bruggen. In de vierde 
uitleg waren alle straten breed en recht. De breedte van de radialen (36 voet, 10 meter) was 
gebaseerd op het rijden met koetsen.2128 Niet alleen binnen de stad maar ook erbuiten was het 
verkeer in de vierde uitleg goed geregeld. De buitensingel was bruikbaar als rijweg en beplant met 
een dubbele bomenrij (afb. 119).2129 

Een dergelijke ringweg lag niet rond de Jordaan. Hierin werd voorzien rond 1695. Het 
laatste grote project van de zeventiende eeuw was het ‘gangbaar’ maken van de buitensingel 
tussen de Haarlemmerpoort en de Leidsepoort voor koetsen en wagens. Het ging om een project 
                                                                    
2122 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 4-4vo (27 augustus 1680). 
2123 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 203vo-204 (10 januari 1668). 
2124 Van den Hoek Ostende 1964. 
2125 SAA 5023-7 (Groot Memoriaal) 128 (29 augustus 1685). 
2126 SAA 343-6 (Aalmoezeniersweeshuis; ‘Copijen van consideratien’) 67-71 (14 november 1696). 
2127 Dit gebeurde in 1612 met de Aefgen Benningensteeg: SAA 5039-297 (Rapiamus) 166 (1612). 
2128 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184vo (22 april 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184vo (22 april 1664); SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 185 (24 april 1664); SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 11 (15 april 1665). 
2129 Men begon in 1669 met het beschoeien van de buitensingel: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 37vo (31 maart 1669). 
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waartoe al meermalen was besloten maar waarvan de uitvoering steeds was opgehouden.2130 Een 
aantal ‘aansienlijke burgeren’, naar we mogen aannemen in het bezit van een rijtuig, had 
meermalen op uitvoering aangedrongen. De wagenweg zou een breedte krijgen van 36 voet, net 
als de radiaalstraten.2131 

De buitensingel vormde een eerste ringweg rond Amsterdam. Dit had meerdere 
voordelen. Het verkeer bleef uit de stad. Men zal over het algemeen niet tegen zijn zin in zijn 
koets hebben gezeten: een rijtuig bood comfort en status. Weinig mensen zullen bezwaar hebben 
gehad tegen een kleine omweg. Bovendien reed men niet door de drukke stad maar over de 
groene buitensingel; dit recreatieve aspect werd als een succesfactor voor het project opgevoerd.  

Het project omvatte meerdere nieuwe kunstwerken en aanpassingen aan bestaande. Om 
te beginnen moesten vier bruggen worden aangelegd. Er werd gekozen voor het goedkoopste 
type: vaste houten bruggen waar kleine schepen onderdoor konden en die zouden worden 
voorzien van een flauw hellende (‘luie’) oprit voor rijtuigen. De brug over de Overtoom moest 
worden verlaagd en verbouwd tot wipbrug zodat hoog geladen schepen erdoor konden. Een 
ophaalbrug zou bovendien ‘aangenamer van aansien’ zijn. De thesaurieren merkten op dat het 
goedkoper zou zijn om de brug te laten liggen tot hij aanvervanging toe was, en alleen de 
wederzijdse opritten onder een zeer flauwe helling te leggen. 

Verder moest een aantal lakenramen en huizen worden verplaatst. Deels lagen die over 
de rooilijn heen, op de buitensingel. Het waren houten huizen, tegen de keur en precario 
gebouwd. De gebouwen konden zonder al te hoge kosten worden weggehaald. Tenslotte 
moesten sloten worden gedempt en de nog onbeschoeide oever van de buitensingel worden 
‘gestrand’ met een laag aarde en daarop een laag zware steenpuin (een methode die elders in de 
stad goed werkte). Dit zou de hoge materiaalkosten en het arbeidsloon besparen van een houten 
beschoeiing. Sterker nog, door meteen te beginnen met de uitvoering van het project, kon men 
modder en klei gebruiken die op dat moment in ‘abondantie’ in de stad voorhanden waren. Op 
deze wijze zou het ophogen, stranden en dempen niet alleen goedkoop zijn, maar zelfs geld 
opleveren. Er zou worden bespaard op de aanleg van kuilen en modderparken elders in de stad, 
waar men deze (bagger)specie normaliter in zou opslaan. 

Een groot deel van de uitgebreide resolutietekst behandelt methodes om het werk zo 
goedkoop mogelijk uit te voeren. Hier lijkt het sentiment uit 1634 nog te weerklinken, toen de 
vroedschap zich niet alleen om praktische maar ook om morele redenen uitsprak tegen het 
gebruik van rijtuigen. Iedere schijn van decadentie moest worden vermeden. Aan het einde van 
de tekst worden argumenten genoemd die overduidelijk bedoeld zijn om deze ingreep een 
bredere legitimatie te geven: de aanleg zou niet alleen ‘veel vergenoeging en vermaak’ bieden 
maar ook de Haarlemmerstraat ontlasten van het verkeer; mensen konden buitenom naar de 
Leidsepoort rijden ‘so om vermaak als kortheid’. Deze route was niet korter in afstand maar wel 
in tijd; wie over de buitensingel reed, omzeilde het stadsverkeer. In die zin is de wagenweg de 
directe voorloper van de ringweg A10. Vermakelijk zal het ongetwijfeld zijn geworden; de gehele 
rijweg werd beplant met ‘opgaande bomen’ tot groot ‘ciraad aan de stadt’.2132 
 Deze route tussen de Haarlemmerpoort en de Leidsepoort valt samen met de omtrek 
van de derde uitleg. De wagenweg bood een oplossing voor de congestie die het gevolg was van 
de gebrekkige verkeersstructuur. Er doorheen rijden was bijna onmogelijk en zeker 
onaangenaam. Nu kon men er omheen. Met de aanleg van de buitenring werd het comfort dat in 
de vierde uitleg gemeengoed was geworden, uitgebreid tot de derde uitleg. 
                                                                    
2130 De thesaurieren besloten in 1669 tot uitvoering: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). Het werk 
was een jaar later ‘een weijnich begonnen’: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). In 1672 werd het 
stilgelegd; men zou er later opnieuw over beslissen: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672). In 1673 werd 
het opnieuw uitgesteld: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673). 
2131 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 6-7 (14 augustus 1696); SAA 5039-222 (Rapport van thesaurieren over het begaanbaar 
maken van de singels tussen Haarlemmer en Leidsepoort. 1694.) 
2132 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 169-171 (15 september 1694). In 1695 moesten huisjes die de rooilijn van de wagenweg 
overschreden worden ‘ingetrokken’: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 188 (1 juni 1695). Hierbij trad een complicatie op: in 
de tussentijd had een aantal huurders van lakenramen (waarvan schuttingen en huisjes de rooilijn overschreden) 
toestemming gekregen om nog zes jaar te blijven. Zij maakten bezwaar: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 189vo (8 juli 
1695). Met enige diplomatie, toestemming om in steen te bouwen en vijf jaar vrijstelling van huur kreeg men de 
huurders zover dat zij de weg vrijmaakten: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 191vo (16 september 1695); SAA 5039-9 
(Thesaurieren) 6-7 (14 augustus 1696). De huurprijzen werden aangepast: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 10 (29 november 
1696). 
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5.3.10 Pleinen 
‘Plein’ of ‘plain’ betekende in de zeventiende eeuw ‘onbebouwde ruimte’. Het woord had niet de 
meer architectonische betekenis die het nu heeft, van een door gevelwanden omsloten stedelijke 
ruimte.2133 Bij het gebruik van de term werd geen onderscheid gemaakt tussen een simpele, al dan 
niet verharde open ruimte met een utilitaire functie, een braakliggende kavel, of een stadsplein in 
de moderne betekenis van het woord.2134 In de stadsuitbreidingen werden weinig pleinen 
aangelegd. Ook in de bestaande stad werd gewoekerd met ruimte. Pleinen werden gecreëerd door 
het overkluizen of dempen van grachten. Dubbel grondgebruik, een plein boven een gracht, 
commerciële ruimte boven verkeersruimte, kwam bijvoorbeeld voor op de Dam, de Nieuwmarkt 
en de Torensluis. Ook de beurs, in feite een door overkluizing verkregen plein, omsloten door 
galerijen, was hiervan een voorbeeld (afb. 11). 

De pleinen vormden belangrijke schakels in het logistieke systeem; ze werden allemaal 
als marktterrein gebruikt. Op marktdagen ontstond grote drukte. Zo was de Botermarkt bij de 
Regulierspoort in 1627 ‘zeer benauwt en belemmert’. Er werd getracht om de congestie te 
bestrijden door middel van de pleininrichting. In de bestrating werd een groot vierkant 
afgetekend; mensen die een half vat boter of minder te verkopen hadden, moesten dat doen 
binnen het vierkant. Overtreders kregen een boete.2135 Ook de Noordermarkt werd ingedeeld in 
vakken; zo konden de kramen ordelijk worden geplaatst en was enige doorloop mogelijk.2136 

De pleinen waren ook de plaatsen waar de overheid zich presenteerde: bestuurlijke 
verordeningen, aanbestedingen van werken en openbare veilingen werden er aangekondigd. Ook 
lijfstraffen en executies van misdadigers vonden er plaats. In Amsterdam stond het schavot op de 
Dam en soms op de Nieuwmarkt.2137 Tijdens het Twaalfjarig Bestand werd Amsterdam bij vlagen 
geteisterd door politieke en religieuze onrust. Dit was de tijd van de conflicten tussen Arminianen 
en Gomaristen. Op 20 februari 1617 waren rellen uitgebroken. De dag erna werd een keur 
uitgevaardigd die een einde moest maken aan ‘de moetwille, insolentie ende openbaer gewelt op 
de straten’.2138 Het stadsbestuur besloot op een aantal plaatsen in de stad stenen wachthuizen 
voor de schutterij te bouwen.2139 Hiermee kregen de handhavers van de openbare orde een 
prominente plaats in het stadsbeeld. Hun wachthuizen kwamen te staan op centrale plaatsen waar 
grote menigten bijeen konden komen, zoals de Nieuwmarkt, de Herenmarkt en het Spui.2140 Het 
meest imponerende gebouw was de Westerhal. Het gebouw deed in schaal en architectuur, met 
zijn kolossale pilasters en monumentale trappartij, niet onder voor een stadhuis van een 
middelgrote Hollandse stad. De functie van wachthuis was gecombineerd met die van 
vleeshal.2141 Dit gebeurde op verzoek van de slagers en een groot aantal bewoners van de nieuwe 
grachten. De voordelen van deze stapeling van functies zijn evident: er bleef meer ruimte over 
voor de hoofdfunctie van het plein, de markt. Daarnaast gingen de bouwkosten omlaag en 
ontstond de mogelijkheid om het gezag prominent in het stadsbeeld te vestigen in de vorm van 
een hoog, monumentaal gebouw.2142 

 
5.3.11 De Dam en de Nieuwmarkt 
Tot het begin van de zeventiende eeuw was de Dam het enige plein van formaat dat Amsterdam 
rijk was. Er was nog een aantal kleine pleinen: verbredingen van straten of kades en restruimtes 
tegen de stadswal waar markt werd gehouden. Het waren geen ontworpen pleinen maar 
bijproducten van de stadsontwikkeling. Op de Dam kwam alles samen. Hier grensde het 
binnenwater van de Amstel aan het buitenwater van het IJ. Het stadhuis, de koopmansbeurs en 

                                                                    
2133 Over de ontwikkeling van het Nederlandse stadsplein: De Vries 1990. 
2134 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 37 (15 maart 1669). 
2135 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 69vo-70vo (16 november 1627). 
2136 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 14vo (2 januari 1660). 
2137 Jelgersma 1978, 8-12, 37-41. 
2138 SAA 5020-12 (Keurboek I) 165-167vo (21 februari 1617). 
2139 SAA 5025-11 (Vroedschap) 16-17 (20 februari 1617). 
2140 SAA 5025-11 (Vroedschap) 17 (4 april 1617). Men wilde ook de Sint-Olofspoort verbouwen tot wachthuis, maar 
deze bleek te bouwvallig; de poort werd gesloopt en grond verkocht: SAA 5025-11 (Vroedschap) 114-115 (12 mei 
1617). Ook de Schreierstoren werd verbouwd tot wachthuis: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 40vo (27 februari 1620). 
2141 SAA 5025-11 (Vroedschap) 170 (6 september 1619). 
2142 De sloop van de hal leidde in 1857 tot grote commotie: Vroom 2000, 381-383. 
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de Nieuwe Kerk lagen aan de Dam. De Dam was in 1600 klein vergeleken bij het huidige 
oppervlak. Het plein was ontstaan na de aanleg van dam en damsluis in de Amstel en werd 
gebruikt voor het verladen en verhandelen van goederen. Vismarkt en waag vroegen steeds meer 
ruimte. De Dam werd in de zeventiende eeuw omschreven als ‘te zeer belemmert’ en ‘zeer 
benaut’.2143 Pontanus schreef dat het plein ‘overliep’, niet alleen op marktdagen.2144 De Dam werd 
geleidelijk vergroot; dit kostte veel moeite en geld in de steeds verder verdichtende stad.2145 Met 
de bouw van het nieuwe stadhuis werd het plein in één keer verdubbeld in oppervlakte; hierbij 
werden ook straten verbreed. In 1651 werden twee huizen op de hoek van de Dam en de Wijde 
Kerksteeg afgebroken om ruimte te maken voor kaas en andere handelswaar. In 1653 werd 
opnieuw besloten om huizen af te breken ‘tot vergrootinge van de merct’.2146 Iedere vergroting 
van de Dam was een kostbare operatie; de huizen aan het plein waren toplocaties voor 
commerciële activiteiten.2147 Bij vergroting door sloop namen andere huizen die toppositie over, 
waardoor een volgende vergroting opnieuw veel geld kostte. 

Met de derde vergroting kreeg Amsterdam aan de westkant twee nieuwe pleinen: de 
Noordermarkt en de Westermarkt. In dezelfde tijd werd aan de oostkant van de stad een nieuw 
plein ingericht: de Nieuwmarkt. Rondom de Sint Anthonispoort, in 1480 gebouwd als onderdeel 
van de verdedigingswerken, was ruimte. De poort was in het bezit van de stad en de grond en het 
water eromheen ook. Door de ligging aan de voormalige stadsgrens, op het snijpunt van de 
stadsgracht en de dijkstraat, was de locatie bijzonder goed bereikbaar, zowel over de weg, over 
het binnenwater als vanaf het IJ (afb. 3). 

Vanaf 1607 werd het plein in gebruik genomen als markt voor (onder meer) varkens. 
Het plein werd flink vergroot door gedeeltelijke overkluizing van de Kloveniersburgwal (afb. 64). 
Bestrating werd noodzakelijk geacht voor de nieuwe functie.2148 Later werd het ook gebruikt als 
meelmarkt; de verkopers vroegen het stadsbestuur om een aantal gebouwtjes op het plein te 
zetten zodat de handel bij slecht weer kon doorgaan. De vroedschap nam in 1613 een curieuze 
beslissing: de huisjes kwam er niet maar ‘in plaetse van dien’ werd het plein opnieuw vergroot tot 
aan de Barndesteeg, waarvoor een deel van de voormalige stadsgracht werd gedempt.2149 In 
januari 1614 werd besloten tot zowel de inrichting van de meelmarkt als een tweezijdige 
vergroting van het plein, in noordelijke en in zuidelijke richting. Daarmee kreeg de Nieuwmarkt 
zijn huidige afmetingen.2150 Met deze vergroting kwam de oude stadspoort midden op het plein te 
staan. 

De markt voor onder meer riviervis liep zo goed dat een waaggebouw noodzakelijk 
was.2151 De goede bereikbaarheid van het plein, dat in tegenstelling tot de Dam aan de rand van 
de stad lag, zal hier zeker aan hebben bijgedragen. De beslissing om de stadspoort in te richten 
als waag viel in april 1617.2152 Het poortgebouw was van een zeer degelijke constructie. De stad 
ging als vastgoedbeheerder zorgvuldig om met zijn gebouwen. Als nieuwbouw niet strikt 
noodzakelijk was werden bestaande gebouwen hergebruikt. Men besloot om de oude stadspoort 
te gebruiken als waaggebouw en het verkeer eromheen te leiden. Stadstimmerman Hendrick 
Jacobsz Staets kreeg de opdracht voor de verbouwing. Hij moest een voorstel indienen om 
woningen en winkels aan de poort te bouwen.2153 Drie weken later werd een tekening van deze 
vergroting en inrichting in de vroedschap vertoond. De raad besloot dat de uitvoering meteen 
moest beginnen. De transformatie van stadspoort tot waaggebouw was een flinke verbouwing: 

                                                                    
2143 SAA 5025-19 (Vroedschap) 203 (29 december 1651); SAA 5020-12 (Keurboek I) 17vo-18vo (21 januari 1613). 
2144 Pontanus 1614, 150. 
2145 Zie over de vergrotingen van de Dam en de verbredingen van de toegangen: Breen 1909, 99-196. 
2146 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 57 (12 oktober 1653); SAA 5039-33 (Oudraad) 121 (12 december 1653). 
2147 Dudok van Heel 1996a; Breen 1909, 99-196. 
2148 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 9 (8 december 1607). De uitvoering liet op zich wachten. Twee jaar later besloot men 
opnieuw het plein te bestraten: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 16vo (2 oktober 1609). 
2149 SAA 5025-10 (Vroedschap) 184-185 (29 november 1613). Dit plan was blijkens de resolutie al eerder vertoond in 
de vroedschap. Mogelijk was dit plan de uitkomst van een onderzoek dat in 1613 werd gelast naar het creëren van meer 
ruimte voor de kaasmarkt en verplaatsing van de appelmarkt: SAA 5025-10 (Vroedschap) 177 (28 oktober 1613). 
2150 Bij deze vergroting moest de duiker onder de poort aan twee zijden worden verlengd: SAA 5025-10 (Vroedschap) 
203-204 (8 januari 1614). De ‘meelhal’ was een open galerij: De Roever 1969, 35. 
2151 SAA 5025-10 (Vroedschap) 279-280 (30 juni 1615). 
2152 SAA 5025-11 (Vroedschap) 18 (4 april 1617). 
2153 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 34 (23 januari 1616). Het werk wordt niet genoemd in de Kroniek van Staets. We 
mogen aannemen dat het door anderen is uitgevoerd. 
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het binnenplein tussen de hoektorens van hoofd- en die van de voorpoort werd overdekt. 
Hiermee ontstond een grote centrale ruimte. Aan de beide zijkanten werden grote deuren 
aangebracht.2154 In oktober 1618 was de Waag klaar. Boter, kaas en spek moesten in de oude 
waag op de Dam worden gewogen; voor alle andere goederen mochten de kooplieden kiezen 
tussen de oude of de nieuwe waag.2155 

De vijf erven op de hoek van de Nieuwmarkt en de Sint Antoniesbreestraat werden 
verkocht onder voorwaarde dat de kopers moesten bouwen volgens een architectonisch ontwerp 
dat in opdracht van de vroedschap werd vervaardigd.2156 De Nieuwmarkt was met de 
Westermarkt en de Herenmarkt een van de plekken waar het bestuur door middel van een 
‘ordonnance’ uniformiteit in de architectuur afdwong. Net als andere markten werd de 
Nieuwmarkt met bomen beplant om levende have en bederfelijke waren in de schaduw te 
kunnen zetten. De Nieuwmarkt was door zijn ligging en de aanwezigheid van het poortgebouw 
geschikt te maken als markt. Door een reeks aanpassingen werd op een relatief goedkope manier 
een groot marktplein gecrëeerd. 
 
5.3.12 Kerkpleinen, wagenpleinen en buitenpleinen in de zeventiende-eeuwse uitbreidingen  
De (gereformeerde) kerken waren een voorziening die voor iedere Amsterdammer op 
loopafstand van zijn huis aanwezig moest zijn. Naast de bestaande kerken in het stadshart 
werden in de zeventiende-eeuwse vergrotingen op vijf locaties kerken gebouwd: de Eilandskerk, 
de Noorderkerk, de Westerkerk, de Amstelkerk en de Oosterkerk. Omdat een kerk een bepaald 
verzorgingsgebied had lagen ze op enige afstand van elkaar en nooit bij de stadsrand. 
Kerkpleinen werden altijd midden in bewoond gebied (ongeveer halverwege de oude en de 
nieuwe stadsgrens) aangelegd. Bij de aanleg werd zeer economisch te werk gegaan. De pleinen 
werden zowel in de derde als in de vierde vergroting toegevoegd op het moment dat de 
hoofdstructuur was ontworpen. Ze lagen in de goedkopere delen van de grachtengordel, aan de 
Prinsengracht. De meeste hebben een onregelmatige vorm omdat ze als latere toevoeging in de 
grachtenverkaveling werden opgenomen. Bouwblokken werden zoveel mogelijk orthogonaal 
gemaakt; de onregelmatigheden en bochten in de grachten werden opgevangen in de vorm van 
de pleinen. De locatie van de kerken op de pleinen kan worden verklaard uit de verkeersroutes. 
Het kerkgebouw staat altijd op het plein maar nooit in de weg. 

Waar een doorlopende radiaalstraat de stadswal kruiste werd binnen de poort een 
wagenplein aangelegd. Deze pleinen konden door hun locatie allemaal een rechthoekige en 
symmetrische vorm krijgen; het Haarlemmerplein, het Leidsesplein en het Weesperplein zijn in 
ligging, grootte en vorm vergelijkbaar. Het Utrechtseplein, tegenwoordig Frederiksplein, was veel 
groter in verband met de ossenmarkt (afb. 119). Deze lag tot de aanleg van het plein bij de 
Regulierspoort op het huidige Rembrandtplein. 

In 1629 werd daar het eerste marktplein buiten de stad aangelegd. Op verzoek van een 
aantal kooplieden die magere ossen uit Denemarken importeerden ten behoeve van de Hollandse 
bio-industrie werd buiten de Regulierspoort een stuk land ingericht als markt voor magere ossen. 
Blijkens de resolutie ging het om een voor Amsterdam nieuwe markt. In een octrooiaanvraag 
voor de drooglegging van de Beemster uit 1607 staat als een van de motieven voor de 
droogmakerij het toenemend aantal slachtossen voor de Hollandse vetweiderij.2157 De ossen 
werden over de weg aangevoerd. Hieruit is de ligging van de markt aan de landzijde van de stad 
te verklaren. Dat uitte zich ook in de genomen maatregelen: niets werd nagelaten om het de 
handelaren naar de zin te maken. De burgemeesters kregen carte blanche van de vroedschap om 
alle gevraagde en ongevraagde voorzieningen aan te leggen: een ‘bequame marct met allen 
toebehooren tot ghemack ende drenckinge der beesten ende anderssints’ bleek een doeltreffend 

                                                                    
2154 Anoniem 1940. Over de bouwgeschiedenis van de Waag: d’Ailly 1926a. In december 1617 werden weegschalen 
besteld: SAA 5039-33 (Oudraad) 28vo (27 december 1617). 
2155 SAA 5025-11 (Vroedschap) 128-129 (10 oktober 1618). 
2156 SAA 5025-10 (Vroedschap) 206-207 (24 januari 1614). Uit een betaling van plokgeld blijkt dat deze erven samen 
met die op de westzijde van de Herengracht werden geveild op 21 januari 1614: SAA 5039-299 (Rapiamus) 194 (31 
januari 1614). 
2157 Borger 2004, 78. 
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middel om de kooplieden zover te krijgen hun handel in Amsterdam te vestigen.2158 Ook later 
was het stadsbestuur zeer actief in het faciliteren van de markt. In 1632 gaf de vroedschap de 
opdracht alles te doen wat de markt nodig had: opnieuw werd carte blanche gegeven. De 
drinkplaats, de hooischuur en de woning van de marktmeester mochten worden vergroot, en wat 
verder nodig was, mocht ook worden uitgevoerd.2159 Kosten noch moeite werden gespaard. 

De locatie buiten de Regulierspoort was bijzonder goed gelegen. Het werd onteigend om 
de markt in te kunnen richten, maar ten tijde van de onteigening was al duidelijk dat hier ooit het 
volgende deel van de Herengracht zou worden aangelegd. De markt was dus niet alleen lucratief 
vanwege de nieuwe bedrijvigheid, maar zeker ook als investering op de middellange termijn, met 
het oog op de volgende stadsuitleg. 
 
5.3.13 ‘Doorganck ende slepingh’: de bereikbaarheid van de Dam 
De middeleeuwse structuur was niet berekend op landverkeer van enige omvang. De Dam was 
alleen toegankelijk via de Amstel en de dijkstraten. Verder waren er alleen stegen. De 
bereikbaarheid van de Dam en zijn omgeving werd een probleem. Rond 1500 was een 
doorlopende oost-westroute met vier brede stenen bruggen gecreëerd. Voor de slepers werd deze 
route verplicht gesteld.2160 Deze route liep van de Oude Doelenstraat, de Oude Hoogstraat, de 
Pijlsteeg en dan over de Dam in westelijke richting naar de Gasthuissteeg en de Vogelsteeg. De 
Varkenssluis kwam in plaats van de Pijlsbrug.2161 De oude stad kende geen functiescheiding zoals 
die in de zeventiende-eeuwse stadsdelen werd geïntroduceerd. Dat gold evenzeer voor de 
buitenruimte als voor de bebouwing: wonen, werken, opslag, overslag en handel vonden plaats 
op dezelfde kades, straten en stegen. De stegen waren niet gedimensioneerd op de functies die ze 
hadden als onderdeel van de stedelijke infrastructuur, zoals handel en verkeer. Ze waren 
aangelegd als ontwateringssloten; hier was hun maatvoering op gebaseerd. Toen de middeleeuwse 
stad de kern vormde van een stad die vele malen groter was bleek deze structuur niet berekend 
op het verkeer van een wereldstad. De Dam werd door de dichte bebouwing van het stadshart 
afgeschermd van de grachtengordel. Het stadshart werd onderwerp van voortdurende 
verkeerskundige zorg. Het probleem zat hem niet in de dijkstraten; die waren ongeveer even 
breed als de zeventiende-eeuwse radiaalstraten. Het probleem werd deels opgelost door de bouw 
van het stadhuis en de kort daarop volgende verplaatsing van het Nieuwezijdskerkhof en het 
Ellendigenkerkhof, beide gelegen bij de Nieuwe Kerk.2162 Opstoppingen ontstonden in de stegen 
die in oost-westelijke richting liepen. De congestie nam zulke ernstige vormen aan dat ingrepen 
niet konden uitblijven. 

Waar dat nodig en mogelijk was werden stegen verbreed om het gebied rond de Dam 
bereikbaar te houden. De aanpak van het stadshart hing samen met de vergrotingen. Het 
stadshart is in de zeventiende eeuw vooral aan de westzijde gemoderniseerd omdat daar de 
verkeersproblematiek na de derde uitleg het ernstigst was. De oostzijde lag nog lange tijd aan de 
rand van de stad; in het plan voor de vierde vergroting was voorzien in een aantal doorbraken 
door de oude binnenstad, maar de uitvoering kwam tot stilstand in 1672. Hiermee kwamen alle 
geplande ingrepen in de bestaande stad te vervallen.  

De asymmetrische ontwikkeling van het verkeerssysteem in het stadshart na de derde 
vergroting is nog steeds te zien: de huizen aan het Damrak staan aan de oostzijde met hun voet in 
het water; er is nooit een kade aangelegd. De ontwikkeling van het stadshart had er anders 
uitgezien als het stadsbestuur was ingegaan op het verzoek van bewoners aan de oostzijde van 
het Damrak. Die vroegen in 1650 om de aanleg van ‘een bequame kaeij ofte strate’. Het bestuur 
legde dit verzoek zonder verdere motivatie terzijde.2163 Men was onvoldoende geïnteresseerd: de 
eigenaren van de huizen zouden hun vastgoed flink in waarde zien stijgen, maar de stad werd er 
niet beter van. Bovendien boden de bewoners geen tegenprestatie, door aanleg of onderhoud 
                                                                    
2158 SAA 5025-15 (Vroedschap) 86vo (21 mei 1629). Het jaar daarna werd nog een aantal ramen opgekocht om de 
markt, waarvan de aanleg in gang was, groter te maken dan gepland. Er werden ook nog een hooischuur en een 
logement voor (Deense en andere) kooplieden gebouwd: SAA 5025-15 (Vroedschap) 153 (2 juli 1630). 
2159 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 95 (29 januari 1632). 
2160 Ram 1954. 
2161 Oldewelt 1942, 66-70; Oldewelt 1951. 
2162 Breen 1909, 162-163. Het kerkhof werd verplaatst naar het Blauwhoofd, vanwaar het in 1669 naar de Volewijk 
verhuisde: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 173 (30 januari 1669). 
2163 SAA 5025-19 (Vroedschap) 62vo (22 april 1650). 
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gedeeltelijk voor hun rekening te nemen. Als de bewoners slimmer of diplomatieker waren 
geweest had men de vroedschap misschien kunnen meekrijgen. Dan had de stedenbouwkundige 
ontwikkeling van de binnenstad van Amsterdam er anders uitgezien. 

Een betrekkelijk makkelijk te realiseren verbetering van de verkeersroutes door de stegen 
was het afbreken van de winkelkassen die stonden op drukke plaatsen.2164 Deze waren eigendom 
van de stad en werden verhuurd aan ondernemers. Dit gebeurde in 1613 onder meer op de Dam, 
in de Wijde Kerksteeg en in de Vogelsteeg.2165 Veel verkeersruimte kwam er niet bij en met iedere 
gesloopte winkelkas viel een bron van inkomsten voor de stad weg. Toch was dit een goedkoper 
middel dan het verbreden van stegen.2166 

Verbreding was per definitie een dure aangelegenheid: de waarde van vastgoed (en dus 
de prijs die bij onteigening werd betaald) werd grotendeels bepaald door de commerciële 
uitbating.2167 Juist op de drukste plekken – waar verbreding het hardst nodig was – was de 
vastgoedwaarde hoog. Aan de grote stadsuitbreidingen was een flinke verdichting van de 
bebouwing voorafgegaan. Door deze verdichting werden ingrepen in de oude stad complexer en 
duurder. Men had te maken met meer eigenaren en hogere vastgoedprijzen. De meeste stegen 
werden niet verbreed. Maar op een aantal plaatsen was er niet aan te ontkomen. 

In 1607 werd de Lange Niezel verbreed. Erg breed werd de steeg niet: vijftien voet aan 
de Oudezijds Voorburgwal en zestien voet (4,5 meter) aan de Achterburgwal.2168 Ondanks de 
verbreding ontkwam de steeg later niet aan eenrichtingsverkeer.2169 De Molsteeg tussen de 
Nieuwezijds Voorburgwal en het Singel is nergens breder dan vier meter maar is eveneens het 
resultaat van een verbreding. In 1630 werden de Engelse en Rouaanse kagen verplaatst naar het 
Singel. Hierdoor zou de smalle en toch al zeer drukke Molsteeg te maken krijgen met nog meer 
‘doorganck ende slepingh’, ofwel verkeer van personen en goederen. Men besloot de steeg te 
verwijden. De burgemeesters kregen van de vroedschap het mandaat om huizen te onteigenen of 
achteruit te laten zetten.2170 Het jaar daarna werd een kaart vertoond waarop de nieuwe loop van 
de steeg was aangegeven. Deze kaart werd niet zozeer gemaakt om de vroedschap op de hoogte 
te stellen van het nieuwe uiterlijk van de steeg maar had als doel inzicht te verschaffen in de 
kosten van de verbreding.2171 Op de kaart was precies te zien welke panden in hun geheel 
moesten worden afgebroken, en dus worden onteigend, en welke panden deels moesten worden 
gesloopt, tot op de nieuwe rooilijn. In totaal kostte de onteigening van zeven panden 11588 
gulden. Daarbovenop kwamen de sloopkosten en de aanlegkosten van een nieuwe steeg. 

De verbreding van de Sint Luciensteeg is vrij goed gedocumenteerd en laat zien welke 
factoren een rol speelden. De verbreding moest worden gefinancierd uit de verkoop van grond. 
Deze verbreding stond niet op zichzelf maar maakte deel uit van een groter project: de 
geleidelijke uitbreiding van het Burgerweeshuis. Hierbij was niet alleen de stad als opdrachtgever 
betrokken, maar ook de regenten van het weeshuis. De randbebouwing rondom het complex was 
in eigendom van het weeshuis. In 1652 gaven de regenten architect Philips Vingboons de 
opdracht een ontwerp te maken voor een rij van negen identieke huizen. In combinatie met de 
bouw van deze huizen zou de steeg worden verbreed (afb. 140).2172 De belangen van het 
weeshuis en die van de stad leken goed samen te vallen: bij de vernieuwing van de 
randbebouwing van het weeshuis trad deze instelling op als vastgoedontwikkelaar. De 
nieuwbouw zou behoorlijk hoger worden dan de bestaande, wat armoedige bebouwing. Zo kon 
het weeshuis geld verdienen en tegelijkertijd zou de steeg een nieuw, fraai en uniform aanzien 
                                                                    
2164 SAA 5039-294 (Rapiamus) 73vo-82vo (1609). 
2165 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 26vo (10 februari 1613). De houten winkelkassen tegen de Nieuwe Kerk waren in 
1608 vervangen door stenen: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 10 (10 maart 1608). 
2166 SAA 5039-294 (Rapiamus) 73vo-81vo (1609). Ze stonden op drukke plekken: de Dam, de Haarlemmersluis, de 
Haarlemmerpoort, Nieuwebrug, St.-Olofspoort, Varkenssluis, Vismarkt: SAA 5039-296 (Rapiamus) 51-59 (1611). 
2167 Voor het stadhuis werden panden onteigend ter waarde van 640.000 gulden. De aankoop begon al in 1626: Breen 
1909, 159-160. 
2168 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 9 (8 december 1607). De Liesdelsluis in het verlengde van de Lange Niezel was al 
vroeg in steen uitgevoerd: Stavast 1976a. 
2169 In 1703 werd in het gebied tussen de Oudezijds Voor- en Achterburgwal eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het ging 
om de route langs de Oude Kerk, de Enge en Wijde Kerksteeg, de Heintje Hoekssteeg en de Oudezijds Armsteeg: 
Keur d.d. 30 januari 1703: Noordkerk 1748-1778, 1087. 
2170 SAA 5025-15 (Vroedschap) 153vo (2 juli 1630). 
2171 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 101-102 (8 maart 1631). 
2172 Meischke 1975, 5, 193, 341-344. 
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krijgen en worden verbreed. Het jaar daarvoor had de vroedschap besloten dat de steeg moest 
worden verbreed, om de gebruikelijke redenen: ‘vermits de groote passagie door deselve, ende 
hare engte’. De steeg was smal, en tegelijkertijd een belangrijke verkeersroute. Om de verbreding 
mogelijk te maken zou een aantal kleine, goedkope huisjes aan de zuidzijde van de steeg, die in 
eigendom waren van het Burgerweeshuis, worden gesloopt.2173 Achter de bestaande huisjes in de 
Sint Luciensteeg lagen een leeg erf en een loods, die kon worden gesloopt. Op die manier zou 
ruimte ontstaan om grotere uitgeefbare percelen te creëren. Alleen het huis op de hoek van de 
steeg met de Kalverstraat zou moeten worden aangekocht of onteigend.2174 Op deze manier kon 
de verbreding betrekkelijk goedkoop gebeuren. De vroedschap gaf de burgemeesters en de 
thesaurieren het mandaat om te doen ‘zoo als hare Achtb[aarheden] ten meesten dienste ende 
cieraedje van de stadt zullen oordeelen te behooren’. De verbreding van de Sint Luciensteeg is 
niet ten uitvoer gebracht. Waarschijnlijk hebben de regenten van het weeshuis zich 
teruggetrokken.2175 Hiermee viel de basis onder het project weg. 

Een enkele steeg werd niet verbreed op initiatief van het stadsbestuur maar door een 
particuliere vastgoedeigenaar. Meestermetselaar Dirck Backer trad in 1662 op als 
projectontwikkelaar in de Zwartlakensteeg. Hij liet een deel van de oude bebouwing slopen en 
bouwde vijf woningen voor de markt. Hierbij vroeg hij toestemming van het bestuur om de steeg 
te verbreden. Van een ‘slopje’ zou de Zwartlakensteeg nu een ‘volcomen steegh’ worden. Backer 
voerde de verbreding naar eigen zeggen uit ‘tot gerief en commoditeit van iedereen die daar zijn 
uitgang heeft’.2176 De waarde van vastgoed en het karakter van de aanliggende openbare ruimte 
vertoonden een sterke samenhang. Dit was de reden voor private investeringen. 

Aanvankelijk was de aanpak van het stadshart gericht op het vergroten van de 
continuïteit van het netwerk door de aanleg van doorlopende routes. Ook de instelling van 
eenrichtingsverkeer was een mogelijkheid om het verkeer beter af te kunnen wikkelen. Later 
trachtte men de capaciteit van het netwerk te vergroten door verbreding van bruggen, stegen en 
grachten. Deze maatregelen vonden plaats op bescheiden schaal, op plaatsen waar de nood het 
hoogst was. In de stegen werden over het algemeen de voorgevels van de huizen enkele meters 
teruggezet, zodat de zittende eigenaren niet weg hoefden, maar hun bedrijf of winkel op een 
kleinere oppervlakte moesten uitoefenen. Met betrekkelijk kleine ingrepen (veel stegen zijn niet 
langer dan enkele tientallen meters zodat slechts weinig huizen hoefden te worden opgekocht) 
werd de doorstroming verbeterd. Het effect zal beperkt zijn geweest. Dit leidde rond het midden 
van de zeventiende eeuw tot grotere, maar ook navenant complexere plannen. 
 
5.3.14 Overwelfde waterwegen naar de Dam 
Ook het waterverkeer had last van congestie in het stadshart. De verkeersdruk op het water was 
blijkens een resolutie uit 1622 al zo groot dat maatregelen niet konden uitblijven maar nam in de 
loop van de eeuw verder toe.2177 In 1647 verzochten bewoners om verbreding van het Kattegat: 
ze vonden dat de doorvaart te smal was voor het grote aantal in- en uitvarende schuiten. De 
burgemeesters gingen op inspectie en bevonden het verzoek ‘niet ongefondeert’. De kaart 
waarop de verbreding was weergegeven werd goedgekeurd; de vroedschap verzocht de 
burgemeesters en de thesaurieren om het werk uit te laten voeren. Ook voor de uitvoering van 
dit project was onteigening noodzakelijk.2178 Een ander instrument om de stadshart te ontlasten 
was het uitplaatsen van markten. In 1642 werd de Turfmarkt van het Rokin verlegd naar de 
Prinsengracht omdat hij teveel overlast veroorzaakte.2179 In 1655 zocht men naar een nieuwe 
plaats voor de graanbeurs omdat het Damrak te zeer belemmerd werd door de korenlichters.2180 
In 1669 werd een aantal markten van de Dam naar de Reguliersmarkt verplaatst.2181 

                                                                    
2173 SAA 5025-19 (Vroedschap) 200-200vo (7 december 1651). 
2174 Meischke suggereert dat dit pand deel uitmaakte van het project, maar dat de tekening verloren is gegaan. Volgens 
de resolutie van 1651 zou het huis door de stad worden opgekocht; blijkbaar is dit niet gebeurd. Dit lijkt een verklaring 
te zijn voor het ontbreken van het pand op de tekeningenreeks. 
2175 Meischke 1975, 316. 
2176 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 81vo (9 augustus 1662). 
2177 SAA 5025-12 117vo-118 (28 juni 1622). 
2178 SAA 5025-18 (Vroedschap) 145vo (5 juni 1647). 
2179 SAA 5025-17 (Vroedschap) 123vo (10 juli 1642). 
2180 SAA 5025-20 (Vroedschap) 242 (3 maart 1655). 
2181 Breen 1909, 164. 



 
266 

In 1652 besloot men niet alleen tot stadsuitbreiding en het terugdringen van 
overlastgevende bedrijvigheid in het stadshart, maar ook tot een project ter verbetering van de 
bereikbaarheid van de Dam. Huizen op de Nieuwezijds Burgwallen en het Singel werden 
getaxeerd en onteigend om een ‘bequame toegangh ende vaert’ naar de Dam te creëren.2182 In het 
resolutieboek wordt verwezen naar een besluit van 30 december 1651.2183 Op die dag is alleen een 
‘secrete resolutie’ genomen, waarvan de tekst niet is weergegeven in het resolutieboek. Geheime 
resoluties gingen meestal over buitenlandse politiek of diplomatieke aangelegenheden maar het is 
niet ondenkbaar dat de besluitvorming over dit project in verband met vastgoedspeculatie geheim 
gehouden werd. Er kwamen twee doorvaarten tussen de Burgwallen, en een tussen de 
Achterburgwal en het Singel (afb. 141 en 151). Schuiten konden via de Warmoesgracht en het 
Singel de Nieuwezijds Voorburgwal bereiken, iets ten zuiden van de Nieuwe Kerk. Het plan ging 
uit van dubbel grondgebruik: de passage zou na de afbraak van de huizen en de aanleg worden 
overkluisd. Erboven werden nieuwe percelen afgestoken en verkocht.2184 Ook dit project moest 
deels worden terugverdiend uit de grondverkoop. Op het binnenterrein zou plaats ontstaan voor 
een nieuwe stadspaardenstal. De toegangen werden voorzien van monumentale houten 
poorten.2185 De doorvaart heeft gefunctioneerd tot de nieuwbouw van het postkantoor in 1854. 
 
5.4 De in ric h t in g van d e buite n ruimte 
 
5.4.1 Publiek en particulier werk 
Tegenwoordig kent de stad, wat betreft het onderscheid tussen openbare ruimte en privébezit, 
een betrekkelijk eenvoudige ordening, die vastligt in het kadaster en de bestemmingsplannen: de 
openbare ruimte begint waar het privébezit of de erfpacht van de grond ophoudt en is eigendom 
van de gemeente. Het onderhoud van straten, kades en bruggen is een publieke taak. De enige 
uitzondering vormen de stoepen en pothuizen, die onderdeel vormen van de huizen en dus 
privébezit zijn, terwijl ze staan op gemeentegrond. 

We kunnen voor de zeventiende eeuw niet zonder meer spreken van ‘openbare ruimte’. 
Wat betreft het grondbezit is de situatie niet wezenlijk veranderd maar op het gebied van de 
onderhoudsplicht en gebruiksrechten was de buitenruimte van de stad complexer dan nu. Het 
was een curieuze mengeling van publieke en particuliere werken, waarbij in de loop der eeuwen 
de publieke verantwoordelijkheid geleidelijk is gegroeid. Tot ver in de zestiende eeuw stelde de 
taak van de stedelijke overheid als beheerder van de buitenruimte weinig voor: de huiseigenaren 
waren verantwoordelijk voor het onderhoud van kades en bestrating, het uitdiepen van grachten 
en het schoonhouden van straten.2186 Veel zaken, zoals de bouw en onderhoud van (sommige) 
bruggen en kades, die wij tegenwoordig als een vanzelfsprekende overheidstaak zien, werden 
deels overgelaten aan particulieren. Het kwam vaak voor dat infrastructurele werken pas na 
aandringen van bewoners en bedrijven werden gerealiseerd. Soms betaalden belanghebbenden 
mee aan de gevraagde werken. Het onderhoud en waar nodig de vernieuwing van de kades (dat 
wil zeggen, het opgaande deel ervan langs het water: de stenen muren of houten beschoeiingen) 
was de verantwoordelijkheid van de eigenaren van de aangelegen erven: iedere particuliere 
eigenaar moest zijn eigen wal verzorgen; meestal sloegen eigenaren de handen ineen en lieten een 
deel van een kade in één bouwstroom onderhouden of vernieuwen. 

Bestrating werd door de stad aangelegd en onderhouden, met uitzondering van de eerste 
vier voet (1,15 meter) voor de gevels, die tegenwoordig de ‘stoepenzone’ wordt genoemd.2187 

                                                                    
2182 SAA 5025-19 (Vroedschap) 206 (9 januari 1652).  
2183 SAA 5025-19 (Vroedschap) 204 (30 december 1651). 
2184 Deze verkoop vond plaats op 7 april 1656: SAA 5039-554, kaart 2. 
2185 SAA 5025-19 (Vroedschap) 248 (3 juli 1652). 
2186 Wagenaar 1767, 40-41. 
2187 Dat is niet altijd zo geweest; de oudste Amsterdamse straten lagen op de dijken, en waren (tot aan de as van de 
weg) eigendom van de eigenaar van het aangelegen perceel. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het 
dijklichaam en de erop gelegen weg was geregeld door middel van verhoefslaging. Hugo de Groot onderscheidt 
‘herewegen’ en ‘buirwegen’. Herewegen zijn ‘weghen ghemeen voor al het volck, die by yder een ghebruict mogen 
werden’, buurwegen zijn ‘weghen die verscheide buiren t’samen toekomen, ende moghen niet ghesloten werden dan 
met ghemeene bewilliging’: De Groot 1939, 92-94. Naar het zich laat aanzien zijn de straten in de stad in de vijftiende 
eeuw geleidelijk overgegaan in stadseigendom. De onderhoudsplicht voor bewoners bleef in onderdelen bestaan: 
Boeken en Donath 1950. 
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Hier moest de huiseigenaar zorgen voor bestrating.2188 De aanplant en verzorging van de bomen 
op de kades was stadswerk, net als de meeste bruggen. De ondergrondse infrastructuur, de 
riolering, was over het algemeen eigendom van de particulieren, ook als die onder de straten liep. 
In sommige straten lagen stadsriolen. Voor de aanleg en onderhoud van riolering door 
particulieren moest de straat worden opgebroken en herlegd door de initiatiefnemer. 
 
5.4.2 Bestrating: locatie, verantwoordelijkheid, materialen, techniek 
Als in de resoluties van de bestuurscolleges het woord ‘straat’ wordt gebruikt doelt men op een 
verhard stuk weg of op de straatstenen zelf; er wordt vaak gesproken van een ‘straat’ langs een 
gracht. Uit de toponymie kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat een gedeelte van een 
weg dat ‘straat’ in de naam draagt, zoals in de middeleeuwen de Kalverstraat en de 
Warmoesstraat, verhard waren.2189 Met de aanleg van bestrating werd in Amsterdam in de 
vijftiende eeuw begonnen.2190 Rond 1500 zal een groot deel van de stad zijn bestraat. 

De bestrating werd in de loop van de zestiende eeuw een overheidstaak.2191 Aanvankelijk 
was een stratenmaker een particuliere ondernemer die leefde van de opdrachten van 
huiseigenaren.2192 Niet iedere bewoner kweet zich even fanatiek van zijn taak. De straten boden 
door de wisselende kwaliteit van het stratenmakerswerk en de gebruikte materialen een weinig 
samenhangende aanblik. In 1524 werd voor het eerst een stratenmaker in stadsdienst aangesteld 
om een einde te maken aan deze ‘wanstaltigheid’.2193 Deze functionaris moest aanleg en 
onderhoud van de bestrating regelen voor rekening van de bewoners. In 1556 werd het straatgeld 
ingevoerd: een belasting die de eigenaren van de huizen aan de hoofdstraten moesten betalen. In 
deze straten zou het plaveisel voor rekening van de stad worden aangelegd en onderhouden. Er 
werd een onderhoudscontract gesloten met een stratenmaker.2194 In andere straten waren de 
bewoners nog verplicht de bestrating voor hun huizen zelf te onderhouden, nadat de aanleg door 
de stad was verricht.2195 

De bestrating was, zeker met de verveelvoudiging van het verharde oppervlak in de 
zeventiende eeuw, een post die zwaar op de begroting drukte, en die uit het straatgeld bij lange na 
niet meer kon worden betaald. Er zijn meerdere pogingen gedaan om de kosten te drukken door 
de bestrating van de gehele stad aan te besteden.2196 

Aanleg en onderhoud van bestrating lijkt een eenvoudige opgave, maar dat was niet zo 
(afb. 142). De ondergrond van Amsterdam leent zich slecht voor de toepassing van verharding. 
Om de druk te verdelen werd op de veenbodem eerst een laag zand gelegd.2197 In nieuwe 
stadsuitbreidingen trad in de eerste jaren na het ophogen een flinke zetting op. Een nieuw 
aangelegde straat was na enkele jaren zover weggezakt dat hij opnieuw moest worden opgehoogd 
en bestraat. Maar het inklinken van de bodem was een continu voortgaand proces. Alle 
verharding in de stad en daarbuiten moest wegens ‘hobbeligheid’ periodiek worden herlegd.2198 
De zetting was het best te zien op grote oppervlakten, zoals de pleinen. Deze begonnen meteen 
na het opbrengen van een grondlaag te verzakken. Het Leidseplein moest al in 1666 opnieuw 
worden gehoogd omdat er grote ‘kommen’ waren ontstaan waar water in stond.2199 Het jaar 

                                                                    
2188 Sandifort 1975-1978. 
2189 Volgens De Klerk is het gebruik van het woord gebonden aan de mate van bebouwing: De Klerk 1998, 2. 
2190 De publicaties over dit onderwerp zijn voor het overgrote deel van de hand van historisch geïnteresseerde, meestal 
gepensioneerde stratenmakers. P.A. Sandifort, werkzaam bij de afdeling Wegen van de dienst Publieke Werken, heeft 
meerdere verdienstelijke publicaties op zijn naam staan: Sandifort 1975-1978; Sandifort 1966-1967; Sandifort 1976. 
Ook P. Schoonderwoerd, voorzitter van de Algemeene Nederlandsche Straatmakersbond, schreef over de geschiedenis 
van de stratenmakers: Schoonderwoerd 1932; Jansen 1953-1954; Jansen 1953-1954a; Jansen 1953-1954b. 
2191 Wagenaar 1767, 40-41; Ter Gouw 1880, 342-343. 
2192 Het was verboden om bestrating op te breken zonder toestemming, ook al waren aanleg en onderhoud voor 
rekening van de bewoners: Breen 1902, 16. 
2193 Sandifort 1975-1978; Oldewelt 1951; Jansen 1959. 
2194 Contract d.d. 1 september 1556: Van Dillen 1929, 245-246. 
2195 Zie bijvoorbeeld: Van Iterson en van der Laan 1986, 114-115. 
2196 Jansen 1953-1954a; Jansen 1953-1954b. 
2197 Pennock 1951. 
2198 Een enkele keer kreeg een particulier schadevergoeding bij aanleg van bestrating. Toen het Molenpad in 1687 werd 
bestraat kreeg Jan Brouwer ‘subsidie’ omdat hij gedwongen was zijn huizen op te vijzelen. De straat lag zo hoog dat 
zijn souterrains onbereikbaar werden: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 12vo-13vo (17 januari 1687).  
2199 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 83vo (25 mei 1666). WNT, lemma ‘kom’, onder 3b. 



 
268 

daarna werd het weer opgehoogd; in de straten eromheen stond op veel plaatsen nog water.2200 
Ook het Reguliersplein, het huidige Rembrandtplein, was al in 1667 zozeer verzakt dat de 
bestrating moest worden herlegd. Men overwoog zelfs om er geen bestrating meer aan te leggen 
maar het plein alleen met hekken en beplanting in te richten.2201 Een jaar later besloot men alsnog 
om het opnieuw te bestraten.2202 

Het ophogen van straten gebeurde met zand, vuilnis, aarde of puin.2203 Bij de ophoging 
moest worden gezocht naar evenwicht tussen kosten en kwaliteit. Zand was duur; daarom werd 
in 1678 besloten de straten met aarde op te hogen en alleen zand te gebruiken voor het zetten 
van de straatstenen.2204 In de jaren tachtig werd op basis van de ervaringen die waren opgedaan 
met de aanleg van de nieuwe waterkering langs de IJkant een analyse gemaakt van de 
verschillende materialen en het verval van de kades en straten. De zware ‘persinge’ van het puin, 
het wegspoelen (‘uitkolken’) van het zand en het broeien en inklinken van het vuilnis leidden tot 
snel verval. Daarom besloot men in het vervolg alleen ‘wel droge en aangestampte’ klei te 
gebruiken voor de ophoging van straten en wallen.2205 Of het gekomen is tot een consequente 
toepassing van dit materiaal is niet bekend; het gebruik van gedroogde aangestampte klei was een 
voorloper van de betonfundering die tegenwoordig wel wordt toegepast onder klinker- en 
keienbestrating. Het zakken van klinker- en keienbestrating is altijd een probleem gebleven.2206 
Bij de herinrichting van de Haarlemmerstraat rond 1995 werd voor het eerst een betonnen 
fundering onder het plaveisel gelegd om verzakking te voorkomen.2207 

Als de stad kans zag een deel van de verantwoordelijkheid voor de buitenruimte af te 
schuiven op particulieren werd die aangegrepen. Dan werden onderhoud en beheer van een straat 
of kade geprivatiseerd of werd een bijdrage gevraagd in ruil voor groot onderhoud.2208 Als op 
verzoek van bewoners bestrating werd aangelegd of gerepareerd werden de kosten altijd in 
rekening gebracht.2209 De welstand van de bewoners kwam dan ook niet alleen tot uiting in de 
architectuur langs de grachten maar ook in het uiterlijk van de openbare ruimte. Grachten met 
een groot aandeel kapitaalkrachtige bewoners zagen er veel beter hebben uit dan de mindere 
delen van de stad: zij lieten de bestrating op eigen kosten vernieuwen als zij dat wenselijk achtten. 
Zo wachtten bewoners van de Herengracht (tussen de Herenstraat en de Brouwersgracht) het 
oordeel van de stadsmeesters niet af en besloten de bestrating voor hun huizen op eigen kosten 
te laten repareren.2210 Maar het overgrote deel van de buitenruimte bleef voor rekening van de 
stad. 

De hoge kosten van bestrating leidden tot een behoedzame omgang met de beschikbare 
middelen. Er werd in principe alleen bestrating aangelegd waar dat noodzakelijk was. Dat laat 
onverlet dat een steeds groter oppervlak, zowel in als buiten de stad, werd verhard. De 
stadsuitbreidingen leidden tot een excessieve groei van het verkeer en daarmee van het bestrate 
areaal. De bestrating had een functioneel karakter: de keien en klinkers die wij ‘sierbestrating’ 
noemen waren in de zeventiende eeuw het enig beschikbare materiaal. Hier moet aan worden 
toegevoegd dat functionaliteit en esthetiek in het geval van bestrating grotendeels samenvielen. 
Vaak werd de bestrating in klinkers uitgevoerd met een natuurstenen baan voor sleden en wagens 
in het midden van de straat of kade. De ruimte tussen de stoepen van de huizen werd naar 
believen met klinkers of natuurstenen zerken opgevuld.2211 

Tegen het einde van de zeventiende eeuw, toen de stadsfabriek de ene 
bezuinigingsoperatie na de andere onderging werd de hoeveelheid bestrating geminimaliseerd. 
                                                                    
2200 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 165vo (12 december 1667). 
2201 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667). 
2202 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 8 (17 november 1668). 
2203 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 194vo (26 augustus 1664). 
2204 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 120 (8 maart 1678). 
2205 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 163 (3 oktober 1685). 
2206 Sandifort 1975-1978. 
2207 Sprietsma 1997; onder de Dam ligt een betonnen fundering, vergelijkbaar met die van een snelweg: Abrahamse en 
Van de Koppel 2001, 89. 
2208 Zie bijvoorbeeld SAA 5039-1 (Thesaurieren) 39vo (26 juli 1611); SAA 5039-1 (Thesaurieren) 130vo (7 maart 1647); 
SAA 5039-6 103 (17 maart 1677). 
2209 In 1620 werd de Sint-Antoniesbreestraat op verzoek van omwonenden bestraat; zij betaalden een groot deel van de 
kosten: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 46 (7 november 1620). 
2210 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 58vo (24 maart 1699). 
2211 Sandifort 1975-1978. 
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Sommige straten werden niet over de gehele lengte bestraat maar alleen waar dat nodig was. Zo 
werd in 1700 de weg van de Hogesluis tot aan de Weesperpoort bestraat, verder niet.2212 Het was 
belangrijk dat wagens de poort en de weg langs de Amstel konden bereiken maar een wagenweg 
voorbij de poort in oostelijke richting werd niet noodzakelijk geacht. De bestrating strekte zich 
evenmin overal uit van gevel tot gevel: sommige straten werden niet over de gehele breedte 
bestraat maar kregen alleen een stenen baan van een roede (ongeveer 3,75 meter) breed.2213 Toen 
de route van de Hogesluis naar de Weesperpoort met kasseien werd bestraat kreeg de 
stadsfabriek de opdracht van de thesaurieren om de straat te verharden op een breedte dat 
rijtuigen elkaar goed konden passeren.2214 De bestrate baan kwam in breedte ongeveer overeen 
met de radiaalstraten, waarvan de breedte op basis van hetzelfde uitgangspunt was bepaald. De 
Plantage Middenlaan was veel breder dan de andere radialen: in het tuinengebied kon een brede 
laan er gezien de lage ruimtedruk wel af. Met meer dan honderd voet (28 meter) was de Plantage 
Middenlaan veruit de breedste straat van Amsterdam. Door omstandigheden was het profiel van 
de straat verdriedubbeld in breedte, maar dit gold niet voor de bestrating. Integendeel: die werd 
smaller dan in de andere radialen. In 1699 werd de laan op verzoek van omwonenden voorzien 
van een looppad van zes voet (1,7 meter) breed. Dat werd bestraat met ‘klinckert op sijn kant’ die 
tegen het wegglijden niet met de blijkbaar gebruikelijke aardlatten, maar met stenen op hun kant 
zou worden beschermd. Het pad zou komen te liggen aan de zijde waar ook de lantarens 
stonden.2215 Het jaar daarop werd deze klinkerbestrating wegens de hoge onderhoudskosten 
vervangen door Brabantse steen, op een breedte van anderhalve roede (5,65 meter).2216 
Uiteindelijk was de straat dus nog smaller dan de andere radiaalstraten. In de resoluties werd 
benadrukt dat de natuurstenen wagenweg geen luxe was, gericht op het comfortabel vervoer per 
rijtuig naar de herbergen in de Plantage of de buitenplaatsen in de Watergraafsmeer. Het bedrag 
van achtduizend gulden dat eenmalig aan steen, zand en arbeidsloon zou worden gespendeerd 
werd gezien als een nuttige investering. Men zou de jaarlijkse onderhoudskosten van 100 gulden 
drastisch verlagen. 

Buiten de stad lag nauwelijks bestrating. De toegangswegen waren over een kleine 
afstand direct buiten de stad bestraat. In 1603 verzocht een aantal kooplieden om bestrating van 
de dijkweg van Amsterdam naar Naarden, zodat hij in alle jaargetijden bruikbaar was voor het 
rijden met paard en wagen. Dit zou leiden ‘tot vordering van de coophandelinge ende 
neringe’.2217 De burgemeesters waren niet ongenegen dit verzoek in te willigen. Niets wijst er 
echter op dat dit plan is uitgevoerd. Pas in de achttiende eeuw werd een netwerk van verharde 
wegen tussen de steden aangelegd.2218 Een uitzondering was de Overtoom. In 1665 werd 
besloten om deze, voor zover die bebouwd was, te bestraten met Noorse steen, op kosten van de 
aanwonenden.2219 
 Klinkers waren tot de invoering van de luchtband niet erg geschikt als materiaal voor 
verkeerswegen. Ze waren niet lang bestand tegen smalle wagenwielen met ijzerbeslag of met 
ijzers uitgeruste sleden. De hoefijzers van trekpaarden waren voorzien van lipstukken om 
voldoende grip op het plaveisel te krijgen. De lipstukken zaten aan de voorzijde van de hoefijzers 
en bleven steken in de behakte keien of tussen de klinkers.2220 Door dit ijzerbeslag was het 
transport van mensen en goederen een aanslag op de bestrating. De overlieden van het 
slepersgilde betaalden al in de zestiende eeuw een jaarlijkse bijdrage aan de stad vanwege de 
schade die de paarden van de sleelieden toebrachten aan de bestrating.2221 Er waren dagelijks 
                                                                    
2212 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-9 89vo (5 oktober 1700). 
2213 SAA 5039-2 165vo (1 januari 1664); SAA 5039-9 59vo-60 (8 april 1699). 
2214 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 89vo (5 oktober 1700). 
2215 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 59vo-60 (8 april 1699). 
2216 SAA 5025-45 (Vroedschap) 73 (1 september 1700). 
2217 SAA 5025-9 (Vroedschap) 1 (13 oktober 1603). 
2218 Horsten 2005. 
2219 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 54 (1 december 1665). De dijkgraaf en heemraden van Nieuwer-
Amstel hadden een schouw gehouden van de wegen en bevonden dat het deel van de Overtoom dat door de stad 
moest worden onderhouden onberijdbaar was geworden. In 1668 de Overtoom in zijn geheel bestraat met ballaststeen, 
afkomstig van het Reguliersplein: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 171 (18 februari 1668). In 1690 werd de weg van de 
Leidsepoort tot aan de Overtoom bestraat met ‘moppen klinckert’: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 99vo (12 januari 1690). 
2220 Sandifort 1975-1978. 
2221 SAA 366 (Inleiding op het Archief van de gilden en het brouwerscollege) versie 5.2 (27 november 2004), 32; 
Schoonderwoerd 1932, 6; SAA 5039-297 (Rapiamus) 95 (3 november 1612). 
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honderden mensen in de weer met het verslepen van goederen en met het toebrengen van zware 
schade aan de bestrating. Vroeg in de zeventiende eeuw was de jaarlijkse bijdrage gesteld op een 
schamele twintig gulden.2222 De opbrengst van deze belasting stond niet in verhouding tot de 
schade die de slepers aan de bestrating toegebrachten. 

Graniet en basalt zijn hard, slijtvast en breken niet snel. Daarom zijn deze steensoorten 
geschikt voor toepassing in bestratingen. Toch werden ook straatklinkers gebruikt voor 
verkeerswegen. Vaak werd expliciet vermeld dat de klinker ‘op zijn kant’ moest worden gelegd, 
net als bij de huidige klinkerbestrating.2223 In 1614 kwam het stadsbestuur met een programma 
om een groot deel van de oude stad opnieuw te bestraten. Alle burgwallen zouden worden 
bestraat met Veluwse en Betuwse steen; waarschijnlijk wordt hiermee een combinatie van keien 
en baksteen aangeduid.2224 Eerst zouden de beide Voorburgwallen worden aangepakt, daarna de 
Achterburgwallen. Het gingom vervanging van de bestaande bestrating. De kade werd niet in zijn 
geheel bestraat, maar tot een breedte van veertien voet (4 meter), gerekend vanuit de stoepen. 
Sommige kades aan de Achterburgwallen waren smaller dan veertien voet. Voor de huizen kwam 
een bakstenen baan. De kosten werden doorberekend aan de bewoners in de vorm van een 
verhoging van het straat- en emmergeld.2225 De vernieuwing van de bestrating van de oude stad 
vond plaats op het moment dat de derde vergroting in uitvoering was. Er lijkt een 
uitstralingseffect van de vergroting te zijn uitgegaan: in vergelijking met de bestrating van de 
gloednieuwe grachten voldeed de oude bestrating van de burgwallen niet meer aan eisen van 
welstand, functionaliteit en eenheid. 

Baksteen en natuursteen werden door elkaar toegepast, afhankelijk van de functies van 
het betreffende wegvak, voortschrijdend technisch inzicht, en de eigenschappen, beschikbaarheid 
en prijs van materialen. Op sommige plaatsen werd uitgebreid geëxperimenteerd met methodes 
en materialen.2226 Er werden keien en gehakte steen gebruikt: de Veluwse en de Noorse steen, 
ook ballaststeen genoemd, bestond waarschijnlijk uit zwerfkeien en was goedkoper dan gehakte 
(‘Brabantse’ of ‘Vilvoordse’) natuursteen. 

Er bestond een systematisch verband tussen de functie van een buitenruimte en 
materiaalgebruik in de bestrating. Men moest een balans zoeken tussen kosten en kwaliteit; men 
probeerde voortdurend om te bezuinigen op openbare werken. Daarom werd natuursteen in de 
vierde uitleg, toen in korte tijd een enorme hoeveelheid bestrating moest worden aangelegd, 
alleen gebruikt waar dat nodig was: op plaatsen waar veel wagens en sleden kwamen en op 
plekken waar veel vee liep.2227 

Maar in de bestrating werd vooral geanticipeerd op verkeer. Zo kregen de radiaalwegen 
in de vierde uitleg meteen een natuurstenen bestrating: de Leidsestraat in 16632228 en de 
Utrechtsestraat in 1664.2229 In 1665 werd door thresorier Hooft aan de burgemeesters 
voorgesteld de nog niet bestrate Weesperstraat en de Muiderstraat zo snel mogelijk te bestraten 
zodat ze met paard en wagen konden worden gebruikt.2230 Ook tangentiale wagenroutes werden 
bestraat met natuursteen. Zo kreeg de straat tussen de Utrechtsepoort en de Weesperpoort, over 
de Hogesluis, in 1670 een bestrating in Vilvoordse steen.2231 Het Kattenburgerplein werd met de 

                                                                    
2222 SAA 5039-294 (Rapiamus) 100 (1609). 
2223 Klinkerbestrating werd wel begoten met ‘slijp’: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 176vo (26 november 1694); SAA 5039-
9 (Thesaurieren) 37vo-38 (11 juli 1698). Het is niet duidelijk of het gaat het om steenslijpsel of zaagsel. Het kan een 
middel tegen slijtage van het wegdek of tegen gladheid zijn geweest. 
2224 Volgens Hollestelle wordt hiermee baksteen aangeduid: Hollestelle 1961, 108. Op de Veluwe werd geen baksteen 
geproduceerd; met Veluwse steen worden waarschijnlijk zwerfkeien bedoeld. 
2225 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 29vo (19 augustus 1614). 
2226 Toen de weg langs de Overtoom in 1702 gebreken vertoonde werd een aantal proefvakken aangelegd om te 
onderzoeken welke materialen het best zouden functioneren en het minst zouden verzakken: SAA 5039-9 
(Thesaurieren) 126 (11 juli 1702). 
2227 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 11 (15 april 1665). De prijs zal een rol hebben gespeeld: de stad 
moest de steen op de vrije markt zien te verwerven, en zorgde zelf voor een stijging van de vraag. In 1607 werd 
vastgesteld dat klinkerbestrating niet geschikt was voor veemarkten. Toen werden de Nieuwmarkt en het pleintje bij de 
Nieuwe Haarlemmersluis verhard met keien: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 9 (8 december 1607); SAA 5024-1 
(Burgemeesters) 16vo (2 oktober 1609). 
2228 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152vo (10 oktober 1663). 
2229 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 185 (24 april 1664). 
2230 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 11 (15 april 1665). 
2231 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 134vo (27 november 1670). 
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goedkope maar slijtvaste ballaststeen bestraat.2232 Dat was het voorplein van ’s Lands Magazijn; 
hier werden zware goederen, zoals kanonnen, overgeladen of opgeslagen. 

In 1668 ging men nog een stap verder: werd besloten dat ‘Noorsche ballast’, granieten 
keien die als ballast werd meegenomen uit Scandinavië, niet meer zou worden toegepast bij het 
bestraten van grachten en straten maar alleen nog op plekken waar het echt nodig was, zoals het 
grote wagenplein bij de Utrechtsepoort.2233 De granietkeien waren op dat moment moeilijk 
verkrijgbaar. Een jaar later bleek er niet genoeg te zijn voor het gehele plein; alleen bij de 
ossenstallen kwam verharding, de rest van het plein bleef nog onbestraat.2234 In de jaren waarin 
grote delen van de vierde uitleg werden bestraat en bebouwd was de vraag naar natuursteen erg 
groot; de prijs zal navenant zijn gestegen. 

In de loop van de tijd werden steeds grotere delen van de stad met natuursteen 
geplaveid. Natuursteen is een zeer duurzaam materiaal: het ging lang mee en kon steeds opnieuw 
worden hergebruikt. Dat gebeurde ook: bouwmaterialen werden nooit weggegooid omdat ze een 
groot deel van de kosten van stadswerken bepaalden.2235 

Een andere aanslag op de bestrating was het opbreken ervan om riolen aan te leggen. De 
aanleg van riolering was een zaak van particuliere huiseigenaren. De meeste riolen liepen haaks 
onder de straat van het huis naar de kade; op afbeeldingen van de grachten is goed te zien waar 
de riolen uitkomen in de kademuur. In sommige straten lag een stadsriool. Deze werden ad hoc 
aangelegd op plaatsen waar dat nodig werd geacht. Ze maakten geen deel uit van een groot 
systeem. Voor aansluiting op een stadsriool was toestemming nodig van de thesaurieren.2236 
Riolen hadden om functionele en esthetische redenen de voorkeur boven open goten in de 
straten. Dit werd wel als argument gebruikt bij de aanvragen om een riool te mogen aansluiten op 
stadsriool.2237 Er werden door de gehele stad voortdurend riolen aangelegd, gerepareerd en 
vervangen. Voor het vernieuwen en aanleggen van riolering en het daarmee samenhangende 
opbreken van bestrating was toestemming van de rooimeesters nodig maar niet iedereen kon of 
wilde dit goed begrijpen.2238 Wie zonder toestemming een straat opbrak riskeerde een boete.2239 

In 1668 werd voorgeschreven dat iedereen die een riool wilde aanleggen of vernieuwen 
dat moest uitvoeren in steen. Houten riolering werd bij keur verboden.2240 Deze verviel zo snel 
dat straten om de haverklap open moesten. Stenen riolering ging veel langer mee en de straten 
hoefden minder vaak te worden opgebroken.2241 

Ondanks alle inspanningen werd in de vroedschap meermalen vastgesteld dat het te gek 
werd met de kosten van de bestratingen. In 1635 werd in de vroedschap geklaagd dat de stad de 
excessieve kosten van reparatie en onderhoud van de bestrating niet langer kon opbrengen; er 
werd een commissie gevormd die op zoek ging naar manieren om aan geld voor bestrating te 
komen.2242 In 1686 werd opnieuw vastgesteld dat de kosten van het bestratingswerk de pan uit 
rezen.2243 Bij de aanleg van bestrating moest constant worden gezocht naar evenwicht tussen de 
kwaliteit, de duurzaamheid en de aanleg- en onderhoudskosten van de verschillende technieken 
en materialen. Onderhoud en vernieuwing van de bestaande bestrating van de gehele stad werden 
vanaf 1673, toen de toestand van de stadsfinanciën zorgwekkend was, weer jaarlijks aanbesteed; 

                                                                    
2232 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 109vo (5 oktober 1683). 
2233 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 193vo (24 augustus 1668). 
2234 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 49 (15 mei 1669). 
2235 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 112 (27 januari 1702). In 1702 werden 600.000 stuks besteld bij Pieter de Keijser. Dat 
was voldoende voor 15.000-20.000 vierkante meter. 
2236 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 170 (18 oktober 1703). 
2237 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 201 (14 september 1686). 
2238 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 83vo (26 mei 1666). 
2239 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 3 (9 oktober 1668). 
2240 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 3 (9 oktober 1668). 
2241 Riolen werden gemetseld uit de beste kwaliteit (minst poreuze) baksteen. Deze soort klinker werd ook wel 
‘(regen)bakklinker’ genoemd. Hollestelle 1961, 98. Wie een riool liet aanleggen of vernieuwen was verplicht om het 
bestratingsmateriaal op te slaan zodat het niet gestolen of in het water gegooid werd: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 4 (21 
november 1686). 
2242 De uitkomsten zijn niet bekend: SAA 5025-16 77vo-78 (12 januari 1635). 
2243 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 4 (21 november 1686). 
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een particuliere aannemer voerde het werk uit.2244 Vanaf 1685 moesten wijkmeesters melden waar 
de bestrating beschadigd was zodat de thesaurieren actie konden ondernemen.2245 
 
5.4.3 Straatnamen 
De tijd werd in de stad nauwkeurig aangegeven door een systeem uurwerken en slagklokken. 
Men zou verwachten dat een overheid die een dergelijke nauwkeurigheid betracht in de publieke 
taak van de tijdmeting ook het aangeven van de plaats waar men zich bevond goed zou regelen. 
Dat was niet het geval. Om te beginnen was de naamgeving van veel straten niet formeel 
geregeld. Een straat kon in de loop van de tijd, of zelfs tegelijkertijd, meerdere namen dragen. 
Straten met dezelfde functie kregen dezelfde naam, voorzien van het predicaat ‘oude’ of ‘nieuwe’. 
Zo ligt de Looiersstraat in de Jordaan. Deze werd na de aanleg van de Nieuwe Looiersstraat in de 
Weteringbuurt aangeduid als de Oude Looiersstraat. 

In 1606 ondernam de stadsregering een poging om een aantal straten, kades en bruggen 
te voorzien van een straatnaam om dergelijke verwarring te voorkomen. Men wilde nieuw 
aangelegde straten en bruggen een vaststaande naam geven. Zo werd ‘de nieuwe zeedijck 
streckende van d’oude St Anthonispoort tot de nieuwe St Anthonispoort’ de Breedestraet 
genoemd. Tegelijkertijd werd het huis van burgemeester Hasselaer als oriëntatiepunt gebruikt: de 
Haarlemmerstraat werd de straat ‘voor Hasselaer’ genoemd, de Brouwersgracht de straat ‘achter 
Hasselaer’. Sommige namen werden vervangen vanwege mogelijke misverstanden. Namen als de 
Gelderse Kade, de Engelse Kade en de Oostindische Kade kwamen daardoor tot stand. Andere 
namen werden om esthetische redenen gewijzigd. Zo werd de Strontenburgerbrug hernoemd tot 
Heibrug.2246 Ook in bestuurlijke stukken werd geen consequente aanduiding gehanteerd. 
Sommige nieuwe namen zijn verder nooit gebruikt. Voor de zeventiende-eeuwse uitbreidingen 
werden de straatnamen wel van te voren bepaald. 

Maar nergens in de stad waren naamborden. In het archief is slechts één aanwijzing te 
vinden voor de aanwezigheid van straatnaamborden. Het ging om een poging de naam van een 
straat te veranderen: de Galgenstraat op het Prinseneiland moest vanaf 1662 Prinsendwarsstraat 
worden genoemd. Dit zou ‘bij affixie van planckjes’ worden bewerkstelligd.2247 Het heeft niet 
mogen baten: de Galgenstraat heet nog steeds Galgenstraat. 
 
5.4.4 Bruggen 
De bruggen waren essentiële schakels in het verkeerssysteem. De aanleg en het onderhoud van 
bruggen waren een van de eerste onderdelen van de buitenruimte die onder verantwoordelijkheid 
van de overheid kwamen. In 1541 werd alle huiseigenaren een heffing opgelegd tot onderhoud 
van de bruggen.2248 Bruggen waren duur en hun aantal was beperkt.2249 Bereikbaarheid was niet 
vanzelfsprekend, ook niet overal binnen de stad. Veel meer dan in de huidige praktijk waarin de 
overheid bepaalt (en betaalt) was in de zeventiende eeuw sprake van ‘vraaggestuurde ruimtelijke 
ordening’. Ook op het gebied van bereikbaarheid speelde de vraag een grote rol. Het kwam voor 
dat bewoners vroegen om de aanleg van een brug omdat het bestuur het niet als zijn taak deze te 
bouwen.  

Op hoofdroutes werden zonder meer bruggen aangelegd. Andere bruggen werden op 
verzoek van omwonenden aangelegd. Hiervoor werd altijd een tegenprestatie gevraagd. In 1604 
besloot men tot de bouw van de Hoofdbrug over de Gelderse Kade bij de Schreierstoren. Dit 
gebeurde op verzoek en deels op kosten van de Lastagebewoners.2250 In 1612 droegen de 
welgestelde bewoners van de Jodenbreestraat droegen zeshonderd gulden bij aan verbreding van 

                                                                    
2244 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 196vo (29 mei 1674). 
2245 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 143 (26 maart 1685). 
2246 SAA 5020-11 (Keurboek H) 235vo (1606). 
2247 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 111vo (17 maart 1662). 
2248 Van Iterson en Van der Laan 1986, 51. Door middel van keuren werd getracht schade aan bruggen te voorkomen. 
Het aanleggen van schepen aan de bruggen in Amsterdam was al sinds 1463 verboden. Dat gold ook voor het opslaan 
van hout en andere goederen op bruggen en sluizen: Breen 1902, 26, 65-66. 
2249 Er lagen nooit vier bruggen op de kruising van twee grachten maar maximaal drie. Veel bogen onder bruggen 
werden verhuurd aan particulieren of er werden er secreten in ondergebracht: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 93vo-94 (29 
januari 1683). 
2250 SAA 5025-9 (Vroedschap) 46 (22 mei 1604).  
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de brug over de Sint Anthonissluis.2251 Ook tussen het Realeneiland en de zoutketen werd geen 
brug gelegd totdat bewoners erom vroegen.2252 Eerst moest worden onderzocht of de brug echt 
nodig was.2253 Een brug tussen het Prinseneiland en het Bickerseiland werd pas aangelegd na een 
verzoek van bewoners.2254 In 1624 verzochten bewoners van de Binnen-Amstel en het Singel bij 
de Kloveniersdoelen om de aanleg van een nieuwe Amstelbrug, de latere Halvemaansbrug.2255 
Aan de aanleg van deze brug ging uitgebreid overleg vooraf met de omwonenden.2256 De brug 
werd in 1626 aangelegd.2257 Als bruggen werden aangelegd op verzoek van bewoners moesten zij 
bijdragen in de kosten.2258 Zo werd over de Keizersgracht bij de Westerkerk (op de plek waar de 
bewoners een extra dwarsstraat vroegen maar niet kregen) een brug aangelegd op voorwaarde dat 
de bewoners een substantieel deel van de kosten betaalden.2259 

De locatie van bruggen bepaalde de loop van verkeersroutes door de stad. Na aanleg van 
de bruggen lagen deze over het algemeen vast: het kwam zelden voor dat de locatie van een brug 
werd gewijzigd. De bruggen in de binnenstad liggen voor het overgrote deel op dezelfde plaats 
als in de zeventiende eeuw. Verkeersroutes lagen vast op het moment dat een uitbreidingsplan 
werd gerealiseerd; op dat moment werden de sporen door de stad getrokken. De functies van een 
(deel van een) gracht werd bepaald door de locatie ten opzichte van de verkeersroutes. Was deze 
eenmaal vastgelegd dan stonden de gevestigde commerciële of vastgoedbelangen verplaatsing van 
een brug steevast in de weg.2260 Verplaatsing van bruggen leidde altijd tot belangenconflicten 
tussen de stad en groepen bewoners en bedrijven. 
 
5.4.5 Een Rialtobrug voor Amsterdam? 
Een goed voorbeeld van de belangen die speelden bij een (voorgenomen) verplaatsing van een 
brug is de gang van zaken rond de Torensluis. Deze brug over het Singel was genoemd naar de 
Jan Rodenpoortstoren. In 1594 was men begonnen met de vernieuwing van de Torensluis. 
Tijdens de uitvoering kwam in de vroedschap de vraag aan de orde of de (toen nog smalle) brug 
niet beter aan de noordzijde van de toren kon komen. Dat zou ‘heerlijck ende vercierende voor 
de oude stadt’ zijn: de brug zou in de as van de (nog niet verbrede) Molsteeg en Torensteeg 
komen te liggen en dat werd kennelijk mooier gevonden dan in de as van de (veel bredere) Oude 
Leliestraat. Er werd altijd vanuit het centrum geredeneerd. 

Maar de bewoners van de Oude Leliestraat vroegen of de brug ten zuiden van de toren 
kon blijven liggen. Als de brug aan de noordzijde van de toren zou komen te liggen zouden zij 
‘grotelicx [...] worden beschaedicht ende vercort’. De bewoners meenden recht te hebben op een 
brug ten zuiden van de toren: zij hadden veel meer voor hun percelen betaald dan de eigenaren 
van omliggende percelen vanwege ‘de neringe die apparentelijck aldaer deur de passagie soude 
volgen’.2261 Op ieder moment dat er gesleuteld werd aan de ‘routing’, de loop door winkelstraten, 
kwamen commerciële belangen in het geding. De vroedschap liet in dit en andere gevallen zijn 
esthetische ambities varen en koos ondubbelzinnig voor het gevestigde belang (afb. 143). De 
vrees voor schadeclaims moet hebben meegespeeld in de overwegingen. 

                                                                    
2251 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 25 (6 oktober 1612). 
2252 SAA 5025-15 (Vroedschap) 261 (22 juni 1632). 
2253 Dit duurde bijna een jaar, het project was kennelijk geen prioriteit: SAA 5025-15 (Vroedschap) 274 (12 februari 
1633). 
2254 SAA 5025-16 (Vroedschap) 5vo (1 juli 1633). Deze brug was in de jaren zestig steeds bouwvalliger geworden. Men 
besloot meermalen om hem, als het even kon, nog een jaar te laten staan: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 
1670). 
2255 SAA 5025-14 (Vroedschap) 48 (22 november 1624). De omwonenden werden gehoord alvorens de raad een 
besluit nam: SAA 5025-14 (Vroedschap) 59 (28 januari 1625). 
2256 SAA 5025-14 (Vroedschap) 59 (28 januari 1625). 
2257 Bardet 1940.  
2258 SAA 5025-18 (Vroedschap) 16vo (5 maart 1644); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 192 (16 september 1695). 
2259 SAA 5025-10 341 (19 augustus 1616). 
2260 SAA 5025-20 (Vroedschap) 208 (4 september 1654). Het ging om de Bullebakssluis en de brug bij de 
Zaagmolenpoort. Ook als bruggen werden gesloopt bleven de verkeersroutes op de langere termijn ongewijzigd. Sloop 
van bruggen werd meestal ingegeven door een militaire noodzaak. Ze werden herbouwd als de dreiging verminderd 
was. In de tussentijd werden vaak pontveren gebruikt. Zo werden in 1654 twee bruggen over de stadsgracht vervangen 
door veerdiensten. Ook in 1673 nam een pontveer de plaats in van een gesloopte brug over de stadsgracht: SAA 5039-
5 (Thesaurieren) 123vo (11 januari 1673). 
2261 SAA 5025-8 (Vroedschap) 45-46 (1 januari 1594). 
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In 1641 was de (houten) Torensluis opnieuw aan het einde van zijn levensduur. De 
vroedschap besloot om de brug op te lappen voor zo lang het duurde; daarna zou worden 
besproken of er een stenen brug zou komen.2262 In 1648 was de brug dan eindelijk reddeloos 
verloren. Men besloot een brug te maken die zo breed was, dat men de toren aan beide zijden 
kon passeren. Dit kunstwerk zou deels moeten worden gefinancierd uit de verhuur van een 
dubbele rij winkelhuisjes die midden op de brug zou worden gebouwd.2263 Hiermee zou de 
Torensluis ook in functionele zin onderdeel worden van de drukke winkelroute tussen de Dam 
en de westelijke nieuwstad. Het bouwen van winkels op bruggen was vanaf de middeleeuwen in 
veel grote Europese steden een betrekkelijk normaal verschijnsel. Beroemde voorbeelden zijn de 
London Bridge, de Ponte Vecchio, de Rialtobrug, de Pont au Change en de Pont Notre Dame. 
Maar er waren tientallen, mogelijk honderden bebouwde bruggen.2264 Bebouwing van bruggen 
was het gevolg van de hoge grondprijs in de steden. In de loop van de tijd werden brug en 
bebouwing steeds meer een architectonische eenheid. In Amsterdam bestonden ze ook, maar dan 
van een kleinere schaal en niet in één architectuur. Ze lagen op drukke winkelroutes, zoals de 
Osjessluis in de Kalverstraat en de Oudezijds Kolksluis in de Zeedijk (afb. 144). In de 
middeleeuwen was ook de Damsluis bebouwd.2265 

De winkelbrug is mogelijk ontworpen door de pas aangetreden stadsarchitect Daniel 
Stalpaert; daarmee is het ook waarschijnlijk dat het een brug in de traditie van de Rialto was.2266 
Maar de winkelhuisjes zouden er nooit komen. De brug werd wel sterk verbreed. Men koos voor 
een brug met drie overgangen: twee aan weerszijden en een door de toren (afb. 145).2267 Voor de 
huisjes was geen plaats meer; de verkeersstroom over de brug was zo groot dat de afwikkeling 
hiervan prioriteit had boven bebouwing, hoewel nieuw verzet van zittende winkeliers vanwege 
omzetderving zeker niet kan worden uitgesloten.2268 Dat de drukte (en de commerciële belangen) 
groot waren blijkt uit het feit dat op de brug eenrichtingsverkeer werd ingesteld. Verkeer richting 
Dam moest aan de noordkant langs de toren, het verkeer dat richting Jordaan ging moest aan de 
zuidkant langs de toren.2269 
 
5.4.6 Houten en stenen bruggen 
Rond 1600 waren bijna alle bruggen in Amsterdam van hout.2270 De eerste stenen brug was in 
1526 over het Spui aangelegd: de Osjessluis in de Kalverstraat.2271 In 1595 besloot men de 
‘voeten en hoofden’ van de Spaarndammerbrug in steen uit te voeren, met een houten brugdek, 
door houten palen gedragen.2272 In de zeventiende eeuw werd een groot aantal stenen bruggen 
aangelegd. Gietijzeren leuningen werden de standaard.2273 

                                                                    
2262 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 134 (5 juli 1641). 
2263 SAA 5025-18 (Vroedschap) 213vo-214 (14 november 1648). 
2264 Murray en Stevens 1996, 36-82. 
2265 Breen 1909, 106-107. 
2266 Stalpaert was enkele dagen eerder aangesteld: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 210vo (29 oktober 1648); SAA 5039-33 
(Oudraad) 107vo (29 oktober 1648). Hij zou nog meer bruggen ontwerpen, waaronder de Hogesluis. In sommige 
literatuur wordt Jan Adriaensz Leeghwater als ontwerper van de uitgevoerde Torensluis genoemd: Kruizinga 1973, 68-
70. Leeghwater stelde zelf ‘mede gemetseld’ te hebben aan de brug: De Roever 1944, 250. 
2267 SAA 5025-19 (Vroedschap) 10 (28 januari 1649). 
2268 Dit zou het onderwerp kunnen zijn geweest van de ‘discoursen’ in de vroedschap over het besluit tot de bouw van 
de huisjes. 
2269 Oldewelt 1951. 
2270 Dat blijkt uit: Pontanus 1614, 18, 269 en uit de stadsplattegrond van Balthasar Florisz uit 1625. 
2271 Wagenaar 1765, 57. 
2272 SAA 5025-8 (Vroedschap) 111-112 (15 april 1595). 
2273 Anoniem 1929; De Meijer 1946, 94-100. In 1615 werd de drukke Varkenssluis in de Hoogstraat van gietijzeren 
leuningen voorzien: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 32 (7 maart 1615). In 1622 volgde de Haarlemmersluis: SAA 5039-1 
(Thesaurieren) 82vo (11 juli 1622). De brug in de drukke Hoogstraat leverde gevaar op. De brug werd verbreed en de 
handel erop werd aan banden gelegd: SAA 5020-12 (Keurboek I) 62-62vo (1 juli 1615). Ten tijde van de vierde uitleg 
waren de gietijzeren leuningen een standaardonderdeel van iedere brug. Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 
121-126vo (17 maart 1667). In 1660 werden 992 ‘ijzeren staven’ en 255 ‘standarts’ besteld. Ze waren in Kopenhagen 
gekocht: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 55vo (29 juli 1660). In 1663 leverden de gebroeders Louis en Hendrik Trip 348 
‘pijlaers met lange pennen’ en werd ook Gerrit de Leeuw gecontracteerd om brugleuningen te leveren. De vraag was 
groter dan het aanbod: in de resolutie was bepaald dat de ene leverantie niet ten koste mocht gaan van de andere: SAA 
5039-2 (Thesaurieren) 137 (18 juli 1663). De leuningen weken in vorm en materiaal nauwelijks af van de huidige: 
Stoovelaar 1991. 



 
275 

Stenen bruggen lagen over de hoofdgrachten, in het stadshart en in de radiaalstraten.2274 
In de Jordaan en andere werkgebieden waren de meeste bruggen van hout. De haveneilanden aan 
de oost- en westzijde van de stad werden door lange houten bruggen met elkaar en de rest van de 
stad verbonden.2275 In de middeleeuwse binnenstad werden steeds meer houten bruggen door 
stenen exemplaren vervangen.2276 Het spreekt vanzelf dat stenen bruggen op de doorgaande 
scheepvaartroutes voorzien waren van oorgaten of houten wippen.2277 

Stenen bruggen werden mooier gevonden, maar waren in de eerste plaats duurzamer dan 
houten bruggen. Een brug was een functionele, civieltechnische opgave. Houten bruggen raakten 
snel in verval, vooral op de plaats waar de palen in contact kwamen met het wateroppervlak. Bij 
de bouw van bruggen werd gebruik gemaakt van grenen- en eikenhout voor de constructie van 
de brug, soms ander hout voor het brugdek; een houten brug had een levensduur van 25 tot 50 
jaar.2278 Buiten de grachtengordel en het stadshart kwam bouwvalligheid van bruggen veel voor: 
het onderhoud was vaak niet toereikend.2279 Als bruggen zo ernstig in verval waren dat ze gevaar 
opleverden werd zonder meer overgegaan tot vernieuwing, soms met tientallen tegelijk.2280 In 
1672 werd door de thesaurieren vastgesteld dat de meeste houten bruggen in de Jordaan waren 
vergaan.2281 Het jaar daarna besloot men het werk aan de bruggen te beperken tot de uiterst 
noodzakelijke reparaties.2282 Dat die in een aantal gevallen te laat kwamen, blijkt uit het feit dat 
het jaar daarna elf bruggen in de Jordaan moesten worden vernieuwd.2283 

In 1837 werd een lijst gemaakt van alle Amsterdamse bruggen, waarop ook het bouwjaar 
is vermeld. De meeste stenen bruggen uit de zeventiende eeuw waren in de achttiende eeuw 
vernieuwd. Een enkele zeventiende-eeuwse brug was in 1837 nog niet vernieuwd en had het dus 
bijna twee eeuwen volgehouden. Zo dateerde brug 37 over de Keizersgracht in de Utrechtsestraat 
uit 1664 en de stenen boogbrug over de Looierssloot bij de Looiersgracht uit 1626.2284 

Maar stenen bruggen hadden ook nadelen. De bruggehoofden waren zwaar gefundeerd, 
maar de opritten (‘operellen’) niet. Deze zakten weg ten opzichte van het brugdek. Dat leidde tot 
ongewenste verkeersdrempels. De opritten moesten telkens worden opgehoogd.2285 In 1685 
meende men hiervoor de oplossing te hebben gevonden: de opritten zouden worden gefundeerd 
door middel van de aanleg van ‘aardwulven’ of grondbogen.2286 Of deze oplossing daadwerkelijk 
is toegepast is niet duidelijk. In principe was het ook geen oplossing maar een verplaatsing van 
het probleem, tenzij men de kades in hun geheel zou funderen maar dat was veel te duur. 

                                                                    
2274 In 1666 werd een overzicht vervaardigd van stadsgebouwen en kunstwerken: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 52vo ff 
(27 januari 1666). 
2275 Kruizinga 1991. 
2276 In 1644 werden de Gasthuisbrug en de Sint-Jansbrug in steen herbouwd: SAA 5025-18 (Vroedschap) 16vo (5 
maart 1644). In 1647 volgde de Nieuwezijdskolkbrug: SAA 5025-18 (Vroedschap) 164 (11 oktober 1647). In 1661 
werden twee bruggen over de Nieuwezijds Achterburgwal, bij de Kolk, in steen vernieuwd: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 
73vo (22 maart 1661). Op dezelfde gracht volgde de brug tegenover de kerk, in 1663: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 
120vo (10 april 1663). Ook de Muntsluis, een zeer centrale plek, werd van steen: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 112vo (23 
mei 1670). De Oude Brug over het Damrak werd in 1615 geheel vernieuwd: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 32 (7 
februari 1615). 
2277 Tot een doorvaartbreedte van een meter of zeven was een enkele ophaalbrug voldoende, daarboven werden 
dubbele wipbruggen gebouwd: De Jong en Muyen 1995, 114, 138. 
2278 Coelman noemt een maximale levensduur van 25 jaar: Coelman 2001. De Jong en Muyen noemen 50 jaar: De Jong 
en Muyen 1995, 114. 
2279 In 1672 werd een brug over de Looiersgracht wegens bouwvalligheid gesloopt na klachten van bewoners: SAA 
5039-6 (Thesaurieren) 51-51vo (10 juli 1672). In dezelfde tijd waren twee bruggen over de Bloemgracht er slecht aan 
toe. Ook deze werden op verzoek van bewoners vernieuwd: SAA 5025-31 (Vroedschap) 256 (6 september 1677); SAA 
5039-6 (Thesaurieren) 109 (6 september 1677). 
2280 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari 1675); SAA 5025-30 (Vroedschap) 164-170 
(28 januari 1675); SAA 5025-31 (Vroedschap) 337 (16 maart 1678); SAA 5025-32 (Vroedschap) 141 (15 oktober 1678); 
SAA 5025-32 (Vroedschap) 393 (14 juli 1679). De laatste twee resoluties zijn vrijwel gelijkluidend. Zie ook: SAA 5025-
32 (Vroedschap) 449 (16 oktober 1679); SAA 5039-7 (Thesaurieren) 147vo-148 (8 mei 1685); SAA 5039-8 
(Thesaurieren) 126 (29 februari 1692). 
2281 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672). 
2282 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673). 
2283 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari 1675). 
2284 Anoniem 1837, 19, 51. 
2285 Dit gebeurde in 1675 bij de Blauwbrug: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 22 (10 januari 1675). 
2286 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 163 (3 oktober 1685). 
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Ook de Hogesluis ontkwam niet aan verzakking. De bogen waren al in 1687 uitgeweken. 
Het probleem was zo ernstig dat de brug met hekken werd afgesloten voor rijtuigen.2287 Net als 
kades werden ook de bogen van stenen bruggen beschadigd als schippers (in weerwil van de 
keuren) pikhaken in de bruggen staken. De drie belangrijkste doorvaarten in de Hogesluis werden 
daarom met hout bekleed.2288 Een ander probleem van de stenen boogbruggen was de 
inwatering. Regenwater drong door het brugdek in de bogen. Dat leidde vooral bij vorst tot grote 
schade aan bruggen. Experimenten met verschillende soorten bestrating zoals ‘klinckert in ciment 
op sijn kant staende’, ofwel klinkers op hun kant, gelegd in cement, moesten leiden tot een beter 
waterdicht brugdek. Klinkers hadden echter weer als nadeel dat sneller schade zou ontstaan door 
‘het dreunen van de overrijdende paarden ende wagens’.2289 

Uit een voorstel van stadsarchitect Daniel Stalpaert blijkt dat stenen bruggen in één enkel 
geval zonder meer noodzakelijk werden geacht. Dat was op de route van de Hessenkarren. De 
vrachtwagens werden gebruikt voor het vervoer van stukgoederen over grote afstanden en 
werden door vijf of meer hengsten getrokken. Dit zware verkeer reed alles kapot, ook de 
bruggen. Hun route liep door de Weesperstraat. Daarom stelde Stalpaert in 1671 voor de 
bruggen in die straat van steen te maken.2290 
 
5.4.7 Kades 
In Amsterdam waren kilometers grachten en ongeveer tweemaal die lengte aan kademuren en 
beschoeiingen. In de zeventiende eeuw werden tientallen kilometers nieuwe grachten aangelegd. 
De kades speelden een prominente rol in het stadsbeeld. Het opgaande deel van de kade, ook wel 
‘juk’ genoemd, viel onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaren: ieder moest zorgen dat 
de wal voor zijn huis werd onderhouden en indien nodig vernieuwd.2291 Alleen waar geen 
bebouwing was of waar stadsgebouwen stonden werden het onderhoud en de vernieuwing van 
de kades van stadswege uitgevoerd. 

De verdeling van verantwoordelijkheden leidde ertoe dat sommige grachten in 
materiaalgebruik en onderhoudsniveau een weinig coherente aanblik boden. Zoals architecten 
van rijtjeshuizen hun esthetische ambities gefrustreerd zien als de bewoners allemaal hun eigen 
schutting van de bouwmarkt halen, zo moest de stad aanzien hoe sommige kades een 
lappendeken van materialen in verschillende stadia van verval waren. Daarom trad de stad vaak 
op als coördinerende partij bij de aanleg van kades. Uit een keur uit 1591 blijkt dat men rond die 
tijd besloten had de aanleg van stenen kades van stadswege ter hand te nemen.2292 Bij de aanleg 
van een van de eerste stenen kades in 1595 werd bepaald dat de kade ‘wt eende handt’ moest 
worden opgemaakt, ook al waren er vele eigenaren.2293 

                                                                    
2287 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 23vo (11 maart 1687); Jansen 1975-1976. 
2288 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 83-85vo (7 april 1689). 
2289 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 39 (1 mei 1687). 
2290 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 170 (10 juni 1671). 
2291 Dit was een overblijfsel van de middeleeuwse toestand waarin de stad nauwelijks bemoeienis had met de inrichting 
van de buitenruimte. Er bestond in de zeventiende eeuw een algemene uitzondering op deze regel: langs nieuw 
aangelegde grachten werd van stadswege een houten beschoeiing aangelegd. Deze werd soms geplaatst als de grond 
nog niet verkocht was of als er geen sprake was van grootschalige grondverkoop, zoals in de Jordaan. In die gevallen 
moest de stad wel een beschoeiing aanleggen omdat er geen grondeigenaren bekend waren. Incidenteel werden 
uitzonderingen gemaakt op deze regel: zo werden in 1620 de erven op de oude geschutswerf verkocht onder de 
conditie ‘dat sij geen last en sullen hebben van het maecken van de steene wal’: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 71vo (1 
januari 1620). Aanvankelijk staken sommige delen van kades dieper in het water dan andere. In 1541 werd hiertegen 
opgetreden door de aanleg van kades uitsluitend toe te staan na goedkeuring van de rooimeesters: Keur d.d. 12 april 
1541: Noordkerk 1748-1778, II, 724. Over het algemeen wordt aangenomen dat de rooimeesters hierop toezagen: SAA 
5220 (Inleiding op de inventaris van het archief van de rooimeesters, later bouwopzichters), versie 1.17, 7 oktober 
2004. In de zeventiende eeuw werden bij verbreding van kades door de aangeërfden, die incidenteel nog wel 
voorkwam, vaak voorwaarden gesteld aan de breedte van de scheepvaartverbinding of de doorstroming. Op het 
Waalseiland werden in 1682 alle kades vernieuwd vanwege de waterkering. Ook hier vroegen bewoners om verbreding, 
‘opdat daar door de wallen soo veel te lager en bequamer tot den opslag mogten vallen, sonder nogtans de gloijinge 
van de straat al te steijl te maken’. Dit verzoek werd ingewilligd: SAA 5025-34 (Vroedschap) 204-205 (11 mei 1682). 
Deze versnippering van publieke en private verantwoordelijkheden heeft tot 1850 voortgeduurd. Toen bepaalde de 
Hoge Raad dat het onderhoud van kades, die op veel plaatsen in verregaande staat van ontbinding verkeerden, de 
verantwoordelijkheid was van de gemeente: Jager 2002, 79-91. 
2292 Keur d.d. 10 april 1591: Van Dillen pp. 485-486. 
2293 SAA 5025-8 (Vroedschap), fol 111-112 (15 april 1595). 
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Iedere eigenaar betaalde voor het aantal voeten dat zijn erf breed was. De lengte van de 
kademuur die door de eigenaar van een bepaald perceel moest worden onderhouden werd exact 
berekend, soms tot op de kwart voet nauwkeurig. Delen van de kade die onderdeel uitmaakten 
van een sluis of brug of die werden gebruikt voor trappen en de afvoeren van stadsriolen werden 
niet meegerekend.2294 Hier was het zaak de kade goed te onderhouden om omwonenden geen 
excuus te geven voor nalatigheid. In 1663 besloten de thesaurieren de kade voor de Westerkerk 
zo snel mogelijk te laten vernieuwen ‘om particulieren met een goet exempel voor te gaen, tegens 
welcke in cas van nalatigheit geprocedeert sal worden’. Door zelf het goede voorbeeld te geven 
trachtte het bestuur gewenst gedrag te stimuleren; tegelijkertijd werd een stok achter de deur 
gehouden ter voorkoming van wantoestanden.2295 

Bij de bouw van het stadhuis leidde de nieuwe architectonische allure tot het initiatief 
om een monumentale hardstenen kade aan te leggen; deze maakte deel uit van het ontwerp van 
het stadhuis en is weergegeven op de ontwerptekeningen. In 1667 werd opdracht gegeven tot 
uitvoering van deze ‘trappen’, zodra het kalkhok dat ten behoeve van de bouw achter het 
stadhuis stond zou zijn weggehaald.2296 Het is er niet van gekomen: op contemporaine prenten is 
een gewone kade afgebeeld. 

De westzijde van de Nieuwezijds Voorburgwal was al eerder voorzien van nieuwe 
kademuren. In 1663 lieten de overburen van het stadhuis hun kade vernieuwen. De aanleg van 
deze kade was een uitstralingseffect van het nieuwe stadhuis: er woonden vooral 
regentenfamilies.2297 De kade werd aangelegd door de stad; de bewoners betaalden samen 2550 
gulden, acht gulden per voet.2298 

Aanvankelijk werden kades bij vernieuwing op kosten van burgers aangelegd door 
particuliere aannemers. Vanaf 1550 kwam het voor dat bewoners de stad betaalden voor de 
uitvoering van hun wal.2299 Het kwam in de loop van de zeventiende eeuw steeds vaker voor dat 
de kades door de stadsfabriek werden uitgevoerd en vervolgens in rekening gebracht bij de 
omwonenden.2300 In 1675 stond in de jaarlijkse werklijst voor stadsfabriek de vernieuwing van 
vele vervallen houten en stenen kades door de gehele stad. Blijkbaar was de uitvoering van het 
onderhoud op dat moment in handen van de fabriek.2301 Daarna kwam het vaker voor dat het 
onderhoud van kades op de lijst stond, bijvoorbeeld in 1689, 1690, 1692, 1693 en 1694.2302 Met 
de stadsfabriek als uitvoerder nam de overheidsbemoeienis in de loop van de zeventiende eeuw 
geleidelijk toe maar de grondeigenaren bleven betalen. Ongetwijfeld was de toenemende 
overheidsbemoeienis ingegeven door de wens om de uniformiteit te bevorderen. 

De kades langs de grachten waren aanvankelijk van hout; ze zagen er niet anders uit dan 
de beschoeiingen in het Vondelpark. Stenen kademuren werden echter algemeen mooier en beter 
gevonden dan de houten beschoeiingen. De stenen kades waren niet alleen mooi op zichzelf 
maar kwamen in veel gevallen in de plaats van iets afstotelijks, van verrotting en verval: ‘Want 
vermits het schoeien van de wallen met hout, tot groot nadeel en zware kosten, zoo van 

                                                                    
2294 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 48 (30 mei 1675). Zie voor een dergelijke rekenkundige exercitie ook: SAA 5023-6 
(Groot Memoriaal) 216 (11 januari 1652). Het stuk kade waar vuilnisschuiten lagen werden door de stad betaald: SAA 
5039-297 (Rapiamus) 172 (20 november 1612): SAA 5039-302 (Rapiamus) 226vo (13 januari 1618). Een predikant, die 
uit hoofde van zijn functie vrije woning van de stad kreeg, hoefde zijn eigen kademuur evenmin te betalen: SAA 5039-
297 (Rapiamus) 173vo (20 januari 1613). Uit betalingen aan steenhandelaar/aannemer Claes van Delft blijkt dat de stad 
betaalde voor de delen van een kade waar dwarsstraten en -stegen lagen: SAA 5039-295 (Rapiamus) 182 (26 oktober 
1610). Het gaat om de kade aan de Turfmarkt, die tijdens de bouw van de Beurs werd vernieuwd. Zie ook: SAA 5039-
295 (Rapiamus) 182vo (30 oktober 1610). Aan de Oude Schans werd in 1611 dezelfde rekenmethode gebruikt; ook 
hier was Claes van Delft aannemer: SAA 5039-296 (Rapiamus) 165vo (2 december 1611); SAA 5039-299 (Rapiamus) 
197vo (16 oktober 1614). Ook voor stadsgebouwen moest de stad de kade laten aanleggen: Dat gold bijvoorbeeld voor 
de kade bij het glashuis: SAA 5039-299 (Rapiamus) 198 (21 december 1614). 
2295 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 144 (21 augustus 1663). 
2296 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166 (12 december 1667). 
2297 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 134vo [ongedateerd; mei 1663]. 
2298 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 165-165vo (1663-). 
2299 SAA 5014-1 (Stadsrekeningen) 42vo-43 (1552). 
2300 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124vo (21 april 1663). 
2301 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari 1675); SAA 5025-30 (Vroedschap) 164-170 (28 januari 1675), 
punt 15. 
2302 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 83-85vo (7 april 1689); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 102vo-103vo (16 februari 1690); 
SAA 5039-8 (Thesaurieren) 126 (29 februari 1692); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 143-148 (17 maart 1693); SAA 5039-8 
(Thesaurieren) 162vo-163 (12 februari 1694). 
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d’eigenaers der huizen, daer de wallen voor komen te leggen, als ook van de stadt zelf trekt, 
gemerkt het door ’t varen met de schuiten, opslaen der goederen en perzinge der straten, de zelve 
houte schoeingen lichtelijk vervallen, ook in zich zelven den vergangkelijkheit onderwarigh zijn, 
inzonderheit die van vuuren of greinen hout gemaekt zijn’.2303 

De eerste stenen kades werden aangelegd als onderdeel van sluizen en 
verdedigingswerken (afb. 146).2304 Rond het midden van de zestiende eeuw werden stenen 
kademuren aangelegd op delen van het Damrak en het Rokin.2305 Na de sloop van de 
vestingmuur langs het Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade kwamen daar stenen 
kades. Dat lag voor de hand: de funderingen en een deel van het opgaande werk van de 
vestingmuur diende als kade. De bewoners hadden hierin geen keuze, maar werden verplicht tot 
een bijdrage in de kosten. Dit was een uitzonderlijke situatie, en bewoners die geen geld hadden 
kregen een lening.2306 

Een van de eerste plaatsen waar een stenen kademuur werd aangelegd was de oostzijde 
van de Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Nieuwezijds Kolk en de Spaarndammerbrug.2307 De 
aanleg van deze kade was een moeizaam en langdurig proces. In 1594 besloot de vroedschap dat 
de kade in blauwe hardsteen moest worden uitgevoerd op kosten van de eigenaren van de 
aanliggende percelen. De materiaalkeuze werd opgelegd door het stadsbestuur. Hierbij werd 
voorzien dat ‘groote clachten’ zouden kunnen ontstaan bij de aanwonenden als de kosten veel 
hoger zouden uitvallen dan die van de gebruikelijke houten beschoeiingen. In dat geval zouden 
enige commissarissen uit de raad de zaak verder afhandelen.2308 Een stenen kade was niet alleen 
duurder vanwege het materiaal maar ook vanwege het heiwerk. 

In december 1595, meer dan een jaar later, was de stenen wal grotendeels aangelegd. De 
stad had de uitvoering op zich moeten nemen, omdat de omwonenden ‘met gemoede daertoe 
nyet [waren] te brengen geweest’. Drie leden van de vroedschap moesten taxeren hoeveel de 
afzonderlijke bewoners zouden bijdragen. De drie mannen werd uitdrukkelijk meegegeven dat ze 
moesten letten op de hogere kosten van de aanleg, maar ook de duurzaamheid van de stenen 
kade moesten verdisconteren.2309 Men verwachtte terecht een grotere bijdrage van de bewoners 
omdat ze met de aanleg van de hardstenen kade minder onderhoud hadden. Nog een half jaar 
later, in augustus 1596, bleken met name de bewoners van de Nieuwezijds Kolk niet bereid bij te 
dragen aan de stenen kademuur.2310 Dat lijkt niet onredelijk: de huizen aan de Kolk, die toen al 
lang gedempt was, lagen niet aan de kade. Mogelijk heeft het bestuur gedacht dat men door het 
omslaan van de kosten van een relatief klein deel van de kade op een veel groter aantal bewoners 
protesten zou kunnen voorkomen. Waarschijnlijk is de langdurige aanleg van deze kademuur 
aanleiding geweest tot de zeventiende-eeuwse praktijk, waarin de keuze voor het materiaal niet 
door het bestuur werd opgelegd. 

Ter bevordering van de aanleg van stenen kades werd een regeling ingesteld: wie voor 
zijn huis een stenen kade liet aanleggen kreeg de kosten van de houten kade (zes gulden per voet) 

                                                                    
2303 Dapper 1663, 453 (4). 
2304 Op het panorama van Pieter van der Keere uit 1606 is te zien dat de kade langs het IJ van hout was, met als enige 
uitzondering het Kamperhoofd, gebouwd als verdedigingswerk, en een klein stukje ten oosten van de Schreierstoren. 
Stenen sluizen werden vanaf de late vijftiende eeuw gebouwd en werden in de loop van de zestiende eeuw 
gemeengoed: Arends 1994, 18. In een keur d.d. 7 december 1472 wordt gesproken van een enkele stenen sluis in 
Amsterdam: Breen 1902, 84. In Amsterdam werd de Bentheimer steen die vrijkwam bij de sloop van de oude 
stadsmuur in 1601 gebruikt voor de bouw van nieuwe sluizen: SAA 5025-8 (Vroedschap) 698 (9 maart 1601). Zie het 
bestek van de Sint Anthonissluis: SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 199vo-203vo (27 maart 1601).  
2305 Over het Damrak tussen de Papenbrug en de Weduwensteeg: SAA 5014-1 (Stadsrekeningen) 39vo (10 maart 
1552). In hetzelfde jaar werd op een deel van het Rokin een kade van blauwe hardsteen aangelegd: SAA 5014-1 
(Stadsrekeningen) 41vo (23 september 1552). 
2306 Uit de jaarlijkse betalingen van rente en aflossing blijkt dat alleen tussen de Romeinsarmsteeg en Brouwerij het 
Lam, tegenover de Doelen, mensen woonden die een lening hadden: SAA 5039-294 (Rapiamus) 43, (1609); SAA 5039-
295 (Rapiamus) 33 (1610); SAA 5039-296 (Rapiamus) 26 (1611); SAA 5039-300 (Rapiamus) 43 (13 mei 1615). 
Uiteindelijk draaide de stad op voor een deel van de kosten: SAA 5039-33 (Oudraad) 24 (31 mei 1616). Ook hier 
werden de kades die niet voor particuliere erven lagen, maar voor straten en stegen, door de stad betaald: SAA 5039-
299 (Rapiamus) 197vo (16 oktober 1614). 
2307 De Nieuwezijds Kolk zelf was al aan het eind van de vijftiende eeuw gedempt: Vermeer en Rebel 1992, 84. 
2308 SAA 5025-8 (Vroedschap) 50-51 (21 oktober 1594). 
2309 SAA 5025-8 (Vroedschap) 208-209 (23 december 1595). 
2310 SAA 5025-8 (Vroedschap) 273-274 (8 augustus 1596). 
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terug. Deze regeling was niet algemeen, maar kon (net als verhuisvergoedingen bij 
stadsuitbreiding) op verzoek van bewoners worden toegepast.2311 

Bij de grote stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw gingen stenen kades het beeld 
langs de grote grachten bepalen, met lyrische beschrijvingen als gevolg. Er lijkt een 
uitstralingseffect van te zijn uitgegaan: wie stenen kades bij de achterburen had zien liggen wilde 
zelf ook wel zoiets voor zijn deur. Stenen kades werden de norm voor de ‘betere’ stadsdelen. Na 
het begin van de derde uitleg, waarbij op de Herengracht en de Keizersgracht op grote schaal 
stenen kademuren werden aangelegd, begon men ook aan de ‘buitenkant’ van het Singel en aan 
de Warmoesgracht met de aanleg van nieuwe stenen kades.2312 

Het kwam wel voor dat het bestuur greep naar privaatrechtelijke middelen om verzekerd 
te zijn van de aanleg van stenen kades. In de verkoopvoorwaarden van de erven op het 
Waalseiland was de aanleg van een stenen kade door de kopers verplicht gesteld.2313 Maar vaker 
was de aanleg van stenen kades door particulieren onderdeel van onderhandelingen tussen 
bestuur en bewoners over de aanleg of vernieuwing van werken als bestrating, bruggen of 
sluizen. Dit gebeurde in 1604, toen bewoners van de Lastage vroegen om de aanleg van de 
Hoofdbrug. De brug werd aangelegd, maar alleen in combinatie met een stenen kade. De 
bewoners moesten substantieel bijdragen aan beide werken.2314 Soms boden bewoners aan de 
kade in steen te laten uitvoeren op voorwaarde dat de stad een ander werk zou uitvoeren. In 
andere gevallen werden bewoners onder druk gezet om mee te werken. Dit spel werd soms hard 
gespeeld. Toen in 1614 een brug over de Warmoesgracht was gesloopt vroegen omwonenden om 
herbouw. Zij hadden de brug achttien jaar lang naar tevredenheid gebruikt. Ze kregen hun brug 
alleen terug op voorwaarde dat ze op eigen kosten een stenen kade lieten aanleggen.2315 Aan de 
Dwarsherengracht of Heredwarsburgwal (het huidige Koningsplein) verkregen de aanwonenden 
in 1647 legitimatie van hun illegaal gebouwde stoepen op voorwaarde dat zij op eigen kosten een 
stenen kade zouden laten aanleggen én het onderhoud van de bestrating zouden betalen.2316 In 
andere gevallen werden door bewoners zaken losgepraat bij het stadsbestuur. In 1617 boden 
                                                                    
2311 De aanleg van kades was afhankelijk van de wensen van de omwonenden. Dat leidde soms tot vertraging. Aan de 
Keizersgracht en de Brouwersgracht was in juni 1615 al bestrating aangelegd, maar omdat de namen van de eigenaren 
van de percelen nog niet bekend waren, werd de aanleg van kademuren uitgesteld tot het voorjaar: SAA 5025-10 
(Vroedschap) 278-279 (30 juni 1615). De stad hoopte dat de toekomstige bewoners zouden overgaan tot de aanleg van 
een stenen kade. Iets dergelijks deed zich ook voor bij de volgende stadsuitbreiding. Op 24 maart 1665, toen de 
uitvoering van de vierde vergroting in volle gang was, hadden de nieuwe geërfden aan de noordzijde van de 
Keizersgracht tussen de Utrechtsestraat en de Amstel de gebruikelijke toezegging gekregen dat ze zes gulden per voet 
stenen kade zouden ontvangen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 17vo (24 maart 1665). Het ging om de bewoners van park 
F aan de noordzijde van de Keizersgracht. Dit blok erven lag tussen de Amstel en de Utrechtsestraat en kwam dus niet 
achter de sluizen te liggen die ter hoogte van de Utrechtsestraat het Amstelwater van de rest van de grachtengordel 
scheidden. Het ging om een urgente kwestie: de eigenaren moesten drie dagen later aan de thesaurieren komen beloven 
dat ze de fundamenten van hun kade voor de eerste mei zo hoog boven water zouden hebben, dat de dammen die in 
de gracht lagen konden worden weggenomen en het Amstelwater in dit deel van de gracht zou worden ingelaten. Dat 
het menens was met deze belofte werd door de thesaurieren benadrukt door te dreigen met een boete van 630 gulden 
die betaald zou moeten worden als de termijn niet werd gehaald. Een van de eigenaren, Adolf Foukenbeeq de Jonge, 
heeft de thesaurieren een zakje met 200 ducatons ter hand gesteld dat verbeurd zou zijn als op 1 mei geen Amstelwater 
zou kunnen worden ingelaten in het betreffende deel van de Keizersgracht: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 18 (27 maart 
1665). Het zelfde deel van de gracht aan de zuidzijde kreeg eveneens een stenen kade: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182 
(26 maart 1664). 
2312 SAA 5025-10 (Vroedschap) 261-262 (29 december 1614). De stadszijde van het Singel kreeg stenen kademuren 
met de afbraak van de oude stadsmuur: SAA 5039-299 (Rapiamus) 199 (14 januari 1615). Ook in de Lastage kwamen 
stenen kademuren: SAA 5039-298 (Rapiamus) 159 (13 mei 1613); SAA 5039-298 (Rapiamus) 159vo (19 juni 1613). 
2313 SAA 5025-34 (Vroedschap) 204-205 (11 mei 1682). Het in dit stuk aangehaalde rekest zelf bevindt zich in SAA 
5028-604 (Requesten) W 2-5. De huiseigenaren aan de IJkant van het Waalseiland vroegen vrijstelling van de 
verplichting om een nieuwe stenen kade aan te leggen wegens de moeilijke economische omstandigheden. Dit verzoek 
wordt ingewilligd en de bewoners lieten een houten beschoeiing aanleggen door de stadsfabriek. 
2314 SAA 5025-9 (Vroedschap) 46 (22 mei 1604). De resolutietekst is niet geheel duidelijk maar in combinatie met het 
Panorama van Kaerius uit 1618 kan worden vastgesteld dat het om een houten brug en een stenen kade ging.  
2315 SAA 5025-10 (Vroedschap) 261-262 (29 december 1614). 
2316 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 130vo (7 maart 1647). Deze kade werd bij keur van 30 januari 1660 aangewezen om 
van steen te worden opgetrokken. Noordkerk 1748-1778 II, 724; Dapper 1663, 453 (4). Hij is er nooit gekomen: op 
een tekening van Jan Abrahamsz Beerstraten van de Heiligewegspoort uit 1662 is een houten kade te zien: Bakker, 
Fleurbaay en Gerlagh 1988, 72. Dat was maar goed ook, want dan had hij slechts enkele jaren dienst kunnen doen: de 
Dwarsherengracht werd met de vierde uitleg in of kort na 1665 gedempt: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14vo (11 februari 
1665). Op 1 augustus was de demping nog niet uitgevoerd; de uitvoering was wel gepland. Zie SAA 5039-3 
(Thesaurieren) 31vo (1 augustus 1665). 
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omwonenden aan om op eigen kosten een kade aan te leggen als de stad een sluis liet leggen in de 
Brouwersgracht om verdere wateroverlast bij hun huizen te voorkomen.2317 In 1664 verklaarden 
de eigenaren aan de Nieuwezijds Achterburgwal zich bereid hun verzakte wal te repareren als de 
stad de straat zou ophogen en de bestrating zou vernieuwen.2318 

In de vierde uitleg bestond evenmin als bij eerdere stadsuitbreidingen de verplichting om 
stenen kades aan te leggen. De stad was gehouden om langs de nieuwe grachten een houten 
beschoeiing aan te leggen.2319 De aanleg van bestrating en kades volgde de grondverkoop: waar 
kavels waren verkocht werd de buitenruimte ingericht.2320 Net als voorheen kregen de eigenaren 
bij aanleg van een stenen kade de kosten van een houten beschoeiing van stadswege vergoed. De 
rooimeesters of de stadsarchitect kregen dan na de uitvoering opdracht om de nieuw aangelegde 
kade en alle huizen die eraan lagen op te meten en op basis daarvan te berekenen hoeveel ieder 
van de huiseigenaren de stad verschuldigd was.2321  

In veel blokken sloegen de kopers de handen ineen en vroegen bij de thesaurieren de 
subsidie aan. Van veel aanvragen en resoluties druipt de wederzijdse welwillendheid af. We 
moeten daarbij niet vergeten dat veel leden van het stadsbestuur en eraan gelieerde personen 
grond kochten aan de nieuwe grachten. De kosten van een stenen kade bedroegen tussen de 12 
en 13 gulden per voet.2322 Daarvan kon de subsidie van zes gulden worden afgetrokken. Een 
stenen kade kostte de eigenaar van een kavel dus ongeveer zes gulden per voet. Een dubbel 
grachtenpand in de vierde vergroting was 52 voet breed; de aanleg van de kade kostte dus 312 
gulden. Dit bedrag viel in het niet bij de totale grond- en bouwkosten van een grachtenhuis met 
tuin en tuinhuis, maar kwam ongeveer overeen met het jaarsalaris van een ambachtsgezel. Juist 
doordat de kade een particulier werk was, had die een representatieve waarde en gaf status aan 
huis en buurt. De kades kunnen worden gezien als uiting van civic pride. Stadsontwikkeling had 
een aspect van publiek-private samenwerking. 

In 1664, toen de Herengracht en de Keizersgracht werden aangelegd, werd voor een 
aantal kavelblokken een subsidieaanvraag ingediend.2323 Voor de blokken waar de eigenaren nog 
niet hadden besloten een stenen kade aan te leggen werd een extra voorwaarde gesteld aan het 
verkrijgen van de subsidie: de aanvraag moest worden ingediend vóórdat de stad onkosten had 
gemaakt bij de aanleg van een beschoeiing.2324 De keuze tussen een houten of een stenen kade 
was niet in ieder bouwblok even snel gemaakt. De stad trachtte door de tijdsdruk om consensus 
af te dwingen binnen een groep eigenaren: wie te laat was, liep subsidie mis. Dat werkte: in de 
periode daarna volgde een groot aantal eigenaren aan de beide woongrachten.2325 
 
5.4.8 Onderhoud en verval, en een dempingsplan voor de Burgwallen 
Tegenwoordig zijn kademuren van beton; de bakstenen bekleding is een ornament. Ze zijn zeer 
duurzaam. Dat was in de zeventiende eeuw anders. Niet alleen houten beschoeiingen maar ook 
stenen kades raakten snel in verval. Voortschrijdend verval van het opgaande deel leidde tot 
schade aan de bestrating. Op termijn werd een kade niet alleen onbruikbaar voor de scheepvaart 
maar ook voor het landverkeer.2326 De combinatie van hout en water was problematisch (vooral 
naaldhout was niet erg duurzaam); stenen kades konden wegzakken, uitwijken of breken.2327 
Opslag van goederen en het gebruik van de kades door werklieden leidde tot beschadiging en 

                                                                    
2317 SAA 5025-11 (Vroedschap) 96 (27 november 1617). 
2318 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 194vo (26 augustus 1664). 
2319 Dat blijkt bijvoorbeeld uit: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14vo (19 februari 1665). 
2320 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173 (29 januari 1664), punt 14. 
2321 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124vo (21 april 1663), 134vo (mei 1663). 
2322 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 5 (30 oktober 1664). 
2323 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181vo (21 maart 1664) 182 (26 maart 1664) 184 (9 april 1664); SAA 5039-3 
(Thesaurieren) 2 (16 oktober 1664) 5 (30 oktober 1664) 10 (30 december 1664) 11 (22 januari 1665). 
2324 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14vo (19 februari 1665). 
2325 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 15vo (24 februari 1665) 17 (10 maart 1665) 17vo (24 maart 1665) 22 (16 mei 1665) 
22vo (22 mei 1665) 39vo (16 september 1665) 82vo-83 (14 mei 1666) 98 (13 oktober 1666). 
2326 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 117 (15 maart 1663). 
2327 In 1618 werden de eigenaren verplicht hun stenen kademuren binnen twee maanden in orde te brengen, anders 
zou het van stadswege geschieden voor tweemaal de kosten van reparatie: SAA 5020-12 (Keurboek I) 195vo (17 mei 
1618). 
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verval.2328 Ook het scheepvaartverkeer eiste zijn tol: in 1634 werd het verboden om ijzeren haken 
en met ijzer beslagen bomen te gebruiken.2329 

De beschoeiingen waren en bleven eigendom van de bewoners, ook al stonden ze op 
stadsgrond.2330 Het onderhoud was een verantwoordelijkheid van velen, en de financiering en 
uitvoering ervan dus problematisch. Dat leidde in 1629 tot een onderzoek, hoe het verval te 
keren. De resultaten zijn niet bekend, maar wel dat de onderzoekers de nadrukkelijke suggestie 
meekregen, om te kijken of het niet beter zou zijn de beide Achterburgwallen deels of geheel te 
dempen of te overkluizen.2331 Het is niet ondenkbaar dat bewoners druk hebben uitgeoefend op 
het stadsbestuur om op deze manier van hun onderhoudsplicht af te komen. Zeker in het 
stadshart werden kades zo intensief gebruikt dat het niet onredelijk zou zijn de stad te laten 
opdraaien voor het onderhoud. 

Op 27 januari 1635 werd door het stadsbestuur vastgesteld dat veel bewoners hun 
houten ‘jukken’ in het geheel niet, of niet goed genoeg onderhielden. Hierop volgde een stevige 
maatregel: de schepenen zouden alle kades inspecteren, en wie zijn zaken voor 1 mei van 
hetzelfde jaar niet op orde zou hebben riskeerde dat de kade op zijn kosten zou worden 
opgemaakt door een timmerman die door het gerecht zou worden ingehuurd.2332 

Meer dan tijdelijk was het effect niet. In april 1663 werd opnieuw vastgesteld dat kades 
op het Singel en elders in de oude stad waren uitgeweken, verzakt en gebroken. Er werd 
voorgesteld om eigenaren in de gehele stad voor te schrijven hun wallen tijdig en behoorlijk te 
onderhouden. Dat de handhaving van een dergelijk voorschrift niet eenvoudig was blijkt uit het 
feit dat eerst met de schepenen moest worden overlegd.2333 Twee weken later werd een zware 
commissie ingesteld waarin twee schepenen, de beide thesaurieren en een van de burgemeesters 
zitting namen om toezicht te houden op het onderhoud van de burgwallen.2334 In juni 1663 werd 
een keur uitgevaardigd waarin een nieuwe schouw van de kades werd aangekondigd; wederom 
moest de degene die zijn wallen niet voor het aflopen van de (niet nader bepaalde) termijn op 
orde had, het dubbele bedrag betalen.2335 In de jaren 1663 en 1664 volgde een kleine campagne 
waarin een aantal gevallen van slecht onderhoud en verval werd aangepakt.2336 Groepen 
bewoners van de Leliegracht en de Verversgracht werden ten stadhuize ontboden om te komen 
uitleggen waarom zij hun vervallen kades na voorgaande waarschuwing niet hadden 
gerepareerd.2337 Soms weigerden eigenaren te betalen. dan volgden verdere stappen. In 1663 werd 
de kade tussen de Westermarkt en de Reebrug gerepareerd; van de 26 eigenaren weigerden er 
twee om bij te dragen. De thesaurieren gaven een garantstelling aan de andere 24, met de 
mededeling dat de twee onwilligen naderhand zouden worden aangesproken ‘bij andere maniere’, 
waarschijnlijk met een gerechtelijke procedure.2338 Zo voorkwam men dat een weigerachtige 
enkeling vertraging veroorzaakte bij het onderhoud. 

De welstand van een gracht was niet alleen wat betreft de bebouwing, maar ook in de 
openbare ruimte sterk afhankelijk van de financiële welstand van zijn bewoners. Zo ontstond de 
paradoxale situatie dat aan de de hoofdgrachten waar voornamelijk werd gewoond, stenen 
kademuren lagen; aan de werkgrachten, die veel intensiever werden gebruikt voor het aanleggen 
van schepen, op- en overslag en markt, lagen houten beschoeiingen. En juist deze waren 
kwetsbaar; door de opslag van goederen op de kades, het aanleggen van schepen en de ‘persing’ 
van de straten raakten de houten kades snel in verval. Daarom werd in 1660 door het bestuur een 
groot aantal plaatsen aangewezen waar in het vervolg alleen nog maar stenen kades mochten 
                                                                    
2328 In 1623 werd een verbod uitgevaardigd op het kloppen van stokvis, het gebruik van vuur door kuipers en het 
kloven van hout: Keur d.d. 21 januari 1623: Noordkerk 1748-1788 II, 728. 
2329 Keur d.d. 29 juni 1634: Noordkerk 1748-1788 II, 725. 
2330 Dat blijkt uit de vergoeding aan eigenaren op de Nieuwezijds Achterburgwal voor dekstenen die door medewerkers 
van de stadsfabriek waren meegenomen: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 124vo (25 mei 1678). 
2331 SAA 5025-15 (Vroedschap) 115 (17 november 1629). 
2332 Nogmaals dat bedrag moest als boete worden betaald. Bij verhuurde panden zou de stad het bedrag uit de 
huurpenningen lichten; wanbetalers riskeerden openbare veiling van zijn huis: Keur d.d. 27 januari 1635: Noordkerk, 
1748-1788 II, 724. 
2333 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 122 (14 april 1663). 
2334 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 104vo (27 april 1663). 
2335 Keur d.d. 14 juni 1663: Noordkerk 1748-1788 II, 725. 
2336 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 194vo (26 augustus 1664). 
2337 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124vo (21 april 1663). 
2338 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 139 (31 juli 1663). 
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worden aangelegd. In de rest van de stad mocht uitsluitend eikenhout van goede kwaliteit worden 
gebruikt.2339 De keur van 1660 was geldig in een beperkt gebied: onder meer aan het Damrak, de 
Binnen-Amstel en de Jordaanzijde van de Prinsengracht. Ook in de Jordaan zelf begon de 
verstening van de kades: alle dwarsgrachten ‘uit de Prince-gracht spruitende’ moesten tot aan de 
eerste brug van stenen kademuren worden voorzien omdat ook de bruggen op de Prinsengracht 
en hun opritten (‘operellen’) van steen waren. De verstening van de openbare ruimte begon in 
het centrum van de stad, en de Jordaan kwam daarna. In grote delen van de Jordaan zijn pas in 
de negentiende eeuw stenen kades aangelegd.2340 In veel gevallen koos men voor demping van de 
gracht in plaats van de aanleg van een nieuwe kade.2341 

Of er haast werd gemaakt met de verplichte aanleg van stenen kades is niet met 
zekerheid te zeggen. Het lijkt er niet op: tien jaar na het uitvaardigen van deze ordonnantie was 
de kade langs de Binnen-Amstel, tussen de Munt en de Blauwbrug, nog altijd van hout. De keur 
werd voor deze plaats weer ingetrokken toen bewoners in 1670 vroegen een nieuwe houten kade 
aan te mogen leggen.2342 
 
5.4.9 Privébezit, publiek gebruik 
Het ligt voor de hand dat omwonenden als eigenaars en onderhoudsplichtigen van de kades hun 
beklag deden als hun bezit werd beschadigd. In 1683 werd een nieuwe sluis aangelegd in de Oude 
Schans. Door de opslag van steen en andere bouwmaterialen was er van de kade aan de westzijde 
weinig over. Zeven eigenaren wendden zich tot het bestuur met een verzoek om 
schadevergoeding. Ze kregen hun nieuwe kade, die ook nog eens vier voet breder was dan de 
oude. Deze zou op stadskosten worden aangelegd, maar de zeven moesten wel beloven later de 
helft van het bedrag terug te betalen; ze kregen immers een nieuwe kade.2343 

Onenigheid met bewoners over de bijdragen aan het vernieuwen of onderhouden van de 
kades ontstonden vaak op plaatsen waar de kade intensief werd gebruikt door anderen dan de 
omwonenden. Dit vond meestal plaats in het stadshart, zoals op de Bierkade aan het Damrak2344 
of op de Melkmarkt aan de Nieuwezijds Voorburgwal.2345 Een noodkreet van een aantal 
bewoners van het Singel uit 1697 geeft een beeld van intensief (en destructief) gebruik van de 
kade door de beurtschippers uit Dordrecht en Rotterdam.2346 De schippers lieten vaten vol 
spijkers en ander ijzerwerk, tot 2000 pond zwaar, aan touwen, soms met paarden, uit hun 
schepen op de kades trekken. De vaten werden op sledes gesmeten, die op de kade 
gereedstonden. Hierdoor braken de dekstenen; de schippers sloegen hun haken in de barsten, en 
trokken zo de losse stukken in het water. Ook het metselwerk werd met de haken aan stukken 
getrokken en kwam in het water terecht. Door deze activiteiten moest de kade vrijwel continu 
worden gerepareerd of opnieuw worden opgemetseld. Waar dat niet gebeurde was de kade 
onbruikbaar. De straat lag vol afgebroken steen, en van de bomen en lantarenpalen bleef ook niet 
veel over: ze werden massaal omvergereden. Daarbij kwam nog het onbeschofte gedrag van de 
schippers: ‘soo der iemant van de supplianten wat wil teegen seggen, worden zijluijden van de 
bestelder seer bits en vinnig bejegent, seggende dat hij alles onder de voet wil rijden, wat hem in 
de weg staat’. De bewoners en hun kinderen zouden gevaar lopen gewond te raken door de 
paarden en de touwen, en konden de kades zelf niet gebruiken, omdat schippers hun goederen 
dagenlang op de kade lieten liggen. De bewoners hadden er genoeg van om ‘steets met groote 
costen, zonder eenig genot off voordeel te moeten maaken, ’t geen een ander tot sijn gemack en 
                                                                    
2339 Keur d.d. 30 januari 1660: Noordkerk 1748-1788 II, 724. Het ging aan de Nieuwe Zijde om kades langs de Binnen-
Amstel, tussen de Blauwbrug en de Munt, de kade aan het IJ tussen het Damrak en de Singel, en verder van de Nieuwe 
Haarlemmersluis tot aan de Stadsherberg, de Prinsengracht aan weerszijden van de Noorderkerk tot aan de 
vestingwerken bij de latere Leidsegracht, alle Jordaangrachten van de Prinsengracht tot aan de eerste brug, het deel van 
de Brouwersgracht dat in de Jordaan lag, en het latere Koningsplein. Aan de Oude Zijde ging het ook om de Binnen-
Amstel, de kade langs het IJ en nog een aantal kleinere grachten. 
2340 Jager 2002, 79-91. 
2341 Anoniem 1935. 
2342 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 119vo (9 september 1670). 
2343 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 109 (30 september 1683). 
2344 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 108 (25 oktober 1701). 
2345 SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 170 (28 mei 1594). De melkmarkt lag op de Nieuwezijds Voorburgwal, waar later 
het stadhuis kwam: Wagenaar 1765, 424. 
2346 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 123vo (23 januari 1697). Het gaat om de oostzijde van het Singel tussen de 
Lijnbaanssteeg en de Korte Korsjespoortsteeg. 
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profijt gebrooken heeft’. Daarom vroegen zij het bestuur om het walonderhoud op zich te 
nemen, het gebruik van paarden met touwen ‘scherpelijk’ te verbieden en schippers te verplichten 
zware lasten met de stadskraan uit hun schepen te laten hijsen. De burgemeesters gaven de 
bewoners alleen op de twee laatste punten hun zin; er werd gezorgd voor een ‘wip’ om goederen 
te laden en te lossen maar de eigenaren bleven verantwoordelijk voor reparatie en onderhoud van 
de kades. 
 
5.4.10 Boombeplanting in de openbare ruimte: ‘soete lucht, cieraet en plaisantie’ 
In alle zeventiende-eeuwse beschrijvingen wordt Amsterdam geroemd om zijn bomen. Filips von 
Zesen vergeleek de hoofdgrachten met hun honderden ‘dik beloofde’ bomen met een ‘irdisches 
paradies’ en een ‘großen Lustwald’ (afb. 147).2347 Ook reizigers verbaasden zich over de groene 
stad.2348 Er zijn contemporaine stadsgezichten waarop de bomen zijn weggelaten, om de 
architectuur van de huizen beter te laten uitkomen, maar gewoonlijk staan de bomen prominent 
in beeld, soms zozeer dat van de gebouwen niet veel te zien is. 

De introductie van de stadsboom, dat wil zeggen de op last en kosten van het 
stadsbestuur geplante boom, had een grote invloed op het stadsbeeld. Amsterdam was de eerste 
Hollandse stad die begon met grootschalige boomaanplant langs de grachten. In andere steden 
stonden enkele losse bomen in de openbare ruimte.2349 Amsterdam begon tegen het einde van de 
zestiende eeuw met de systematische aanplant. Tot die tijd was de openbare ruimte geheel 
boomloos. Er is geen boom te zien geweest in de straten of langs de grachten van Amsterdam, 
afgezien van de kruinen van de bomen in (klooster)tuinen en boomgaarden. Deze waren altijd 
omheind met schuttingen of muren. Dit blijkt uit de kaart van Cornelis Anthonisz uit 1544, 
waarop alleen bomen te zien zijn in tuinen buiten de stad, op de kerkhoven bij de Oude en 
Nieuwe Kerk en in de vele kloostertuinen die toen nog in de stad lagen.2350 

In 1600 werd Herman Barentsz tot stadshoutvester benoemd.2351 Deze benoeming staat 
niet aan de basis van de stedelijke beplanting maar was een formalisering van een toen korte tijd 
bestaande praktijk. Op de perspectiefkaart van Pieter Bast uit 1597 is te zien dat sommige kades 
beplant waren met bomen. Op de Oudezijds Burgwallen staan enkele verspreide bomenrijen (afb. 
3); aan de Nieuwe Zijde staat een korte bomenrij op de Voorburgwal. Ook het pleintje bij de 
Vleeshal, bij de huidige Pietershalsteeg, was beplant met bomen. Van continuïteit in de 
beplanting was nog geen sprake. Maar hierin kwam snel verandering. Uit betalingen is op te 
maken dat men de aanplant van bomen in de eerste jaren van de zeventiende eeuw in hoog 
tempo ter hand nam.2352 Bomen stonden niet als aparte rubriek in het stedelijk kasboek: de 
campagne om de stad te beplanten viel onder de ‘extraordinaris zaecken’. 

Er zijn nog meer incidentele plaatsingen van bomen. In dezelfde periode werd de keur 
op het beschadigen en vernielen van bomen vernieuwd om de ‘vercortinge van de soete lucht, 
cieraet ende plaisantie deser stede’ te voorkomen. Er stond een flinke straf op: een geseling, die 
kon worden afgekocht met een boete van 25 gulden. Met de bepaling uit 1612 dat er geen 
meibomen op huizen in aanbouw mochten worden geplaatst, werd geanticipeerd op de bouwgolf 
die na de aanleg van de eerste grachten kon worden verwacht.2353 Als op ieder nieuw gebouwd 
                                                                    
2347 Von Zesen 1664, 354-355. 
2348 Bakker 2004, 85-91. 
2349 Lawrence 2006, 26. 
2350 Mogelijk dienen de bomen in het kaartbeeld ter aanduiding van tuinen; de totale afwezigheid van bomen in de rest 
van de stad is opvallend. Overigens moeten er blijkens de keuren ‘op de vesten’ bomen hebben gestaan. Met ‘de 
vesten’ werd het Singel aangeduid. Waar die precies stonden wordt niet vermeld en is niet te zien op de oudste 
stadsplattegronden en -profielen. Voor de regelgeving over bomen: Koning 1949; Van Nierop 1961; Kooy 1971-1972; 
Kooy 1981; Maes 2000. Vooral het feit dat beschadiging van bomen kon worden bestraft met het afhakken van de 
rechterhand of openbare geseling wordt in veel artikelen genoemd. 
2351 SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 193-193vo (ongedateerd, tussen 23 januari en 31 juli 1600). 
2352 In 1610 werd 1817 gulden betaald voor aankoop van bomen en de kosten voor het planten: SAA 5039-295 
(Rapiamus) 180vo (14 oktober 1610). In 1611 werd 573 gulden aan bomen uitgegeven: SAA 5039-295 (Rapiamus) 
183vo (11 januari 1611). Ook ontving IJsbrant Ben 300 gulden om de Oude Schans te beplanten: SAA 5039-296 
(Rapiamus) 168 (11 december 1611). In 1611 werd 357 gulden uitgegeven voor het planten van bomen langs grachten: 
SAA 5039-296 (Rapiamus) 162 (6 april 1611). Gardenier Willem Jansz werd betaald voor plaatsing van bomen ‘op 
diverse plaatsen’: SAA 5039-296 (Rapiamus) 168vo (24 januari 1611). 
2353 Metselaars en timmerlieden (die verantwoordelijk werden gesteld voor hun knechten) moesten bij overtreding 25 
gulden boete betalen. Hun opdrachtgever was verplicht om de schuldige aan te wijzen: SAA 5020-12 (Keurboek I) 
7vo-8vo (9 juni 1612). 
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huis een meiboom zou komen zou er geen boom overblijven in Amsterdam en zijn wijde 
omgeving. 

Pontanus beschreef de bomen op de burgwallen in 1614 als een betrekkelijk nieuw 
verschijnsel. De aanplant was nog jong: aan de grachten stonden ‘hier ende daer (...) lustighe 
boomkens aen den cant van ’t water in bequame orden’, hetgeen leidde tot ‘groote vermakinge 
[van] den genen die daer voor by passeren’.2354 De meest opvallende aanplant had blijkens de 
kaart van Pieter Bast plaatsgevonden aan de binnenvestgracht die later zou uitgroeien tot 
Herengracht (afb. 3). Hier stond een rij bomen langs binnenkade van de vestingwerken, van de 
Brouwersgracht tot de Warmoesgracht. Deze bomenrij lag aan een gracht die toen nog niet tot de 
meer aantrekkelijke stadsgezichten mocht worden gerekend. De jonge aanplant zou de kans niet 
krijgen om uit te groeien tot een werkelijk imposante bomenrij, maar misschien moet deze 
nieuwe kade worden gezien als een soort proefgebied. De bomenrij verdween bij de derde 
vergroting. Toen werd de Herengracht meer dan tweemaal zo breed, waarvoor de bomen weg 
moesten. Dit verlies aan groen werd echter ruimschoots gecompenseerd. Het beplanten van 
grachten nam een grote vlucht. In de derde vergroting werd boombeplanting toegepast, niet 
alleen op de hoofdgrachten maar ook in de Jordaan. Daar werden alle grachten beplant behalve 
de Passeerdersgracht en de Looiersgracht. Men zal hier hebben afgezien van bomen vanwege de 
beperkte levensvatbaarheid door milieuvervuiling door daar aanwezige, deels prestedelijke 
bedrijven. Ook de Goudsbloemgracht bleef boomloos. Hiervoor ligt de verklaring in het profiel: 
op de zeer smalle kades was geen plaats voor bomen. 

Boombeplanting langs de grachten werd in korte tijd een standaardonderdeel van de 
inrichting van de openbare ruimte, zo gewoon dat in de besluitvorming nauwelijks iets te vinden 
is over de aanplant van bomen. Aan het einde van de zestiende eeuw waren bomen in de stad 
nog uiterst schaars; kort daarna waren vrijwel alle grachten in de stad beplant. Bomen werden 
tijdens de zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen een standaardonderdeel van de inrichting van 
grachten en pleinen. Door de schaal van de nieuwe stad leidde dat tot de grootste systematische 
aanplant van stedelijk groen die zich ooit had voorgedaan. 

Net als bij de bestrating werd tijdens of kort na de derde vergroting ook de oude stad 
aangepakt: de nieuwe stad stelde de standaard voor de bestaande stad. Blijkens de 
stadsplattegrond van Balthazar Florisz van Berckenrode uit 1625 waren de Oudezijds Burgwallen 
grotendeels beplant. Dat gold ook voor de meeste grachten in de Lastage en een deel van de 
kades op de eilanden Uilenburg, Valkenburg en Rapenburg; hier was een deel van de ruimte 
nodig voor houtopslag, wat beplanting uitsloot. Opvallend is de beplanting van de Nieuwmarkt, 
waar een dubbele bomenrij het tracé van de Sint-Anthonisbreestraat markeert, in de as van de op 
dat moment pas tot Waag verbouwde Anthonispoort. Deze bomenrij is aangelegd ten tijde van 
de vergroting en herinrichting van het poortplein tot markt, in combinatie met de nieuwe 
bebouwing aan beide zijden van de Sint-Anthonisbreestraat. Aan de Nieuwe Zijde was de 
Voorburgwal geheel beplant; de veel smallere Achterburgwal bijna nergens. Het drukke verkeer 
in combinatie met de smalle kades is een voor de hand liggende verklaring. Het zeer brede Singel 
was aan beide zijden geheel beplant. 

Ook de vierde vergroting werd geheel met bomen beplant (afb. 167). Olfert Dapper 
schreef in zijn in 1663 uitgegeven stadsbeschrijving dat de boombeplanting was uitgebreid ‘door 
de gansche stadt’. Naast de gebouwen maakten de bomen een belangrijk onderdeel uit van het 
stadsbeeld: ‘... deze stadt [wordt] geen klene çieraet en luister by gezet, door de groote menighte 
der boomen, die langs heen op een ry, op de kanten der burghwallen, door de gansche stadt 
staen’.2355 De rigide orde van de stadsaanleg weerspiegelde zich in de regelmatige plaatsing van 
bomen, in lange rijen langs de grachten. Op marktpleinen stonden bomen meestal in een 
gridpatroon. Zoals de uitbreidingen van Amsterdam de grootste planmatige uitleg van de 
zeventiende eeuw in Europa waren, leidde de introductie van de stadsboom in Amsterdam tot de 
grootste systematische aanplant van stedelijk groen in de geschiedenis.2356 

De aanplant van bomen was een taak die de overheid op zich nam. Er ontstond nooit 
onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor en betaling van de bomen, zoals dat bij aanleg 
en onderhoud van kades en bestrating voorkwam. Dit lijkt voort te komen uit het feit dat het 
                                                                    
2354 Pontanus 1614, 269. 
2355 Dapper 1663, 453 (4). Deze observatie wordt bevestigd in: Commelin 1693, 235. 
2356 Lawrence 2006, 42-48. 
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planten van bomen langs de gracht een nieuwe activiteit was; de overheid nam het initiatief. De 
beplanting van een nieuwe gracht hield gelijke tred met de bebouwing. Bomen beschutten de 
daken tegen de wind.2357 Grachten (of delen ervan) die nog niet waren bebouwd, waren niet 
beplant. Ook de bestrating werd aangelegd op het moment dat de bouw van huizen begon.2358 
De aanleg van riolering, die van de huizen haaks op de rooilijn naar de gracht liep, was 
makkelijker op het moment dat er geen bestrating en bomen waren. 

Aanvankelijk was er één, later waren twee stadshoutvesters verantwoordelijk voor de 
aanplant en het onderhoud van bomen.2359 Er werd een stadsgaardenier aangesteld in de persoon 
van Geurt Arentsz. Hij moest bomen aankopen en kweken; hij mocht volgens zijn instructie uit 
1627 uitsluitend bomen planten op aanwijzing van de houtvesters.2360 De stedelijke 
boomkwekerij bevond zich aan de Overtoom bij de Pestsloot, tussen de huidige Eerste 
Constantijn Huijgensstraat en Bosboom Toussaintstraat.2361 Deze plek was zeer goed bereikbaar, 
zowel vanuit de stad als vanuit Amstelland. Er werden bomen gekweekt en ingekochte bomen 
‘gekuild’.2362 Jonge bomen werden in de stad altijd voorzien van boomkokers of palen die de 
aanplant moest beschermen (afb. 148).2363 Ook sommige volwassen bomen werden door middel 
van houten hekwerk beschermd tegen aanrijdingen. 

De omvang van de boomkwekerij hield gelijke tred met de stadsuitbreidingen. In 1663 
was de uitvoering van de vierde vergroting begonnen. Kilometers nieuwe grachten moesten 
worden beplant. Ook de stadsgracht kreeg aan de buitenzijde een bomenrij.2364 De houtvesterij 
werd op last van de thesaurieren uitgebreid en opnieuw ingericht. Bereikbaarheid was essentieel: 
de tuin werd omringd door sloten; dwars erdoor kwam ook een vaarsloot.2365 

De motivatie om bomen te plaatsen werd samengevat in de formulering ‘soete lucht, 
cieraet en plaisantie’.2366 Deze motivatie was algemeen en wijkt in niets af van de redenen waarom 
men tegenwoordig bomen in de openbare ruimte zet: allereerst is er een esthetisch motief.2367 
Bomen dienden ter stoffering van de grachten. De bomen pasten bij de architectuur van het 
nieuwe grachtenhuis, dat veel elementen ontleende aan het buitenhuis, maar konden ook op een 
andere wijze worden ingezet bij de verfraaiing van de stad. In 1695 werden bomen voor het eerst 
gebruikt om een als weinig verheffend ervaren stadsgezicht aan het oog te onttrekken: er werden 
‘tot bevrijdinge van ’t gezicht op ’t Beterhuis en den Tuin’ boompjes geplant. Het Beterhuis was 
het jaar daarvoor ondergebracht in een voormalig manufactuurhuis aan de binnenzijde van de 
vesting tussen de Weteringpoort en het bolwerk de Wetering.2368 Deze particuliere instelling 
diende als opvang voor gestoorden en zwakzinnigen en werkte op commerciële basis. Men kon 
hier geesteszieke familieleden – of anderen die men liever niet zag – tegen betaling laten 
opsluiten: er werden ‘melancolique, bijsinnige of andere menschen die niet bequaam sijn om hare 
personen en goederen te regeren’ bewaard en indien mogelijk behandeld. Deze behandeling 
vereiste onder meer dat de betermeester werd gemachtigd, ‘om alle quaedaerdige en hardnekkige 
onder haer hoede aenbevolene personen, desnoods sijnde, met force ende geweld (...) tot rede te 
brengen’.2369 Naast het gebouw lag een grote tuin; of de behandeling ook buiten plaatsvond, is 
                                                                    
2357 De Jong 1993, 192. 
2358 In 1662 werd op Kattenburg vastgesteld dat de bestrating waar gebouwen stonden, goed genoeg was; daarom deed 
men niets aan de bestrating op het eiland: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 118vo (15 maart 1662). 
2359 Van Nierop 1961. 
2360 Instructie voor de ‘stadtsgardenier over de Plantagie binnen Amsterdam’: SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 49vo-
50vo (16 januari 1627). 
2361 Kooy 1982. 
2362 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 72 (22 februari-7 december 1662). In 1662 waren Thomas 
Hendricksz en Harman Cornelisz verantwoordelijk voor de inkoop en het opkweken van de bomen en de dagelijkse 
gang van zaken op de houtvesterij. 
2363 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 186-187 (9 april 1700). 
2364 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 4 (11 oktober 1668). 
2365 Aannemer Jeuriaen Jeuriaensz verrichte het graafwerk: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 252vo 
(30 juni 1663). Zie ook SAA 5039-2 (Thesaurieren) 128vo (25 mei 1663). De houtvesterij lag ten westen van de 
zaagmolensloot tussen de Amstel tot (bijna) aan de Overtoom. In 1664 was hij gereed voor het opkweken van grote 
aantallen bomen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664); SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 
februari 1664): SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176 (21 februari 1664). 
2366 Noordkerk 1748-1788, 743, aangehaald in: Van Nierop 1961. 
2367 Kaljee 2004; Niessen 1971; Hennebo 1979. 
2368 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 168 (15 juni 1694). 
2369 Keurboek R 40vo, geciteerd in: Oldewelt 1942, 77; Van Eck 1948, 170-171. 
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niet bekend.2370 De tuin zal in ieder geval hebben gediend om patienten te luchten; dit verklaart 
dat ook de tuin werd omzoomd met bomen. Hierbij werd als voorwaarde gesteld dat de bomen 
goed werden gesnoeid, zodat ze niet zo hoog zouden worden dat de windvang van de 
naastgelegen molen De Wetering in gevaar zou komen.2371 Deze aanplant is de oudste bekende 
toepassing van ‘schaamgroen’ in Amsterdam. 

In stadsbeschrijvingen en reisverslagen wordt het zichtbare effect van een bepaalde 
maatregel, zoals boombeplanting, beschreven; daaruit worden motieven afgeleid. Dat leidt er 
vaak toe dat het esthetisch effect alle aandacht krijgt. Praktische motieven worden vaak niet 
genoemd, maar die waren er wel. De massale en snelle aanplant van bomen is mede ingegeven 
door technische overwegingen. Zo kan het ontbreken van bomen in straten (alle bomen stonden 
aan grachten en op pleinen) worden toegeschreven aan het feit dat de meeste straten van gevel 
tot gevel als verkeersruimte werden gebruikt. Ook het stabiliserende effect van bomen op het 
grondlichaam in de kades moet hebben meegewogen bij de beslissing om overal langs de 
grachten bomen te planten. De wortelstelsels werken als wapening en fundering: een beplante 
kade is steviger en zakt minder snel.2372 Bovendien spoelt ophogingsmateriaal door het 
wortelstelsel minder snel weg; dit verklaart tevens dat ook de Jordaan, waar esthetische 
overwegingen nergens zijn terug te vinden in beleid en planning, van bomen werd voorzien. Ook 
hebben bomen een positief effect op de waterhuishouding: een boom verbruikt grondwater, dat 
door verdamping in de lucht verdwijnt. 

Verder zorgen bomen voor een aangenamer klimaat in de zomer; op warme dagen ligt de 
temperatuur op een beplant stuk gracht gemiddeld vijf graden Celsius lager.2373 Dat werd in de 
zeventiende eeuw ook onderkend. De bomen op het Singel waren geplant ‘tot ciraat van de stad 
ende het schutten van de son’.2374 De plaatsing van bomen heeft ook een relatie met de 
aanwezigheid van markten. Op alle marktpleinen werden bomen geplant, niet alleen ten behoeve 
van het vee dat niet te lang in de zon kon staan, maar ook omdat er allerlei bederfelijke waren 
werden verhandeld. De vroege plaatsing van bomen bij de Vleeshal bij de Nes is hieruit te 
verklaren. Verder halen de bomen veel stof uit de lucht, wat zeker in de meer bedrijvige 
stadsgedeelten, waar ernstige rookoverlast was, veel effect moet hebben gehad. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat oorspronkelijk vooral linden werden geplant 
als stadsboom en dat het aandeel iepen in de loop van de zeventiende eeuw steeds groter 
werd.2375 Ook combinaties van beide soorten kwamen voor.2376 De iep is sterker, heeft een goede 
schaduwwerking en in de stad een langere levensduur. De iep is daarom beter geschikt als 
stadsboom. Hiermee zou de geleidelijke vervanging van linden door iepen mede kunnen worden 
verklaard. Maar ook de gebruiksmogelijkheden van het hout en het loof hebben mogelijk 
meegespeeld. De duizenden bomen in de stad hebben samen gediend als productiebos: een 
praktijk die wordt aangeduid als urban forestry. Lindenhout is zo zacht dat het nauwelijks bruikbaar 
is, maar de bast werd gebruikt voor de productie van touw, matten en sandalen. Dit materiaal 
werd later vervangen door hennep en vlas. Iepenhout daarentegen is van hoge kwaliteit en goed 
bruikbaar in meubels, karrewielen, klompen, bootkielen, dukdalven, affuiten en dergelijke. 
Bovendien was iepenloof een waardevol product; het kon (al dan niet vermengd met hooi) 
uitstekend dienen als veevoer. Iepenloof werd als voer voor koeien, paarden, schapen en varkens 
hoger aangeslagen dan het beste hooi en kon in tijden van nood zelfs als voedsel voor mensen 
dienen.2377 Aangenomen mag worden dat het snoeisel van de bomen langs de grachten werd 
opgevoerd aan de vele stadspaarden. Archivalisch bewijs in de vorm van rekeningen is daarvoor 

                                                                    
2370 Er is geen archief van deze instelling bewaard gebleven: Oldewelt 1942, 77. 
2371 SAA 5024-23 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 21 (1 juli 1694); SAA 5024-23 (Dagelijkse Notulen 
Burgemeesters) 30 (21 april 1695). 
2372 Vriendelijke mededeling Hans Kaljee, hoofdstedelijk bomenconsulent. 
2373 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 123vo (23 januari 1697). 
2374 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 123vo (23 januari 1697). 
2375 Wagenaar 1765, 68; Koning 1949; Kooy 1971-1972. 
2376 Uit een resolutie over de beplanting van de Reguliersmarkt en het Utrechtseplein blijkt dat zowel iepen, linden als 
abelen werden geplant: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 4vo (19 oktober 1668). Op het gigantische plein bij de 
Utrechtsepoort werden bomen geplant die konden uitgroeien, en op het veel kleinere Reguliersplein leilinden. Zie voor 
de betalingen: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 267vo-268 (1663). Er werden ‘staende bomen’ 
gekocht: 56 linden en 69 iepen voor de Ossenmarkt en 41 abelen voor de ernaast gelegen, kleinere varkensmarkt. 
2377 Heybroek 2002; Maes 1990. 
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niet te vinden, maar dat zegt niets: in de zeventiende eeuw werden alleen externe inkomsten 
geboekt. Net als bij andere stedenbouwkundige werken lijkt ook voor de bomen een combinatie 
van schoonheid, functionaliteit en opbrengst het motief te zijn geweest, waarbij in dit geval het 
eerste aspect de voornaamste reden zal zijn geweest. 
 
5.4.11 Straatverlichting 
Na zonsondergang was het donker in de stad. Vroeg in de zestiende eeuw werd bepaald dat 
iedereen die na de nachtklok (die om negen uur ’s avonds luidde) nog naar buiten ging een 
lantaarn mee moest nemen. Ook de ratelwacht en de burgerwacht deden hun ronden niet zonder 
licht bij zich te dragen.2378 Anderen namen geen lantaarn maar een fakkel mee op straat. Dit was 
gevaarlijk gezien de aanwezigheid van honderden kelders en pakhuizen met brandbare waar als 
hennep en vlas. In 1640 werd daarom het verboden om met onafgeschermde toortsen en fakkels 
door de stad te lopen.2379 

Openbare verlichting was er niet of nauwelijks. Op verspreide plaatsen, op pleinen en 
vooral bij bruggen, waren van stadswege lantarens opgehangen. Deze waren niet van glas maar 
van hoorn. De lichtopbrengst zal verwaarloosbaar zijn geweest; ze zullen vooral als bakens in het 
donker hebben gediend. Ook in de stadspoorten hingen lantarens.2380 De poorten waren in de 
winter open tot ver na zonsondergang; verkeer en straatleven hielden niet op met de 
zonsondergang. De stad voorzag voor een deel in de afwezigheid van straatverlichting door 
herbergiers te verplichten hun voorhuizen tot tien uur ’s avonds te verlichten.2381 

Er was overduidelijk behoefte aan betere verlichting. Maar zoals dat in de zeventiende 
eeuw met allerlei tegenwoordig openbare voorzieningen ging, moest de markt voor een oplossing 
zorgen. De man die ook op dit gebied een gat in de markt zag was Jan van der Heijden. Schilder, 
uitvinder en ingenieur Van der Heijden (afb. 149) was een zeer ondernemend figuur. Onder zijn 
leiding werd een groot aantal innovaties doorgevoerd in het stedelijk beheer. Zijn meest bekende 
bedrijfsactiviteit was de brandbestrijding. Een minder bekende innovatie was de invoering van 
een nieuw type straatlantaarn met een sterk verbeterde lichtopbrengst, onder meer door de 
toepassing van spiegels. De lantaarns waren voorzien van afgeschermde luchtgaten, zodat de 
rook eruit kon zonder dat de lantaarn door de wind werd gedoofd. Van der Heijden presenteerde 
zijn vinding aan de burgemeesters. 

Het voorstel behelsde niet alleen het ontwerp van de lantaarns, dat tot in de kleinste 
details beschreven staat, maar ook de samenstelling van de olie, het beheer, de bevoorrading, het 
inkopen van de goede materialen, het ontsteken, doven en onderhouden van de lantarens en de 
gehele organisatie daaromheen (afb. 150).2382 Naar aanleiding van Jan van der Heijdens 
presentatie stelden de burgemeesters aan de vroedschap voor om de gehele stad te voorzien van 
straatverlichting. Deze diende ter voorkoming van ongelukken: velen verdronken na een val in 
een gracht.2383 Een thesaurierenresolutie van 1664 meldt terloops dat ‘somwijlen eenige luijden 
verongelucken’.2384 Verdrinkingen waren aan de orde van de dag. Georganiseerde redding van 
drenkelingen en hun behandeling kwam pas op in de achttiende eeuw.2385 Tot die tijd was 
voorkomen het enige middel.2386 Het plan van Van der Heijden leidde ertoe dat Amsterdam’s 
nachts werd verlicht door 2000 lantaarns. In 1681 kwamen er nog zeshonderd bij. Honderd 
lantaarnoplichters zorgden ervoor dat de stad binnen een kwartier in zijn geheel kon worden 
verlicht. De techniek en organisatie van de straatverlichting werden, net als de Amsterdamse 

                                                                    
2378 Roetemeijer 1971a; Niessen 1966. 
2379 SAA 5025-17 (Vroedschap) 22vo (18 februari 1640). 
2380 De portiers kregen betaald voor het aan- en uitzetten: SAA 5039-294 (Rapiamus) 174 (1609). 
2381 Keur d.d. 14 november 1556: Van Dillen 1929, 249-250; Zahn 1911, 1-22. 
2382 Sutton 2006. 
2383 Bij de locatiekeuze voor de Portugese synagoge speelde dit aspect mee: de meeste kinderen konden van huis naar 
de school bij de synagoge lopen zonder water te hoeven passeren: De Castro 1950, 30. 
2384 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181 (19 maart 1664). 
2385 De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen werd in 1767 opgericht. De behandeling hield in dat de darmen 
geventileerd moesten worden door het rectaal inblazen van tabaksrook. De effectiviteit hiervan was onderwerp van 
controverse: Kuijpers-Verbuijs 2000, 33. 
2386 Het kwam regelmatig voor dat herbergiers moesten vragen om de aanleg van leuningen, bijvoorbeeld bij de 
Nieuwe Stadsherberg aan het IJ en de herberg op Zeeburg: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181 (19 maart 1664); SAA 
5039-2 (Thesaurieren) 71vo (12 februari 1661). 
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brandspuiten, een andere vinding van Van der Heijden, een exportproduct. Dordrecht nam het 
systeem over en ook Keulen en Berlijn kochten de lantaarns uit Amsterdam.2387 
 
5.5 Bes lui t :  ve rs ten in g en  di f f e re nt i at ie  
Amsterdam werd overspoeld door verkeer. Dit verkeer moest worden afgewikkeld binnen een 
beperkte ruimte. In sommige steden werden onteigende kloostercomplexen gesloopt om ruimte 
in de bestaande stad te creëren.2388 Dat gebeurde in Amsterdam niet. Grond in het stadshart was 
duur, net als aanleg en onderhoud van bestrating. Daarom werd de hoeveelheid buitenruimte 
minimaal gehouden. Nieuwe openbare ruimte ontstond vrijwel uitsluitend door overkluizing van 
water. 
 Dit leidde vooral in het stadshart tot congestie. De oude stad was aangelegd op de 
landschappelijke structuur van de middeleeuwse ontginning. Dit slotenpatroon was ontworpen 
voor de ontwatering van het veen en was door zijn visgraatvormige structuur, krappe 
maatvoering en vele scherpe hoeken niet erg geschikt als infrastructureel systeem voor het 
centrum van een metropool. 

Met de groei van de stad werd het verkeer in toenemende mate een factor waarin bij het 
ontwerp rekening werd gehouden. De derde vergroting had een gebrekkige verkeersstructuur. 
Dat was op zichzelf niet zo’n probleem omdat er buiten de Haarlemmerdijk geen doorgaande 
routes in lagen. De nieuwe uitleg had op zijn beurt effect op het stadshart, vooral op het gebied 
van het verkeer. In de directe omgeving van de Dam werd de druk zo groot dat maatregelen niet 
konden uitblijven. Stegen werden verbreed en de Dam werd vergroot. Aan de westzijde van het 
stadshart werden de stegen verbreed die de verbinding vormden met de nieuwe uitleg. 
Doorbraken en verbredingen waren dure en complexe projecten, die alleen doorgang vonden als 
de nood hoog was en voldoende geld voorhanden was. 

Bij de vierde vergroting was een tot in detail doorontworpen verkeerssysteem onderdeel 
van het stadsontwerp. Er werd een consequent doorgevoerd radiaal-concentrisch systeem 
gehanteerd, waarin de achterstraten van de grachten tevens dienden als hoofdverkeersroute en de 
rechte radialen waren vormgegeven als stadssnelwegen. Er waren geen onbereikbare hoeken; 
zowel de interne als externe bereikbaarheid waren meegenomen in het plan. Ook nu werden 
maatregelen voorgesteld om de verbindingen met de oude stad te verbeteren, maar deze werden 
niet gerealiseerd, vooral vanwege de economische situatie na het Rampjaar. Voorstellen en 
realisaties uit de negentiende eeuw, zoals de Raadhuisstraat en de doorbraak van de Plantage 
Middenlaan naar de Dam, lagen op de plaatsen waar in de zeventiende eeuw ook de knelpunten 
zaten. In de zeventiende eeuw waren ook ontwerpen gemaakt, maar niet tot uitvoering gebracht. 
Zodra de economie dat toeliet, ging men verder waar de stadsontwikkeling na het Rampjaar was 
gestopt. 

Op de nieuwe woongrachten was rust gewenst, op andere plekken was men gebaat bij 
drukte. Verkeer was daar zeer gewenst, niet alleen door de koopmansstad als collectief maar ook 
door individuele bewoners. Verkeer was voor hen net als bevolkingsgroei een godsgeschenk, de 
levensader van de stad. Dat blijkt uit de belangenconflicten die ontstonden bij alle voorstellen en 
plannen om verkeersroutes te verleggen. Bewoners en ondernemers bemoeiden zich op allerlei 
plaatsen met de bouw en verplaatsing van poorten en bruggen en de locatiekeuze voor sluizen, 
markten en handelskades. De stedelijke infrastructuur was een aspect van de stadsontwikkeling 
waar de vraag veel invloed had. Bruggen, wegen, poorten en kades werden vaak aangelegd op 
verzoek van bewoners en bedrijfseigenaren. Soms leverden zij zelf een deel van de middelen voor 
aanleg of onderhoud. 

Maar aan de drukte zaten keerzijden, zoals congestie, ongelukken, overlast en verval van 
de bestratingen en kades. De verkeersdruk werd in de zeventiende eeuw zo groot dat 
verkeersluwe gebieden werden gecreëerd in de vorm van de grote woongrachten: de Herengracht 
en de Keizersgracht. Deze woongebieden vertoonden een groot contrast met het overvolle 
stadshart. De behoefte aan werkgebieden en een exclusief woonmilieu leidde tot scheiding van 
functies. De aanleg van grote, lege woongrachten (en van uitgebreide werkgebieden langs het IJ) 
is te zien als reactie op de overvolle buitenruimte in het stadshart. 

                                                                    
2387 Israel 1995. 
2388 Dit gebeurde bijvoorbeeld in Middelburg, Kampen, Rotterdam en Den Bosch: De Vries 1990. 
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De inrichting van de buitenruimte weerspiegelde het functionele profiel van de stad. Een 
aspect van de differentiatie was het uitvoeren van kades, straten en bruggen in steen. De 
bebouwing van de stad versteende geleidelijk vanaf de late Middeleeuwen. De buitenruimte 
volgde dit proces op enige schaal vanaf het einde van de zestiende eeuw. De inrichting van de 
ruimte was sterk afhankelijk van het gebied en de functies in de omgeving. Representativiteit was 
gebonden aan het stadshart, de grachtengordel en de belangrijkste uitvalswegen. 

De inrichting, het gebruik en de onderhoudstoestand van de buitenruimte hingen samen 
met de functies en status van de aangelegen percelen. De buitenruimte droeg bij aan de 
contrasten die de zeventiende-eeuwse stad kenmerkten. Vanuit modern perspectief mag de 
hierboven beschreven totstandkoming en instandhouding van infrastructuur en andere openbare 
voorzieningen moeizaam zijn verlopen, maar in vergelijking met andere grote steden was 
Amsterdam in de zeventiende eeuw een moderne en comfortabele stad. 


