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Slotbeschouwing 
 
Hoofdstuk 7. De maakbaarheid van de stad 
 
7.1 Een n ieuw e s t ad 
Amsterdam was in de zestiende eeuw in hoog tempo gegroeid en was de grootste stad van de 
Republiek geworden. De voorsprong op andere steden groeide steeds sneller. Holland werd het 
nieuwe zwaartepunt van stedelijk Europa, met Amsterdam als centrum. Het gewest had deze 
positie overgenomen van Noord-Italië en Vlaanderen. Na de vierde vergroting was Amsterdam 
de derde stad van Europa. Alle zeventiende-eeuwse beschrijvingen benadrukken de grootte van 
de stad, zowel relatief als absoluut. In de aantekeningen van Hans Bontemantel zit een briefje, 
waarop uitgerekend is dat Amsterdam 161 morgen (131 hectare) groter was dan Dordrecht, 
Haarlem, Delft, Leiden en Rotterdam bij elkaar.2787 Binnen de politieke constellatie bleef 
Amsterdam de vijfde stad van Holland, maar deze stond in geen verhouding tot de realiteit, 
waarin Amsterdam op economisch en politiek gebied domineerde. Binnen de Republiek 
verschoof het economisch kerngebied van de landprovincies naar Holland. Vooral Utrecht had 
het nakijken. Het was in de middeleeuwen de grootste stad in de Nederlanden, maar werd eerst 
ingehaald door Amsterdam, vervolgens door Den Haag, Rotterdam, Haarlem en Leiden. Het was 
in de zeventiende eeuw niet langer het bestuurlijk en cultureel centrum, maar deel van de 
periferie.2788 De achterstand, die in korte tijd zo groot was geworden, werd pijnlijk gevoeld. Het 
stagnerende Utrecht keek afgunstig naar de economische en demografische groei van de 
Hollandse steden. In de stad ontstond de ambitie om Amsterdam in te halen en opnieuw op de 
voorgrond te treden.2789 Een groot aantal plannen werd gelanceerd om Utrecht op te stoten in de 
vaart der volkeren. Deze reeks begon kort na de derde vergroting van Amsterdam met de 
plannen van Paulus en Hendrick Moreelse voor een enorme stadsuitbreiding. Hiervan kwam 
niets terecht. De stad deed bij gebrek aan eigen vermogen en externe investeerders een zeer 
ongebruikelijke stap: men vroeg subsidie voor stadsuitbreiding bij de Staten van Utrecht, maar 
deze wilden niet investeren in de plannen. Een ander probleem was de bereikbaarheid. In de 
middeleeuwen werd Utrecht gerekend tot de zeehavens. De grootste zeeschepen konden de stad 
toen bereiken.2790 Ook op dit punt streefde men naar herstel van de oude, betere toestand. De 
stad lanceerde vanaf 1640 plannen voor verbetering van de infrastructuur om zichzelf een meer 
centrale plek te geven.2791 Een kanaal zou de stad verbinden met de Eem en de Zuiderzee. Dit 
plan werd onder meer gefrustreerd door grondaankopen door Amsterdamse regenten. De 
Utrechtse aristocraat en amateur-ontwerper Everard Meyster – buurman en vriend van Jacob van 
Campen – combineerde het havenplan en de stadsuitbreiding in 1670 tot één megalomane visie 
(afb. 165). De stadsplattegrond zou de vorm krijgen van een zuivere ellips, met aan de noordzijde 
een ronde havenkom en een kanaal naar de Eem en rond de oude stad een grachtengordel die die 
van Amsterdam voorgoed zou doen vergeten. Toen kwamen het Rampjaar 1672 en de 
daaropvolgende Franse bezetting. De rooms-katholieke Meyster werd lid van het stadsbestuur, 
maar de financiële slagkracht van de stad was te klein om grote nieuwe werken uit te voeren, of 
het in 1674 ingestorte middenschip van de Domkerk te herbouwen. Meysters plan belandde in 
het rijke archief van nooit uitgevoerde Utrechtse plannen. 
 Amsterdam was, ondanks zijn positie bovenaan de ranglijst, niet geheel ongevoelig voor 
de Utrechtse initiatieven. Het gedeeltelijk uitgevoerde plan voor een 120 meter hoge 
Nieuwekerkstoren was er ongetwijfeld mede op gericht om de nieuwe status van Amsterdam te 
symboliseren: bij de grootste stad hoorde de hoogste kerktoren. De enige stad buiten Holland die 
een substantiële uitbreiding wist te realiseren was Groningen. Rondom de oude stad werd een 
uitbreiding aangelegd die het stedelijk grondoppervlak verdubbelde.2792 Vergeleken met 

                                                                    
2787 SAA 5059-38 (Manuscript Bontemantel), ongenummerd, ‘Groote der volgende steden’. Deze steden maten resp. 
130, 165, 130, 250 en 160 morgen, samen 835; Amsterdam 996 morgen. 
2788 Voor een overzicht van de demografische en economische ontwikkeling van Utrecht: Bok 1994, 131-163. 
2789 Abrahamse 2006. 
2790 Sigmond 1989, 13. 
2791 Zie over de Utrechtse havenplannen: Koen 1991. 
2792 Rutte 2006. 
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Amsterdam stelde deze uitbreiding in schaal niet veel voor. Bovendien bleven grote delen van de 
uitbreiding tot ver in de negentiende eeuw onbebouwd (afb. 166). 

Amsterdam was niet alleen de grootste, maar ook een nieuwe stad. De planmatige 
uitbreidingen van de zeventiende eeuw waren vele malen groter dan het oude centrum. Rond het 
overvolle, krappe stadshart werd een grachtengordel van een ongekend grote schaal aangelegd. 
Daaromheen kwam een kolossale oppervlakte aan woon- en werkgebieden. Het havenfront 
strekte zich kilometers uit langs de oever van het IJ. Rond 1680 was Amsterdam een moderne 
stad. Dit geldt met name voor de vierde vergroting, met zijn doorontworpen verkeersstelsels, 
functionele verkaveling en goed ingerichte publieke ruimte. Waar in andere grote steden de groei 
veelal betrekkelijk stuurloos verliep en ‘embellissement’ de enige vorm van ingrijpen was, ja zelfs 
synoniem was aan stadsontwikkeling, zocht Amsterdam het in ordening en planning. De stad 
werd aangelegd op basis van zich snel ontwikkelende inzichten over stedenbouw, waterbouw en 
stedelijk beheer. Net als Parijs twee eeuwen later onder Haussmann en Alphand, zo was 
Amsterdam in de zeventiende eeuw het middelpunt van de ontwikkeling van de stedenbouw in 
Europa. 

De grachtenstad was een bezienswaardigheid. Deze was het gevolg van een unieke 
stedenbouwkundige opgave: een ongekende relatieve bevolkingsgroei, groter dan waar ook, 
leidde aanvankelijk net als in andere steden tot ongestuurde urbanisatie, maar later tot 
stadsontwerp op de grote schaal. De Hollandse steden lagen in een dynamisch kustlandschap 
waarin menselijk ingrijpen op grote schaal niet alleen mogelijk, maar vaak onontkoombaar was. 
De accumulatie van (waterstaatkundige) kennis, techniek en kapitaal schiep de voorwaarden voor 
steeds grootschaliger ingrepen in het land. Net als dit man-made landscape was ook de Hollandse 
stad vanaf de middeleeuwen een doorontworpen structuur, die aan uiteenlopende technische 
eisen moest voldoen. Amsterdam leek in niets op andere grote steden. De uitbreidingen van 
Amsterdam staan in contrast met de gang van zaken in Londen, dat sinds de middeleeuwen 
onstuimig was gegroeid zonder al te veel sturing. De wederopbouwplannen van John Evelyn en 
Christopher Wren kwamen na de grote stadsbrand van 1666 niet verder dan de tekentafel, omdat 
de overheid een zeer terughoudend onteigeningsbeleid voerde. De stadsplattegrond bleef bij de 
wederopbouw grotendeels ongewijzigd. Ook Parijs groeide betrekkelijk ongepland – de 
faubourgs ontwikkelden zich ondanks allerlei maatregelen tegen het buitenbouwen geleidelijk tot 
stedelijk gebied. Henri IV nam in het begin van de zeventiende eeuw een aantal grote projecten 
onder handen, zoals de Pont Neuf, Place Dauphine en Place Royale. Maar deze en latere 
projecten, zoals de Rue de Rivoli en Place Vendôme, stonden op zichzelf en maakten geen deel 
uit van een groter plan. Pas in de loop van de achttiende eeuw werden dergelijke projecten in 
samenhang opgenomen in grotere plannen en begon men wonen en werken te scheiden.2793 
 
7.1.1 Stad van contrasten 
De stedelijke bebouwing was een afspiegeling van de sociaal-economische structuur en de 
functionele indeling van de stad. Dat was al zo in de zestiende eeuw. De rijkere bewoners 
woonden in grote huizen aan de hoofdstraten en de burgwallen, de minder draagkrachtigen in de 
stegen en op de binnenterreinen. Deze verdeling in ‘blokkanten’ kwam op veel grotere schaal 
terug in de grachtengordel. Aan de grachten kwam luxe woonbebouwing voor de sterk gegroeide 
groep rijken, in de dwarsstraten winkels, werkplaatsen en woningen voor de middenklasse. 

Dit ging samen met een voortgaande sociale segregatie. Uit een resolutie van 1648 valt 
de sociale structuur van de stad in grote lijnen af te leiden. Toen meldden de regenten van de 
huisarmen dat de plaats in de Nieuwe Kerk waar de aalmoezen werden uitgedeeld, veel te klein 
was geworden. Men besloot om hiervoor twee pakhuizen aan de Prinsengracht aan te kopen. 
Men koos deze locatie omdat de meeste armen ‘achteraff’ woonden, in de Jordaan.2794 Hoe armer 
de bevolking van een stadsdeel, hoe hoger de bewoningsdichtheid. De onderklasse werd 
buitengesloten uit de grachtengordel door de grootte en de prijs van de kavels en het verbod op 
de aanleg van stegen, waarmee inpandige bebouwing onmogelijk werd.  

Ook in de dichtheid – een bepalende factor in het functioneren en aanzien van een 
stadsdeel – namen de contrasten sterk toe. Het bebouwd stedelijk grondgebied is vervijfvoudigd 

                                                                    
2793 Ballon 1991; Demangeon en Fortier 1978. 
2794 SAA 5025-18 (Vroedschap) 220vo (15 december 1648). 
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in de periode 1585-1663. De bevolking is in deze periode verachtvoudigd. Woongebieden voor 
de onderklasse kenmerkten zich door hoge dichtheden. De verschillen in bevolkingsdichtheid 
tussen de stadsdelen onderling zijn sterk toegenomen: een groot deel van de stadsuitbreidingen 
werd ingenomen door zones voor bedrijvigheid en extensief wonen. Een meerderheid van de 
bevolking woonde op een betrekkelijk klein deel van het stedelijke grondoppervlak.  

Niet alleen in het stadshart maar ook buiten de Prinsengracht, vooral in de Jordaan, 
lagen gebieden met een hoge dichtheid. Hier woonde de stedelijke onderklasse dicht opeengepakt 
in stegen of op binnenterreinen. Het is veelzeggend dat in delen van de Jordaan de aanleg van 
stegen was toegestaan, terwijl het in andere delen, die aan de middenklasse werden uitgegeven, 
werd verboden. De beschrijvingen van de grachtengordel contrasteren sterk met die van de delen 
van de Lastage en de Jordaan. De eerste buurt werd door Van Domselaer beschreven als een 
overbevolkte achterbuurt, bewoond door ‘zo grouzamen menichte van gemeen varendt, en 
handtwerks volk, ’t welk met de scheepstimmerwerven en vaarten, hun kost wint, ja wel vier huys 
gezinnen zomtijdts in een huys, als in de voorhuyzen, achterhuyzen, kelders, voor, en achter-
kamers, dat het ongelooffelijk is’.2795 Er werd voortdurend druk uitgeoefend op het stadsbestuur 
om woonfuncties toe te staan op werfterreinen op de eilanden Uilenburg, Valkenburg en 
Rapenburg. Dat duidt op een grote behoefte aan goedkope woningen. De Jordaan viel met name 
op door zijn schaal en drukte: een buurt ‘vol straten, die meestendeel als ook de grachten, zo lang 
zijn, als men uyt kan zien. [...] En al deze straten krielen en grimmelen van alderley handtwerks 
volck’.2796 

Ook tussen de binnendijkse en de buitendijkse stad bestonden grote verschillen. Het 
havenfront van Amsterdam groeide in de zeventiende eeuw van 1500 meter tot meer dan vier 
kilometer. Aan de IJ-oevers werd aan de bestaande dijken een serie haveneilanden aangelegd. 
Deze eilanden waren typologisch vergelijkbaar met de zestiende-eeuwse eilanden Uilenburg, 
Valkenburg en Rapenburg. Deze eilanden kenden – vooruitlopend op het zeventiende-eeuwse 
stadstontwerp – een strakke functiescheiding. Langs de randen lagen werfterreinen, die zowel 
over het water als over de weg bereikbaar waren. De grachten tussen de eilanden zijn ongeveer 
tweemaal zo breed als de grachten in de stad; hiermee was de bereikbaarheid optimaal. De 
eilanden waren in de lengterichting ontsloten door een of meerdere straten waaraan woningbouw 
kon plaatsvinden op een zeer krappe verkaveling. Meestal kwamen hier rug-aan-rugwoningen.  

Zo ontstond in de zeventiende eeuw een stad van contrasten. Niet alleen de dichtheid, 
maar ook de allure en de schaal van de bebouwing, en de inrichting en onderhoudstoestand van 
de buitenruimte droegen daaraan bij. De tweedeling tussen woonstad en werkstad was 
onontkoombaar aanwezig. De grachtengordel (afb. 167) kenmerkte zich door orde, 
rechtlijnigheid en symmetrie, zowel in zijn structuur als zijn bebouwing. Het gebied was nieuw en 
rijk, ruim en groen, en stak sterk af tegen het dichtbebouwde stadshart met zijn smalle, gebogen 
kades, straten en stegen, waarin overal resten van de middeleeuwse houtbouw aanwezig waren. 
Beplanting was vanaf de derde uitleg een standaardonderdeel van de stadsaanleg – door de schaal 
van de uitbreidingen werd de grachtenbeplanting de grootste stelselmatige stedelijke 
boomaanplant in de geschiedenis. Men kon aan de grote grachten wonen in luxe, in een rustige 
omgeving, vrij van de stank, de rook en het lawaai van de bedrijvige stad. Met voor de deur een 
brede, lege kade waar men in rust en stijl in zijn gereedstaande rijtuig kon stappen – valet parking 
was gemeengoed. 

De aanleg van de grachtengordel had uitstralingseffecten, zowel op de bebouwing als op 
de buitenruimte van het stadshart. Maar grootschalige aanpassingen aan het stadshart kwamen 
nauwelijks voor, vanwege de complexiteit en de kosten. Bestaand stedelijk gebied had een inerte 
structuur. Het gebied direct ten westen van de Dam kreeg met de bouw van het stadhuis een wat 
ruimere structuur, er werd een klein aantal stegen (iets) verbreed, hier en daar werd een rooilijn 
rechtgetrokken of een hoek afgerooid, en de bebouwing veranderde geleidelijk van karakter, maar 
de hoofdstructuur van de bestaande stad lag vast. Dit zorgde voor een bestendiging van het 
contrast tussen de oude en de nieuwe stad. 
 
7.1.2 Eenheid in architectuur en stadsbeeld 

                                                                    
2795 Van Domselaer 1665, 239 
2796 Van Domselaer 1665, 251. 
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Amsterdam wordt sinds de negentiende eeuw geroemd om zijn woonhuisarchitectuur, die door 
het individuele opdrachtgeverschap een grote mate van afwisseling of ‘schilderachtigheid’ laat 
zien. Deze waardering komt ook terug in het huidige beleid: in het stedenbouwkundige regime 
dat de binnenstad met de aanwijzing als beschermd stadsgezicht heeft gekregen is de 
bescherming van de kleine schaal het belangrijkste aspect. Het belangijkste middel is het 
handhaven van de historische bebouwing en parcellering: de ontsluiting, architectonische 
invulling en het gebruik van de kavel als individuele eenheid. Ook differentiatie in bouwhoogtes 
wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.2797 De waardering voor de stad is sinds de zeventiende eeuw 
drastisch veranderd: toen werden de grote schaal en de uniformiteit van de bebouwing op prijs 
gesteld. 

Maar schaal is relatief. De Amsterdamse grachtenpanden zijn overschaald door de veel 
regelmatiger grotestadsarchitectuur die zich vanuit Parijs, Berlijn en Londen sinds de negentiende 
eeuw over Europa verspreidde. In de zeventiende eeuw was dat precies andersom. Amsterdam 
werd geprezen om de regelmaat van de bebouwing. De rigide, mathematische orde van het 
grachtenplan werd doorgezet in een regelmatige, uniforme architectuur. Dit leidde in combinatie 
met de streng-classicistische bouwstijl uit de tweede helft van de zeventiende eeuw op veel 
plaatsen tot regelmatig gelede, vlakke, uniforme grachtenwanden. In de esthetiek waar deze uit 
voortkwamen bestond geen angst voor saaiheid. 

De stadsuitbreidingen werden vrijwel geheel bebouwd door particulieren. De overheid 
streefde desondanks naar een zekere mate van uniformiteit in de architectuur. Het stadsbestuur 
had bij de gronduitgifte aan nieuwe straten, grachten en pleinen een middel om uniformiteit af te 
dwingen: het bij servituut opleggen van een ontwerp aan kopers van percelen. Dit paardemiddel 
werd zeer terughoudend ingezet, waarschijnlijk om de opbrengsten van de veiling niet in gevaar 
te brengen. Architectuur werd alleen voorgeschreven op centrale plekken waar de 
monumentalisering veel effect zou hebben: op pleinen als de Herenmarkt, de Westermarkt, de 
Nieuwmarkt, het Weesperplein en de Amsteloever op Vlooienburg (afb. 168). Vlooienburg zou 
door zijn ligging in de bocht van de Amstel zichtbaar zijn vanaf de Hogesluis en een grote visuele 
impact krijgen. Op de Westermarkt was het effect van de ‘ordonnance’ naar het zich laat aanzien 
nihil. Kennelijk lieten het functionele programma, de smaak van de opdrachtgevers of de 
beschikbaarheid en prijs van bouwmaterialen het niet toe. Dwang werkte niet altijd.2798 
 In de rest van de stad was het architectonisch ontwerp niet aan regels gebonden. Slechts 
de maten van de stoepen voor de huizen en later die van ornamenten die zich op of boven 
stadsgrond bevonden, werden aan een maximum gebonden. Alleen in de keurblokken werd een 
achtergevelrooilijn vastgelegd. Maar door de strakke verkaveling, de uniforme, door de 
bouwpraktijk gestuurde typologie van het (grachten)woonhuis en het veel voorkomen van 
seriematige bouw voor de markt was de architectuur van het individuele woonhuis wel degelijk 
ondergeschikt aan een groter geheel. Bovendien bestond de wens een uniform beeld te creëren 
niet alleen bij het bestuur maar ook bij veel bouwheren. Aan de Herengracht, tussen de 
Utrechtsestraat en de Reguliersgracht, stelden de eigenaren – deels leden van het stadsbestuur – 
zelf een beperkte ‘ordonnance’ op. Men legde privaatrechtelijk vast dat men op één hoogte en 
onder één lijst zou bouwen. Hiermee ontstond eenheid in de gevelwand. Op andere plaatsen 
werd door ontwikkelaars bewust architectonische eenheid gecreëerd op een schaal die het 
individuele huis te boven ging. Men voegde zich kennelijk graag in een groots stadsbeeld. Dit 
streven werd gefaciliteerd door de regelgeving, die voor de vierde vergroting de maten van 
ornamentiek en de plaats in de voorgevel aan een maximum bond.2799 

Stadsgebouwen als het stadhuis, de markthallen, de poorten, wachthuizen, magazijnen, 
werden vanaf de jaren 1650 uitgevoerd in classicistische architectuur (de ‘stadsstijl’) en kregen 
daarmee een onderlinge samenhang. De meeste stadsgebouwen, zoals poorten, kerken en 
marktgebouwen, waren gebonden aan een vaste locatie, zoals de Dam of andere pleinen, de 
vestingwerken of de haven. Zij speelden een prominente rol in het stadsbeeld. Er was buiten de 
stadsgebouwen en de particuliere bouw nog een derde categorie. Dit waren de woongebouwen 
voor groepen mensen die niet in staat werden geacht voor zichzelf te kunnen zorgen, zoals 
wezen en bejaarden. Deze instellingen, die allemaal nauw gerelateerd waren aan het stadsbestuur, 
                                                                    
2797 Gemeente Amsterdam 2000. 
2798 Dat geldt evenzeer in andere steden: De Jonge en Ottenheym 2007, 242-249. 
2799 De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 126-127. 
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gingen in de tweede helft van de zeventiende eeuw op grote schaal over tot nieuwbouw. De 
gebouwen daar het resultaat van waren, waren groot en uitgesproken monumentaal in hun 
architectonisch ontwerp.2800 Deze initiatieven werden ingezet in de stadsontwikkeling. De allure 
van de gebouwen straalde af op hun omgeving en werd ingezet om de grondopbrengst in de 
directe omgeving te verhogen. Ze werden gebouwd buiten de grote woongrachten. Daar kwamen 
ze de status van hun locatie ten goede. De grote woongebouwen zorgden op plaatsen waar de 
markt niet voor een monumentaal stadsbeeld kon zorgen voor de begeerde grootschaligheid en 
symmetrie. 

Bij de aanvang van de vierde vergroting overwoog men om aan de oostzijde van de stad 
te beginnen met de verkoop van bouwgrond. Dit idee is – waarschijnlijk ingegeven door goed 
koopmanschap – niet doorgezet. Het oostelijk deel van de stad was van het centrum gescheiden 
door de Lastage en de oude oostelijke eilanden, door tijdgenoten omschreven als een akelig 
broeinest van achterstand, armoede en criminaliteit. Het werd niet mogelijk geacht het 
erachterliggende gebied te ontwikkelen tot onderdeel van de grachtengordel, ook omdat het veel 
verder van het centrum af lag. Daarom koos men voor een ontwikkeling vanuit het bestaande 
deel van de grachtengordel. Dat had gevolgen voor de bebouwing van de Amstel, die in de 
oorspronkelijke opzet de architectonische hoofdas van het plan zou worden. Door de 
economische malaise na 1672 werd de oostzijde van de Amstel een gebied van een mindere orde 
dan de westzijde. Dit werd deels ondervangen door aan de oostkant een van de meest 
monumentale en grootschalige van alle woongebouwen neer te zetten, de Amstelhof. Dit 
initiatief werd gevolgd door andere zorginstellingen. 
 Toen de groei van de bevolking en de economie na 1672 stagneerde, werd de grond die 
overbleef ingericht als tuingebied en verhuurd aan particulieren. Met de aanleg van de Plantage 
kwam de stadsontwikkeling stil te liggen – en werd het oostelijk deel van de stad niet de eenheid 
die men voor ogen had met het vastgestelde stadsplan. Bijna twee eeuwen later kreeg het gebied 
alsnog een woonbestemming. Het eindpunt van de zeventiende-eeuwse stadsontwikkeling was 
het beginpunt van de negentiende-eeuwse, de Tweede Gouden Eeuw. Ingrepen in de 
negentiende en twintigste eeuw hebben het verschil tussen de oost- en westzijde van de Amstel 
verder versterkt. 
 
7.2 Conclus ies :  Nut,  s c hoonheid  en p ro f i j t  
In de resolutieboeken van de vroedschap, thesaurieren en burgemeesters staat welke werken op 
het gebied van stadsontwikkeling, infrastructuur of gronduitgifte zouden worden uitgevoerd. 
Soms werd een summiere motivatie gegeven. Drie overwegingen werden genoemd: een werk 
diende ‘tot nut’, ‘tot sieraad’ of ‘tot profijt’ van de stad.2801 Functionaliteit, esthetiek en financieel 
rendement waren, apart of in wisselende combinaties, de motieven op basis waarvan de 
stadsontwikkeling plaatshad. Men zou kunnen aanvoeren dat het gemeenplaatsen waren, 
woorden die met een zekere willekeur in ambtelijke stukken werden gebruikt, maar dat blijkt bij 
nadere beschouwing van de bronnen niet het geval – gezien het bondige, precieze en feitelijke 
karakter van zeventiende-eeuwse teksten is dat ook niet te verwachten. De formuleringen ‘tot 
sieraad’, ‘dienst’ of ‘profijt’ werden uitsluitend gebruikt als iets in de ogen van de bestuurders een 
esthetische waarde had, nuttig was of geld ging opleveren. Zo werd een brug over het algemeen 
‘tot dienst’ van de stad aangelegd; een stenen brug kon daarnaast tot sieraad van de stad strekken, 
waarbij ook wel werd vermeld dat stenen bruggen minder onderhoud vergden en dus op de 
langere termijn goedkoper waren, tot profijt van de stad.2802 De verkoop van gebouwen of grond 
gebeurde altijd ‘tot profijt’ of ‘tot het meeste profijt’, maar een (ruim opgezette) verkaveling kon 
tevens ‘tot sieraad’ dienen, net als bijvoorbeeld een brede straat of kade.2803 Het waren geen 
sjablonen of vrijblijvende noties, maar onderling samenhangende beleidsdoelen die ten grondslag 
lagen aan besluiten. 

Sinds de Romeinse Oudheid werden de eisen waar een bouwwerk aan moest voldoen 
samengevat in de woorden firmitas, utilitas en venustas, ofwel (constructieve) duurzaamheid, 

                                                                    
2800 Ottenheym 2005. 
2801 De term ‘tot dienst’ komt voor als synoniem van ‘tot nut’. 
2802 Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-10 (Vroedschap) 219 (5 maart 1614) en 263 (2 januari 1615). 
2803 Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-10 (Vroedschap) 260 (6 december 1614), over de verkaveling op de Herenmarkt, of 
SAA 5025-8 (Vroedschap) 213 (19 januari 1596), over de Ridderstraat.  
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functionaliteit en schoonheid.2804 De eerste twee van deze begrippen zijn onder te brengen onder 
de kop ‘nut’ die ook door de Amsterdamse regenten werd gehanteerd, het derde onder ‘sieraad’. 
De eis de opbrengst te maximaliseren was specifiek voor de stadsontwikkeling. De schoonheid 
van Amsterdam is altijd onomstreden geweest, de functionaliteit van de stedenbouwkundige 
structuur stond in de zeventiende eeuw vanzelfsprekend centraal, zoals altijd. De gerichtheid op 
opbrengst kwam voort uit de Amsterdamse bestuurscultuur, maar ook en vooral uit noodzaak. 
De stad stond voor enorme opgaven, maar de stedelijke overheid had slechts bescheiden 
middelen tot haar beschikking. De rol van de overheid in stadsontwikkeling en stedelijk beheer 
werd in de loop van de tijd groter. De kosten aan openbare ruimte, voorzieningen en de 
stadsverdediging moesten zoveel mogelijk worden terugverdiend uit de grondopbrengst. 
Functionaliteit, schoonheid en rendement waren onderling samenhangende, elkaar versterkende 
eigenschappen van verantwoorde stadsontwikkeling. 
 
7.2.1 De mythe van het masterplan 
Amsterdam werd in de zeventiende eeuw planmatig uitgebreid. Die planmatigheid was geen 
artistieke keuze maar een stedenbouwkundige noodzaak. Er waren meerdere redenen voor de 
keuze van een zo goed mogelijk georganiseerd planproces. De eerste lag in de explosieve 
bevolkingsgroei en de daaruit volgende schaalsprong. Amsterdam was het stadium gepasseerd dat 
men een stadsmuur om de voorsteden kon leggen en over kon gaan tot de orde van de dag. Het 
patroon van het ontginningslandschap was niet geschikt als stedenbouwkundige structuur voor 
een metropool in wording. Verder was er de eis om een uitgebreid en technisch complex 
vestingstelsel aan te leggen volgens min of meer vastliggende regels. Een derde reden lag in de 
waterhuishouding. De middeleeuwse stad was in de loop der tijd steeds verder opgehoogd. De 
zeventiende-eeuwse stad werd ook opgehoogd, maar lag desondanks flink lager. De uitbreiding 
buiten de hoge kern was een polderstad. Waterpeil en waterkwaliteit moesten worden beheerst 
door de aanleg en beheer van een stelsel van dijken, kades en sluizen, en door molenbemaling. 
Waterbeheer en stadsontwikkeling werden samenhangende problemen. De stedenbouwkundige 
opgave leidde in combinatie met de waterhuishouding en bodemgesteldheid tot een vanuit 
zeventiende-eeuws perspectief grootschalige, dwingende stedenbouw. Amsterdam had te maken 
met complexere omstandigheden en werd verder doorontworpen dan Leiden, Delft, Haarlem of 
Groningen. 

De planmatige ontwikkeling van Amsterdam is in recente literatuur in verband gebracht 
met afbeeldingen van steden die in tractaten over architectuur en vestingbouw voorkomen. 
Italiaanse en Franse tractaten vonden hun weg in de Republiek. De kennis uit de tractaten moet 
zich in de loop van de zeventiende eeuw hebben verspreid binnen een brede kring van 
bestuurders, vermogende bouwheren en ontwerpers.2805 

De ‘ideale steden’ die in de tractaten waren afgebeeld, werden met hun geometrische 
grondvorm en strakke ordening gezien als een uitdrukking van een ideale orde, een afspiegeling 
van ‘een aan de pythagoreïsch-platonische gedachtenwereld ontwikkelde voorstelling van de 
kosmos’, waarin getalsverhoudingen een belangrijke rol spelen.2806 Sommige onderzoekers 
kenden de tractaten een normatieve rol toe, waaraan het object van onderzoek – de stad – 
ondergeschikt werd gemaakt en voorbij werd gegaan aan de factoren die bepalend waren voor de 
stadsplattegrond en de bebouwing. Hierbij wordt de noodzaak tot realisatie van dergelijke ‘ideale 
steden’ (en hun maakbaarheid) sterk overschat. Vergelijkingen tussen Amsterdam en zulke 
stadsmodellen zijn meestal gebaseerd op een willekeurige keuze van elementen uit modellen die 
zijn geselecteerd op grond van formele analogieën. 

Contemporaine theoretici uit de Republiek hadden een veel pragmatischer visie. Een 
regelmatige stadsplattegrond komt niet voort uit hooggestemde idealen, maar uit praktische 
overwegingen. Rechte kavels zijn beter dan schuine, omdat de bewoners tafels en kasten in de 

                                                                    
2804 Vitruvius 1998, 38-39. 
2805 Er is geen onderzoek naar de verspreiding van tractaten in bibliotheken of boedelinventarissen. Het is bekend dat 
Jacob van Campen meerdere Italiaanse tractaten bezat: Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, 45, 229, 239-241. Een 
groot deel van de oplage van Vincenzo Scamozzi’s L’idea della Architettura Universale, in 1615 uitgegeven in Venetië, 
kwam via Antwerpen in de Republiek terecht: Ottenheym 2006-2007. 
2806 Taverne 1979. 
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hoek van de kamer kunnen zetten, schreef Simon Stevin in de Huysbou.2807 De pragmaticus Stevin 
dacht niet, althans niet uitsluitend, vanuit de grote schaal of de ideale plattegrond, maar vanuit de 
kleinste eenheid: het perceel en het functioneren van het huis daarop. Een goede verkaveling 
leidde tot rechte bouwblokken en dus tot rechte straten – die ook weer goedkoper waren. In de 
woorden van de Amsterdamse thesaurieren werden straten aangelegd ‘met de cortste linie ende 
de minste coste’.2808 Uit niets blijkt dat het stadsbestuur zich bezighield met getalsverhoudingen 
zoals die in stadsmodellen worden gelezen. De mathematische grondslag van de stad kwam voort 
uit het quantificeren van de ruimte. 

De Architectura Moderna, gewijd aan het werk van Hendrick de Keyser en Cornelis 
Danckerts de Oude, die samen met Hendrick Jacobsz Staets de stadsfabriek leidden tijdens de 
derde vergroting, markeert net als de ideeën van Stevin een belangrijk moment in de 
theorievorming. De auteur, Salomon de Bray, schrijft een kritische omgang met tractaten voor. 
Men moest niet proberen om voorbeelden uit de Oudheid of contemporain Italië voetstoots te 
imiteren. Men bouwde ‘alles naar onse Lands wijse en gelegentheyt in gewoonte en gebruyck 
zijnde’, maar dan ‘eenigsins verformt, en als overtrocken met eenderhande aert en gelijckenisse 
der oude ghestichten [gebouwen] voor soo veel als lydelijck is geweest’. Men had rekening te 
houden met het klimaat, de bodem en de beschikbaarheid van bouwmaterialen. Daarom volgde 
men in de eerste plaats de traditie, zoals die in de locale omstandigheden geworteld was (‘onse 
Landts ghebruyck en ghelegentheyt’), waarbij tractaten konden dienen om formele verbeteringen 
aan te brengen, ‘tot cieraet en welstandt’.2809 Wat voor de architectuur gold, ging nog sterker op 
voor de stedenbouw. Formele aspecten kunnen nooit los worden gezien van de functionaliteit en 
de fysieke en maatschappelijke omstandigheden. Bij het ontwerpen van de stadsomwalling werd 
rekening gehouden met bestaande wegenstelsels en waterlopen. De notie van de ‘ideale’ stad is 
een moderne visie, een kunsthistorisch anachronisme. De stad van Stevin en de andere modellen 
waren organogrammen, schematische weergaven van een stad, maar geen ontwerpen waar de 
stadsplattegrond van Amsterdam uit kan worden afgeleid. De verhouding tussen de gebouwde 
steden en stadsmodellen als dat van Stevin moet worden gezocht op het praktische niveau en op 
de kleine schaal. 

De zeventiende-eeuwse grachtenstad werd vormgegeven volgens principes van regelmaat 
en symmetrie, die internationaal gangbaar waren, maar kan onmogelijk worden gezien als 
uitvloeisel van een ‘ideale’ stad, nog afgezien van de vele onvoorziene factoren die voortkwamen 
uit de bodemgesteldheid, de eigendomsverhoudingen of de voorstedelijke bebouwing. De 
vestingwerken rond de beide zeventiende-eeuwse vergrotingen van Amsterdam werden 
ontworpen op basis van het bestaande stelsel van wegen en waterlopen. Het vestingontwerp 
werd ontwikkeld voordat een stedenbouwkundig ontwerp werd gemaakt: het straten- en 
grachtenplan werd pas getekend nadat het vestingontwerp vaststond. Dat wil niet zeggen dat er 
geen ontwikkeling plaatsvond in het denken over stadsontwerp. Als de ontwerpers van het 
Amsterdamse stadsplan iets hebben geleerd uit de tractaten, zal dat niet zozeer het kopiëren van 
vormen zijn geweest. Analogieën kunnen beter worden gezocht op het niveau van de 
doelstellingen, zoals het combineren van schoonheid en functionaliteit, het drukken van de 
kosten en het maximaliseren van de opbrengst. Rationele, regelmatige bouwblokken en 
stratenpatronen, beredeneerde straat- en grachtprofielen en symmetrische configuraties van 
bouwblokken en straten waren hiervoor een instrument. Het stedelijk systeem van de oude stad 
werd op grotere schaal en in een ontworpen, regelmatige vorm toegepast in de zeventiende-
eeuwse stad. Planeenheden als de radiaalstraat met kleine percelen en op het eind een wagenplein 
zijn doorontwikkeld vanuit de middeleeuwse stadsplattegrond, waarin dergelijke configuraties van 
elementen op kleinere schaal en in minder regelmatige vorm aanwezig waren. De woongracht 
met grote percelen en hun situering binnen een strak gereguleerd keurblok was een nieuw 
ruimtelijk concept. 

Een orthogonaal stadsplan met rechte bouwblokken en percelen had grote voordelen. 
Het ‘in de haak’ brengen van zoveel mogelijk elementen uit het plan werd door Daniel Stalpaert 
als basiseis geformuleerd bij de aanvang van het ontwerpproces voor de vierde vergroting. De 
verkaveling werd beter, de bouw van huizen was makkelijker en goedkoper (onder meer door 
                                                                    
2807 Van den Heuvel 2005, 362. 
2808 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664). 
2809 Tekst in facsimile: Ottenheym, Rosenberg en Smit 2008, 11 (2). 
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prefabricage buiten de stad) en de grond bracht meer op. Ook de aanbesteding en uitvoering van 
het grondwerk – de grootste kostenpost bij de uitvoering – werd versoepeld. Bovendien gingen 
geen loze hoeken verloren: alle grond was hetzij uitgeefbaar, hetzij bruikbaar voor de aanleg van 
infrastructuur. De routes tussen de delen van de stad waren korter. Aanleg- en onderhoudskosten 
van straten en kades werden geminimaliseerd. Een goed stadsontwerp leidde op de korte termijn 
tot hogere kosten, maar bracht ook meer op en leidde bovendien tot een beter functionerende 
stad. Het was een investering in de toekomst. 

Er bestond voor het begin van de derde uitleg een plan van stadstimmerman Hendrick 
Jacobsz Staets voor een uitbreiding rondom de gehele stad. Een aantal auteurs heeft in dit plan 
het idee gezocht dat ten grondslag zou hebben gelegen aan de stadsontwikkeling gedurende de 
gehele zeventiende eeuw, één enkel, groots, maar verloren gegaan ontwerp, dat tijdens de 
uitvoering door omstandigheden moest worden bijgesteld. Deze conclusie is niet 
gerechtvaardigd, alleen al omdat vestingplan en stadsontwerp altijd los van elkaar werden 
ontwikkeld. Uit de gang van zaken bij de derde vergroting blijkt dat het plan van Staets (waarvan 
niemand weet hoe het er heeft uitgezien) een visie was die binnen de gegeven omstandigheden 
niet uitvoerbaar was. Uit de bronnen kan worden opgemaakt dat de aanpak van Staets niet het 
allesomvattende masterplan was. De term ‘masterplan’ is voor velerlei uitleg vatbaar, maar in 
algemene zin beoogt een masterplan om in conceptuele, juridische en fysieke zin greep te krijgen 
op een situatie, om die te transformeren vanuit een stedenbouwkundige visie, aan de hand van 
een (impliciet of expliciet) programma van eisen. In de Amsterdamse situatie was meer nodig dan 
een stadsontwerp. Er was tevens een planologisch kader nodig, omdat de meeste grond 
privébezit was. 

Een plan voor de langere termijn moet kunnen inspelen op veranderende economische 
omstandigheden en nieuwe functionele eisen. Het biedt een hoofdstructuur waarbinnen de details 
nader kunnen worden uitgewerkt al naar gelang het proces van ontwerp en uitvoering vordert. 
Naarmate de tijd vordert wordt de reikwijdte van beslissingen kleiner. Bij het plan van Staets 
verliep dit proces andersom. Het plan bood geen structuur, maar verdween stap voor stap van 
tafel om te worden vervangen door kleinere deelplannen. Staets’ plan droeg niet bij aan het 
oplossen van de problemen waarvoor de stad zich gesteld zag. Ze waren niet toegesneden op de 
situatie, niet flexibel en daarom onuitvoerbaar. De ‘grote vastgestelde kaart’ was geen plan maar 
slechts een tekening, de verbeelding van een ambitie. Deze negeerde de stedenbouwkundige en 
politieke realiteit. Het vaststellen ervan kwam voort uit een dramatische overschatting van de 
maakbaarheid van de stad. Uiteindelijk is slechts één onderdeel, het rechttrekken van de 
Haarlemmerdijk, uitgevoerd volgens het plan van Staets. Dit lag echter zozeer voor de hand dat 
het in ieder mogelijk plan voor zou komen. 

Dit kan slechts tot één conclusie leiden: er heeft geen masterplan ten grondslag gelegen 
aan de stadsontwikkeling van Amsterdam. De plattegrond van de derde vergroting is een 
assemblage van fragmenten en structuren die in kleinere en minder regelmatige vorm ook in de 
oude stad terug te vinden zijn: de radiaalstraat met wagenplein, de woongracht, de verstedelijkte 
polderstructuur. Deze traditionele onderdelen van de stad kregen onder invloed van 
internationaal gangbare normen een regelmatige vorm en een grotere schaal. De condities voor 
het succesvol uitvoeren van een totaalplan ontbraken ten tijde van de derde vergroting. Het 
verdeelde bestuur was niet in staat (en deels niet van zins) om de situatie zodanig naar zijn hand 
te zetten dat deze problemen tot een oplossing kwamen. Men is er niet toe gekomen om de 
problematiek integraal te bezien, belangen tegen elkaar af te wegen, de verschillende aspecten op 
elkaar af te stemmen en te komen tot een vastgestelde visie voor de langere termijn. 
 
7.2.2 De derde vergroting: stadsuitbreiding na het bestuurlijk infarct 
De stadsuitbreidingen laten zien hoe de condities, de opgaven en de ontwikkeling van het 
instrumentarium bijdroegen aan de stedenbouwkundige methodiek en het uiteindelijke resultaat, 
de stad zoals die werd aangelegd. Amsterdam was in 1600 niet voorbereid op de ongeëvenaarde 
groei van de bevolking en de economie. Deze groei maakte de stadsontwikkeling in het begin van 
de zeventiende eeuw tot een confrontatie van verstedelijking en stadsontwerp. De formele 
stedenbouw stond tegenover de informele; de zich spontaan ontwikkelende voorsteden (die 
gedurende de gehele zeventiende eeuw, ondanks de beide grote stadsuitbreidingen, bleven 
bestaan) speelden een grote rol in de stadsontwikkeling. De aard en omvang van de 
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voorstedelijke bebouwing leidden tot grote problemen. De woongebieden buiten de stad waren 
het resultaat van grote investeringen en vertegenwoordigden tijdens het besluitvormingsproces 
grote belangen. Het stadsbestuur had zich tijdens de derde vergroting in een zeer lastige situatie 
gemanoeuvreerd. Het had zichzelf opgezadeld met een gebrekkig grondbeleid, het 
melioratiestelsel en het preferentierecht. Het halfslachtige beleid ten opzichte van de 
grootschalige illegale bouw maakte effectieve ruimtelijke ordening onmogelijk. Conflicten over 
grond met prominente bestuurders als partij leidden tot diepgaande en ontwrichtende politieke 
controverses en grote vertraging. Naarmate de tijd vorderde, werd de speelruimte van het bestuur 
kleiner. Hierbij speelde op de achtergrond steeds mee dat het bestuur ervoor moest waken de 
bevolking tegen zich in het harnas te jagen. Harde maatregelen tegen de bewoners van jarenlang 
gedoogde illegale voorsteden hadden kunnen leiden tot grote problemen met de openbare orde. 
Een te stringent onteigeningsbeleid zou de lont in een kruitvat kunnen zijn. Het stadsbestuur 
probeerde al te scherpe tegenstellingen te vermijden. 

Deze omstandigheden leidden tot een bestuurlijk infarct, waardoor in de cruciale jaren 
1609-1612 geen slagvaardig beleid kon worden gevoerd terwijl de immigratie, de verwerving van 
grond door speculanten en illegale bouw in verhoogd tempo doorgingen. De beleidsvrijheid van 
het stadsbestuur op het gebied van de ruimtelijke ordening en de mogelijkheden om de stad 
volgens plan in te richten werden kleiner al naar gelang de tijd vorderde. De inspanningen om de 
verschillende functies in te passen in een nieuwe stedelijke structuur kwamen te laat: de overheid 
was niet in staat om consistent beleid te voeren en liet het punt voorbijgaan waarop met succes 
kon worden ingegrepen in de ruimtelijke orde. Het gevolg was de aanleg, of liever herordening, 
van de Jordaan. Deze werd betreurd door oudburgemeester C.P. Hooft, de enige direct 
betrokkene wiens mening over de derde vergroting wij kennen. 

In 1613 besloot men de aanvankelijk rondom de stad geplande uitbreiding met meer dan 
de helft terug te brengen. De stad vreesde de controle over het megaproject in organisatorische, 
administratieve, technische en financiële zin kwijt te raken. Daarom koos men voor een veel 
kleinere uitbreiding, alleen in westelijke richting. Met de verkleining van de vergroting werden 
grote bezuinigingen op vestingbouw, ophoging en gracht- en straataanleg bereikt. Dat was nodig: 
ondanks de veel lagere uitvoeringskosten gaapte in een later stadium de financiële afgrond. 

Het opleggen van een geheel nieuwe structuur aan de voorsteden bleek een onmogelijke 
opgave. Het uitbreidingsplan verkruimelde al naar gelang de tijd verstreek en de uitvoering 
begon. De opgave werd hanteerbaar gemaakt door hem letterlijk in stukjes te hakken. De 
verkleinde vergroting werd opgedeeld in verschillende plangebieden: de grachtengordel, de 
Jordaan, de Haarlemmerbuurt en de westelijke eilanden. De onderdelen vielen op hun beurt weer 
uiteen in kleinere onderdelen, die op hun beurt weer opnieuw werden overwogen en ontworpen. 
Zo werden eerst de hoofdgrachten ontworpen, vervolgens de dwarsstraten en -gracht en daarna 
de pleinen. Van samenhang was steeds minder sprake. De stadsplattegrond was een assemblage 
van losse onderdelen. Zo kon het gebeuren dat de Westermarkt als latere toevoeging werd 
opgenomen in een stadsplan dat in grote lijnen vastlag. Het belangrijkste plein kwam terecht op 
een plaats die vanuit het stadshart slecht bereikbaar was en die het kerkgebouw in zijn grootse 
architectuur geen deel liet uitmaken van een groter geheel. Deze locatiekeuze had in financiële zin 
onbetwiste voordelen. De waarde van de grond hing sterk samen met de bereikbaarheid. Op de 
plaats waar de Westermarkt kwam was de bereikbaarheid slecht en de grond dus relatief 
goedkoop, net als bij de Zuiderkerk, die kort daarvoor op een binnenterrein was gebouwd. 

De afzonderlijke onderdelen werden ontworpen en aangelegd naar aanleiding van 
praktische problemen, externe belangen of verzoeken van bewoners en bedrijven. Veel besluiten 
werden ingegeven door acute overlast of particuliere belangen. De gevolgen ervan voor het 
planproces en het stadsontwerp als geheel waren vaak niet te overzien. De stedenbouwkundige 
problematiek in Amsterdam is door de onwaarschijnlijk snelle groei van de stedelijke economie 
en bevolking niet te vergelijken met die in andere steden. Het bestuur en zijn adviseurs hadden 
geen ervaring met een stedenbouwkundige en administratieve opgave van een dergelijke schaal en 
de praktische, financiële en politieke problemen die daaruit voortkwamen. Een pragmatische, 
kleinschaliger aanpak was de enige uitweg uit de situatie die was ontstaan na het bestuurlijk 
infarct. 

Deze aanpak ging uit van het wegdrukken van overlastgevende functies uit het best 
gelegen deel van de nieuwe stad naar de Jordaan, waar de prestedelijke structuur werd 
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gehandhaafd. De Herengracht en de Keizersgracht werden ingericht als woongracht; niet alleen 
hun ligging buiten de doorgaande verkeersroutes, maar ook hun inrichting en 
stedenbouwkundige regelgeving werd hierop afgestemd. In het Singel en de Prinsengracht lagen 
zeesluizen. Deze verkeersaders kregen ook in de bebouwing een andere bestemming: 
bedrijvigheid, pakhuizen en inpandige bebouwing aan stegen waren er toegestaan, tuinen niet 
verplicht. Dit leidde tot een ander beeld dan dat aan de Herengracht en de Keizersgracht. Met de 
handhaving van de structuur in de Jordaan heeft de stad gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om tegen lage kosten een groot gebied te incorporeren. Dat bood de mogelijkheid om bewoners 
en bedrijven die in de geplande grachtengordel lagen te herhuisvesten. Duizenden 
voorstadbewoners en bedrijven moesten verhuizen voor de aanleg van de vestingwerken, de 
Keizersgracht en de Prinsengracht. Hiervoor was ruimte nodig; die werd gevonden in de Jordaan. 
Het handhaven van de voorstedelijke structuur was mogelijk omdat in de Jordaan geen 
doorgaande wegen lagen. De enige doorgaande route door de derde vergroting was de 
rechtgetrokken Haarlemmerdijk. De Jordaan was een uithoek aan de rand van de stad. Met de 
handhaving van de polderstructuur werd de opgave gereduceerd van een ontwerp tot een 
stedenbouwkundige schuifpuzzel. Om grachten en straten recht te kunnen trekken en 
dwarsstraten aan te leggen, moesten steeds op kleine schaal mensen verhuizen en gebouwen 
worden verzet binnen nieuw getrokken rooilijnen. 

De structuur van de derde vergroting hing samen met de bestaande infrastructuur. De 
loop van de rechtgetrokken zeedijk was bepalend voor de opzet van de Haarlemmerbuurt. Langs 
de IJ-oever kwamen net als elders houttuinen. De Brouwersgracht, de waterweg naar de 
westelijke stadspoort, werd parallel langs de dijk gelegd; een dergelijke combinatie van straat en 
waterweg zou ook in de vierde vergroting terugkomen, in de vorm van de Leidsestraat en de 
Leidsegracht. Ertussen lag een verkaveling die vergelijkbaar was met die aan de hoofdgrachten. 
Deze was niet functioneel en niet rendabel. Op verzoek van de grondbezitters werd de 
Vinkenstraat aangelegd tussen de Brouwersgracht en de Haarlemmerdijk. Het Haarlemmerplein, 
het enige wagenplein in de derde vergroting, was de opvolger van eerdere pleinen bij de 
westelijke stadsgrens. Het kreeg dezelfde functies, maar kreeg net als de rest van de 
stadsuitbreiding een grotere maat en een meer geometrische ordening. De verkeersstructuur van 
de Jordaan sloot niet aan op die van zijn omgeving, maar er hoefde uitsluitend lokaal verkeer 
doorheen: er waren tussen de Haarlemmerdijk en de Overtoom geen doorgaande straten en 
slechts enkele kleine poortjes, die alleen dienden voor lokaal verkeer naar de zaagmolens en 
blekerijen buiten de stad. De Overtoomsevaart bleef buiten de stad liggen en werd als 
infrastructureel en stedenbouwkundig vraagstuk doorgeschoven naar de volgende 
stadsuitbreiding en de volgende generatie. 

De Herengracht en de Keizersgracht lagen tussen de twee belangrijkste verkeersroutes in 
het westelijk deel van de stad, het Singel en de Prinsengracht. Op de beide woongrachten was al 
te veel verkeer niet gewenst. De dwarsstraten waren de belangrijkste landverkeersroutes binnen 
de stad. Deze waren zo druk dat de stegen die er vanuit de oude stad op aansloten moesten 
worden verbreed.  

Het stadsplan lag niet van te voren vast en was ondergeschikt aan de noden van de dag. 
De vergroting werd in delen ontwikkeld, naar bevind van zaken. Men legde een extra dwarsstraat 
aan op basis van de inzichten die de veiling van de percelen aan de Herengracht had opgeleverd. 
De chaotische planning van de aanleg van de zeesluizen toont aan dat men weinig of geen oog 
had voor de bereikbaarheid. Een blijvend effect van de fragmentatie van het stadsplan was de 
verslechtering van de waterkwaliteit, veroorzaakt door de hoogteverschillen in de stad. De 
gevolgen waren het ernstigst in de laaggelegen Jordaan, waar de doorstroming zeer slecht was en 
tegelijkertijd veel vervuilende bedrijvigheid gevestigd was. Met deze fragmentatie werd de 
vergroting gereduceerd tot een werkbare opgave, waarvan het in alle opzichten (functioneel, 
financieel en esthetisch) meest geslaagde onderdeel, de grachtengordel, zowel in ontwerp als in 
stedenbouwkundige regelgeving als basis diende voor de volgende stadsuitbreiding. 
 
7.2.3 De vierde vergroting: integrale planvorming 
De term ‘masterplan’ is wél van toepassing op de vierde vergroting, maar deze is in de literatuur 
paradoxaal genoeg onderbelicht gebleven, vergeleken met de derde. De opgave en de 
omstandigheden waren vergelijkbaar met die waarin de derde vergroting zich afspeelde: een grote 
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uitbreiding van de stad in een gebied dat sterk was verstedelijkt. De aanpak van de problematiek 
was nieuw. Het openbaar bestuur had niet alleen meer macht, maar ook meer kennis. 

De derde vergroting was binnen enkele jaren volgebouwd. Opnieuw nam de ongeplande 
stedenbouw de overhand. De bouw van de voorsteden bleek onstuitbaar ondanks toenemende 
bestuurlijke inspanningen op het gebied van regelgeving en handhaving. De Aanslag op 
Amsterdam in 1650 legde – niet voor de eerste keer – de gebreken bloot van het oude 
verdedigingssysteem aan de oostkant van de stad. Dat was sterk verzwakt door achterstallig 
onderhoud en illegale bouw. De Aanslag was een keerpunt. De stad ontkwam niet langer aan 
serieuze inspanningen op het gebied van de stadsverdediging. Stadsuitbreiding was 
onafwendbaar. In 1651-1652 werd een plan voor een nieuwe omwalling opgesteld en 
goedgekeurd. De stad begon met het aankopen van grond en andere voorbereidingen voor de 
vergroting. Het besluitvormingsproces verliep ditmaal behoedzaam, stapsgewijs en 
weloverwogen. De ontwikkeling kwam stil te liggen tijdens de Eerste Engelse Oorlog. Deze had 
als effect dat de oorlogsvloot van de Republiek werd versterkt. Het directe gevolg hiervan was de 
ingebruikname van Kattenburg door de Admiraliteit. Kattenburg was een cruciaal onderdeel van 
de stadsverdediging. Met de transformatie tot haveneiland werd de stap gezet naar een nieuwe 
fortificatie aan de oostzijde van de stad, en daarmee naar stadsuitbreiding. De stadhuisbrand van 
1652 leidde tot het versnellen van het al eerder opgestarte planproces voor een nieuw stadhuis. 
Daarop volgde een verdere uitbreiding van het havengebied met de eilanden Wittenburg en 
Oostenburg. De al eerder gegraven Nieuwe Vaart was bepalend voor de structuur van het 
oostelijk havengebied. Het goedgekeurde vestingplan werd hierdoor achterhaald. 
 Rond 1660 begon men opnieuw met de planning van de tweede grote stadsuitleg. Een 
reeks van ontwerpen werd opgesteld en besproken. Aanvankelijk probeerde men de structuur 
van het bestaande landschap en het stedelijk grondbezit in overeenstemming te brengen met het 
belang van een efficiënte verkaveling. Dat laatste belang kreeg in de loop van de tijd de overhand: 
het ontwerp hield in de loop van de tijd steeds minder rekening met de structuur van het 
onderliggende landschap. 

Het ontwerp voor de vierde vergroting werd op 30 januari 1662 goedgekeurd door de 
vroedschap. Hiermee werd het concept voor de lange termijn vastgelegd. Uit het verslag blijkt dat 
de commissie in samenwerking met de stadsmeesters tot een uitbreidingsplan was gekomen dat 
op functioneel, verkeerskundig, stedenbouwkundig en waterbouwkundig gebied volledig 
doordacht en doorontworpen was. De problematiek op al deze gebieden was in onderlinge 
samenhang benaderd. Alleen voor de waterkwaliteit werd geen oplossing gevonden – dat was niet 
mogelijk gezien de grootte van de stad, de stand van de techniek en de regionale schaal van de 
problematiek. Het ontwerpproces mondde uit in een plan met een consequent doorgevoerde 
radiaal-concentrische structuur. Alle bestaande bebouwing werd gesloopt en de structuur van de 
veenontginning werd geheel weggevaagd. De stadsuitbreiding stond los van zijn landschappelijke 
ondergrond, een prestatie die in Amsterdam pas in de twintigste eeuw zou worden herhaald. 
Tussen de bestaande toegangswegen werden nieuwe radiaalstraten gelegd, zodat op regelmatige 
afstanden een radiaalstraat kwam. Woongrachten waren afgewisseld met achterstraten, die 
aangesloten waren op de Blauwbrug en de Magere Brug. Zo konden de woongrachten 
verkeersluw blijven en functies die er niet gewenst waren aan de achterzijde van het bouwblok 
worden ondergebracht. 

Straten en bouwblokken kregen volgens het door stadsarchitect Daniel Stalpaert 
geformuleerde uitgangspunt een zoveel mogelijk orthogonale vorm. Grondverzet was het duurste 
onderdeel van de stadsvergroting. Mannen als Otto Jeuriaensz verdienden er honderdduizenden 
guldens mee, en waren waarschijnlijk niet alleen betrokken bij stedelijke projecten, maar ook bij 
bedijkingen en droogmakerijen. De kosten van grondverzet werden beperkt door het rationele, 
regelmatige ontwerp. De kosten werden gedrukt omdat de modderparken beter meetbaar waren, 
wat de openbare aanbesteding vergemakkelijkte. Maar het leidde ook tot een betere verkaveling, 
met zo veel mogelijk rechthoekige percelen, en daarmee tot een maximale opbrengst. De 
regelmaat in het plan was tevens gericht op de doorstroming van het drukke stadsverkeer. De 
straten waren recht en relatief breed; dit aspect kwam vooral in het ontwerp van de Leidsestraat 
tot uiting. Deze was vormgegeven als stadssnelweg, met een recht tracé. De bruggen waren even 
breed als de straat zelf, zodat ze niet als flessehals zouden werken. 
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De stedenbouw als wetenschappelijke discipline had het pleit gewonnen van een korte-
termijnstrategie waarin de kosten van de uitvoering zouden worden beperkt door bestaande 
elementen in het landschap te laten liggen en de vergroting daaromheen te ontwerpen. Hiermee 
zegevierde de rationele stadsontwerp, zoals voorgestaan door de commissie van stadsmeesters en 
bestuurders die het ontwerp moest opstellen, over het zuivere pragmatisme, de stedenbouw ad 
hoc. De vierde uitleg was ontworpen als modulair, flexibel systeem, waarbinnen de functionele 
hoofdopzet vastlag, maar de precieze invulling en kavelmaten nader konden worden ingevuld. 
Op grond van ontwikkelingen op de grondmarkt kon worden besloten om wijzigingen door te 
voeren. 
 Men wist in de planfase van de vierde vergroting dat het grondbeleid cruciaal was voor 
het welslagen van de stadsuitbreiding. De derde vergroting had geleerd dat grootse plannen 
konden worden getorpedeerd door kleine belangen. Tijdens de vierde vergroting werd 
afgerekend met het particularisme. Men besloot alle grond te onteigenen en het preferentierecht 
af te schaffen. Dit besluit stuitte op zware tegenstand. Uiteindelijk werd een zwaar bevochten 
compromis bereikt: de grond werd onteigend en het preferentierecht bleef in sterk beperkte 
vorm bestaan. De waardestijging van de grond kwam nu direct ten goede van de stadskas, en niet 
via de weinig effectieve melioratieheffing. Bijna alle grond kon worden geveild vanuit stedelijk 
bezit. 

Het functionele profiel van de vierde vergroting was op hoofdlijnen niet anders dan dat 
van de derde. De grachtengordel werd doorgetrokken in een verder gesystematiseerde en 
doorontwikkelde vorm. Op de best bereikbare plek, tegen de oude stad aan, kwamen 
woongrachten. Daarbuiten lag de Prinsengracht, die na de vierde vergroting op twee plaatsen was 
aangesloten op het IJ. Hiertoe zou een nieuwe zeesluis halverwege de Nieuwe Vaart worden 
aangelegd. Het belangrijkste verschil met de derde vergroting is de ordening van de gebieden 
buiten de Prinsengracht, die nu ook deel uitmaakten van het ontwerp. In het ontwerp was een 
plaats gereserveerd voor de verschillende hoofdfuncties. Waren bij de derde vergroting de grote 
grachten aangelegd in de voormalige vestingzone, tussen de bestaande stad en een geleidelijk 
verstenende voorstad, de vierde vergroting werd in zijn geheel ontworpen. In de stadsuitbreiding 
zaten geen onbereikbare hoeken zoals de Jordaan. De functionele hoofdindeling lag vast, de 
stedelijke structuur ook. Deze laatste was flexibel genoeg om latere veranderingen in zich op te 
nemen. 

De stedenbouwkundige methodiek maakte een snelle ontwikkeling door. De ervaringen 
die men had opgedaan met de derde vergroting werden samen met nieuwe inzichten over 
stadsplanning op een systematische manier toegepast. Een onderling samenhangend stelsel van 
grachten, radialen en achterstraten zorgde voor de verkeersafwikkeling. Bouwblokken waren 
functioneel zo ingedeeld dat functies die aan de grachten niet gewenst waren, werden 
ondergebracht aan de achterstraten. Deze methodiek bracht de meest draagkrachtige 
opdrachtgevers ertoe op de beste locaties maar liefst vier kavels te kopen. Functionaliteit, 
esthetiek en opbrengst gingen hand in hand. Het stadsontwerp, het juridisch-planologisch 
instrumentarium en de stedelijke organisatie werden met elkaar in overeenstemming gebracht om 
een goede planning en uitvoering mogelijk te maken.  

Een groep gelijkgestemde bestuurders (zoals Joan Blaeu en Joan Huydecooper) en 
stadsmeesters, waarbinnen de veelzijdige stadsarchitect Daniel Stalpaert een sleutelfiguur was, 
zorgden voor kennis en visie. Een halve eeuw geleden zouden ontwerp en uitvoering op het 
conto geschreven zijn van het toegenomen zelfbewustzijn van de ontwerper, die zich van 
eenvoudig ambachtsman emancipeerde tot vrij kunstenaar, maar dergelijke romantische 
beeldvorming is niet nodig ter verklaring van het succes van de vierde vergroting. In feite lag de 
basis van het succes, van de maakbaarheid van de stad, in de kennis van techniek, stedenbouw en 
grondbeleid. Men was in staat om een in functionele, esthetische en financiële zin uitgedacht 
ontwerp te maken en had het strategisch inzicht, of zo men wil de kennis van 
procesmanagement, om consensus te bereiken en zichzelf de instrumenten te verschaffen 
waarmee het ontwerp daadwerkelijk tot uitvoering kon worden gebracht. 
 
7.2.4 Amsterdam als onderneming 
Amsterdam werd geregeerd door zijn koopmanselite. Het zeventiende-eeuwse stadsbestuur was 
te vergelijken met het bestuur van een multinationale onderneming, een old boys’ network waarin 
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winstgevendheid centraal stond en waar zaken in onderling overleg en zonder bemoeienis van 
buitenaf werden geregeld. Amsterdam was binnen de bestuurlijke verhoudingen van de 
Republiek een nagenoeg onafhankelijke stadstaat die aan niemand verantwoording schuldig was. 
De ontwikkeling van de stedelijke economie stond voortdurend en prominent op de bestuurlijke 
agenda. Het stimuleren en faciliteren van handel en nijverheid was een cruciaal beleidsdoel. Maar 
de taken en verantwoordelijkheden van de stadsregering waren veel breder en haar bevoegdheden 
reikten verder dan die van een ondernemingsbestuur. De stedelijke economie was het 
belangrijkste aandachtsveld: allerlei bedrijfstakken stelden specifieke eisen aan de inrichting van 
de stad, maar het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen was een conditie 
voor economische groei. 

De stadsontwikkeling moet worden gezien als onderdeel en uitvloeisel van deze 
economische ambities. De ontwikkeling van werkgebieden en haventerreinen liep altijd vooruit 
op stadsuitbreiding. Zowel de westelijke als de oostelijke eilanden werden aangelegd voordat men 
overging tot de inlands gelegen delen van de stadsuitbreidingen. Stadsuitbreiding moet in de 
eerste plaats worden gezien als een grootschalige publieke projectontwikkeling. Deze was gericht 
op het creëren van economische waarde. Iedere stadsuitbreiding was een risicodragende 
investering. De stad financierde deze onderneming deels met geleend kapitaal. De opbrengsten 
moesten een zo groot mogelijk deel van de kosten dekken. Directe opbrengsten kwamen uit de 
verkoop van bouwgrond, indirecte uit de hogere belastingopbrengst die het gevolg was van de 
groei van de stedelijke bevolking en economie. De keuze van het goede moment en een snelle 
uitvoering van een stadsuitbreiding waren van groot belang. In het begin van de uitvoering 
werden de vestingwerken en de grachtenstelsels aangelegd. In die fase werd veel geld uitgegeven, 
met name aan grondverzet. Dit geld moest zo snel mogelijk deels worden terugverdiend uit de 
grondverkoop. Dit leidde enerzijds tot het streven naar een efficiënte uitvoering. Anderzijds 
werden het aandeel uitgeefbare grond en de grondprijzen gemaximaliseerd. Als de grondverkoop 
stopte, stopte ook de stadsontwikkeling. 

De maximalisering van het aandeel uitgeefbaar terrein in de stadsuitbreidingen is te zien 
in het aantal en de maatvoering van straten en pleinen. Straten werden gedimensioneerd op basis 
van verkeerskundige inzichten; brede boulevards kwamen er niet. De pleinen hadden in de eerste 
plaats een utilitair karakter en werden in de besluitvorming benaderd als kostenpost: ze gingen af 
van het areaal uitgeefbare grond. De Amsterdamse pleinen waren groter dan die in Leiden, 
Haarlem of andere steden, maar wel krap ontworpen. Er werd met name in de derde uitleg flink 
beknibbeld op het aantal en de maat van de buitenruimte. Een van de twee grote marktpleinen in 
de grachtengordel werd geschrapt en het Haarlemmerplein en de Herenmarkt werden verkleind 
om meer grond te kunnen verkopen. Ook het kerkplein bij de Leidsegracht viel ten prooi aan de 
noodzaak om grond te verkopen. De financiële zuinigheid leidde tot een economische omgang 
met de ruimte.  

De stadsuitbreidingen van Amsterdam zijn vergelijkbaar met grote ruimtelijke projecten 
als de droogmaking van de Beemster of de Purmer, de ontzanding in ’s Graveland of de 
ontwikkeling van de landgoederenlandschappen langs de Vecht en de Amersfoortseweg, die erop 
gericht waren om water of woeste grond tot ontwikkeling te brengen. In al deze voorbeelden 
waren Amsterdamse kooplieden-regenten prominent aanwezig als initiatiefnemer of financier. In 
veel gevallen brachten zij hun eigen adviseurs en ontwerpers mee.2810 Deze projecten hadden 
dezelfde drie onderling samenhangende oogmerken: functionaliteit, opbrengst en esthetiek. Het 
waren grootschalige kapitaal- en kennisintensieve ondernemingen. Het verschil zat in de 
ondernemingsvorm: de droogmakerijen werden gefinancierd uit aandelenuitgifte, de 
Amersfoortseweg was een publiek-private samenwerking en de Amsterdamse stadsuitleg op 
hoofdlijnen een overheidsproject.2811 Tijdens de vierde vergroting werd de administratie van de 
stadsfabriek zo ingericht dat men op ieder moment inzicht had in de uitgaven en inkomsten van 
het megaproject. 

                                                                    
2810 Zie over de Beemster: Borger 2004, over de Amersfoortseweg: Abrahamse 2006, over ’s Graveland: Tromp en Six 
1975, Mehrtens 1985, over de Vecht: Ottenheym 1989. 
2811 Een vroege initiatiefnemer van grote projecten van de Antwerpse ondernemer Gilbert van Schoonbeke. Hij richtte 
zich niet alleen op stedelijke ontwikkeling, maar ook op ontginningen. Zowel de aanleg van de Nieuwstad van 
Antwerpen als de veenontginning door de ‘compagnie van moeren’ in de Gelderse Vallei maakten onderdeel uit van 
zijn bedrijfsactiviteiten: Soly 1977, 195-282, 371-393; Stol 1992, 61-83. 
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Na de gronduitgifte viel de stadsuitbreiding uiteen in honderden kleine bouwprojecten. 
De stad had te maken met de wensen van de bewoners en ondernemers, die als initiatiefnemers 
van bouwprojecten partij waren in de stadsontwikkeling. De stedelijke politiek werd van onderaf 
beïnvloed door deze belanghebbenden. Kooplieden spreidden hun risico. Zij staken een deel van 
hun kapitaal in de zeer winstgevende, maar even risicovolle overzeese handel. Daarnaast waren 
velen van hen actief in meer waardevaste beleggingen als huizen en grond. Veel kopers van 
bouwgrond traden zelf op als projectontwikkelaar: zij kochten meerdere percelen en bouwden 
voor de markt. Wie een groot grachtenhuis bouwde had de mogelijkheid om aan de achterstraat 
bedrijfsruimte of woningen voor de verhuur toe te voegen. Het stond eenieder vrij om te 
handelen in grond en huizen, die onderdeel waren van een volledig vrije markt. 
Ondernemerschap speelde op ieder schaalniveau een rol in de stadsontwikkeling. Stadsuitbreiding 
had bovendien een aspect van publiek-private samenwerking omdat de inrichting van de 
buitenruimte, zoals kades en sommige bruggen, deels door de kopers van grond werden betaald. 

Ook veel leden van het stadsbestuur hadden ervaring met kleinschalige 
projectontwikkeling voor eigen rekening. Zij hadden grondposities en bouwden in en om de stad. 
Sommigen ondernamen grote projecten in of buiten Amsterdam. Het bestuur was goed bekend 
met de vastgoedmarkt. Daar zat ook een keerzijde aan. Veel leden van het stadsbestuur hadden 
posities in vastgoed en grond, die strijdig waren met de belangen van de stad. Grondspeculatie 
met voorkennis was een van de complicaties bij het ontwikkelen van stadsuitbreidingen. Een 
kleine minderheid handelde gewetenloos. Hieronder vielen de burgemeesters Oetgens en 
Cromhout, die vlak voor de vergroting grote stukken grond hadden aangekocht. Zij waren 
tegelijkertijd onteigenaar en onteigende. Dit leidde tijdens de derde vergroting tot een 
precedentloos en moeilijk oplosbaar conflict, waarbij Oetgens en consorten dreigden de stad in 
grote administratieve en juridische problemen te brengen. De overgrote meerderheid nam in 
redelijkheid deel aan de vrije markt en werd daar in financiële zin niet slechter van. Cornelis 
Pietersz Hooft bevond zich aan de andere kant van het morele spectrum: hij stelde zich veel 
principiëler op ten opzichte van Oetgens en consorten dan de meeste anderen. Maar ook Hooft 
was een voorstander van de vrije grondmarkt. Hij had geen problemen met speculatie op zich, 
maar met de verstoring van de vrije markt die het gevolg was van kartel- en monopolievorming 
die door Oetgens en consorten werden veroorzaakt. De invloedrijke Hooft zorgde met zijn 
verzet tegen de gang van zaken – ongewild – voor nog meer vertraging. 
 
7.2.5 De facilitaire stad 
De noodzaak om de opbrengst te maximaliseren leidde ertoe dat de grondverkoop een sturende 
factor was voor de vorm die de stadsuitbreidingen kregen. Uit de resoluties komt naar voren dat 
niet alleen de thesaurieren, die de stedelijke financiën beheerden, maar ook de burgemeesters en 
vroedschap zich zeer bewust waren van de waarde van grond en de factoren die die waarde 
bepaalden, zoals ligging, bestemming en verkaveling.2812 De stadsontwikkeling werd gestuurd 
door de marktvraag. Men ging pas over tot stadsuitbreiding als men zeker meende te zijn van de 
afname van voldoende grond. 

De bouwkavel was de kleinste en best kwantificeerbare eenheid in de stadsplattegrond. 
De meeste percelen werden geveild. De prijsvorming vond plaats op basis van de vraag. De beste 
locaties waren alleen betaalbaar voor de zeer vermogenden. Percelen aan de Herengracht, die 
gunstig lagen in relatie tot het stadshart, waren het meest gewild als woonlocatie. De verkoop van 
vastgoed geschiedde over het algemeen rond de ‘twaalf nachten’, de periode tussen Kerst en 
Driekoningen. Dat was blijkens de resoluties de tijd dat grond het meest opbracht.2813 De 
stedenbouw was een spel van belangen, waarin in laatste instantie niet de voet of de roede de 
belangrijkste rekeneenheden waren, maar de gulden. 

Het stadsplan getuigt met zijn efficiënte, orthogonale verkavelingen evenzeer van het 
karakter van Amsterdam als koopmansstad als de schepen in de haven of de volgestapelde kades. 
De plattegrond werd aangepast als dat de grondverkoop of de opbrengst ten goede kwam. De 
aanleg van de dwarsstraten en de verkleining van de pleinen in de derde vergroting zijn hiervan 
                                                                    
2812 Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-32 (Vroedschap) 343 (29 maart 1679). 
2813 Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-8 (Vroedschap) 579 (7 december 1599) 637-638 (27 november 1600), 648 (9 december 
1600); 5025-9 (Vroedschap) 381 (14 februari 1609); 5025-10 (Vroedschap) 294 (17 november 1615), 362-363 (5 
december 1616); 5025-11 (Vroedschap) 201 (3 januari 1620); 5025-13 (Vroedschap) 103vo-104 (6 december 1623). 
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voorbeelden. De brede, lege kades langs de Herengracht en de Keizersgracht hadden een 
representatief karakter, dat ten dienste stond van de particuliere woningen. De openbare ruimte 
werd ingezet ten dienste van het wooncomfort: de grootste en mooiste buitenruimtes aan de 
woongrachten droegen bij aan de opbrengst. 

De grachtengordel was een nieuw woonmilieu voor de bezittende klasse. Het stadsbeeld 
van de Herengracht, de Keizersgracht en de Leliegracht, dat grote bewondering opwekte bij de 
stadsbeschrijvers, kwam tot stand met particulier geld. De nieuwe typologie van het dubbele 
grachtenpand met tuin en tuinhuis, gelegen aan een brede stenen kade, was de ruimtelijke 
uitwerking van een kort daarvoor opgekomen nieuwe wooncultuur, waarin elementen van het 
buitenhuis een grote rol speelden (slechts de stank van het grachtenwater deed afbreuk aan het 
woongenot, en veel mensen ondervingen dit gebrek door een buitenhuis te kopen of te laten 
bouwen). Het grachtenhuis werd het statussymbool bij uitstek. De combinatie van een gracht met 
een brede kade en een keurblok met de bijbehorende regelgeving was een krachtig 
ontwerpmiddel. Hiermee werden enorme investeringen in vastgoed bereikt. De wil om riant te 
wonen en de beschikbaarheid van veel geld enerzijds en de verkaveling en bestemming van de 
grachtengordel anderzijds waren elkaar versterkende aspecten. 

In de derde uitleg werd de verkaveling van de grachtengordel ontworpen op het type van 
het grote (vaak dubbele) grachtenhuis, dat zich vanaf het einde van de zestiende eeuw 
ontwikkelde. De aanleg van de grote woongrachten was de belangrijkste innovatie die bij deze 
stadsuitleg werd doorgevoerd. Het stedelijk wonen ontwikkelde zich in de loop van de 
zeventiende eeuw analoog aan het exurbane wonen: het stadshuis maakte net als de buitenplaats 
een typologische ontwikkeling door naar een steeds grotere schaal, meer comfort, meer 
representatie en steeds meer op klassieke leest geschoeide architectonische vormgeving. Tuinen 
en bijgebouwen als koetshuizen, stallen en dienstwoningen waren evenzeer een onderdeel van het 
grachtenpand als van het buitenhuis. De ordening werd in toenemende mate gebaseerd op 
maximalisering van het wooncomfort. Stedenbouwkundige innovaties zorgden ervoor dat steeds 
beter kon worden voldaan aan de woonwensen van de elite. Door de aanleg van achterstraten 
konden woonhuizen en bijgebouwen goed worden gecombineerd en bleven kades voor de 
huizen verkeersluw. Waar geen achterstraten waren, zoals aan de Keizersgracht, liep dit soms mis. 

Kopers van grond kregen zoveel mogelijk opties aangeboden. De stad speelde in op de 
ontwikkeling van de woningtypologie. In de derde vergroting werd het kopers makkelijk gemaakt 
om twee naast elkaar gelegen percelen te kopen om daar een dubbel grachtenhuis met tuin te 
bouwen. In de vierde vergroting ging men nog verder. Deze bood mensen de mogelijkheid om 
twee, drie of vier percelen te kopen en daarop een grachtenpaleisje met bijgebouwen en een grote 
tuin te realiseren. Schaalvergroting in de woningbouw werd gefaciliteerd. Bij het vaststellen van 
het ontwerp voor de vierde uitleg werd ‘commoditeyt’, comfort, als motief genoemd. Dit motief 
komt in de stukken maar één keer voor. Men streefde naar een maximale opbrengst voor de stad 
en maximaal wooncomfort voor wie dat kon en wilde betalen. 

De verkaveling werd in eerste instantie door de overheid gemaakt. De indeling was altijd 
regelmatig, met het oog op een soepele grondverkoop, een goede verhandelbaarheid en een 
maximale opbrengst. Grote aantallen onderling vergelijkbare kavels werden op de veiling 
gebracht. Maar de indeling lag slechts vast tot aan de verkoop. Smaldelen was bijna overal 
toegestaan, zolang geen stegen en sloppen werden aangelegd. Het stond iedereen vrij om in 
samenspraak met zijn buren tot een meer functionele of representatieve ordening te komen. Als 
praktische eisen daartoe aanleiding gaven, werd de verkaveling op particulier initiatief aangepast 
door grondruil of verkoop. Dat gebeurde bijvoorbeeld bijna overal op de hoeken van grachten en 
dwarsstraten, waar een evenwicht werd gezocht tussen het wonen op de gracht en winkels en 
bedrijvigheid in de straten. Aan de Amstel was niet voorzien in grote tuinen achter de huizen. 
Hier leidde de behoefte aan een stadspaleisje aan de rivier tot herverkaveling. 

Ook voorzieningen als kerken, klokkentorens, markten of vleeshallen werden veelal pas 
aangelegd op basis van een gebleken vraag. De groei van de stad leidde tot een schaalsprong: de 
stad werd zo groot dat voorzieningen niet meer bereikbaar waren. Mensen klaagden over de 
afstanden die zij (lopend) moesten afleggen. In aanvulling op de centrale vismarkt werden 
(tijdelijk) dependances geplaatst op de Haarlemmersluis en de Sint-Anthonispoort.2814 De 
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Noorderkerk en de Oosterkerk werden gebouwd na klachten van Amsterdammers voor wie de 
bestaande kerken te ver weg lagen. Voorzieningen die voortkwamen uit een directe praktische 
noodzaak werden sneller aangelegd dan kerken. De overheid was verantwoordelijk voor de 
kerkbouw, maar was terughoudend, soms uitgesproken laks, in de tenuitvoerlegging van deze 
verantwoordelijkheid. 

De gronduitgifte beoogde tevens het stimuleren van de economie. De stad verdiende 
veel geld met de verkoop van bouwgrond, maar het kwam ook voor dat percelen onder de 
marktprijs werden verkocht of verhuurd als men dacht daarmee bedrijven of zelfs hele 
bedrijfstakken vanuit het Hollandse platteland of andere steden naar Amsterdam te kunnen 
trekken. Het stadsbestuur was voor iedereen benaderbaar. Ondernemers kregen de kans om hun 
belangen te behartigen. Ze kwamen naar de burgemeesters en vroegen om goedkope of gratis 
kredieten, grond of bedrijfsruimte. Zij wilden de hogere omzetten van de grote stad graag 
combineren met de lage grondprijzen (die velen gewend waren op het platteland). Veel 
bedrijfsbebouwing was van hout en had een semi-permanent karakter. Investeringen in 
bedrijfsterreinen waren lager dan die in woongebieden. Bedrijven waren altijd bereid te verhuizen 
naar betere of goedkopere plekken. 

Ieder bedrijf dat van buiten kwam was meer dan welkom. Als men meende de 
concurrentie uit de markt te kunnen drukken bestond de bereidheid om grond of gebouwen 
gratis ter beschikking te stellen, in de hoop op een uitgestelde, grotere winst. Amsterdam 
ondernam pogingen om de hoofdrol in de haringvisserij, de scheepsbouw, de textielindustrie en 
de brandewijnstokerij over te nemen. Door goedkope grond of huisvesting te bieden trachtte 
Amsterdam zichzelf te profileren als centrum van nijverheid. Hierbij deed zich meestal hetzelfde 
mechanisme voor: aanvankelijk werden grond of gebouwen ter beschikking gesteld aan 
nieuwkomers. In een latere fase eisten gezeten ondernemers een deel van de buit op.  
De stadsuitbreidingen hadden in de eerste plaats een faciliterend karakter. Maar aan het faciliteren 
zat een einde. De functionele indeling van het stedelijk gebied was in toenemende mate 
onderwerp van planning. Aanvankelijk was de regelgeving reactief. ‘Vrijheid van nering en 
functie’ was uitgangspunt. Overlast leidde tot het indienen van rekesten, waarop actie werd 
ondernomen. Dan werd bijvoorbeeld een concentratiegebied ingesteld voor een bepaalde 
bedrijfstak, en daarmee ruimtelijk beleid voor één facet van de stedelijke economie gemaakt. 
Concentratie kwam voort uit overlast. Dit gebeurde bijvoorbeeld al vroeg met de sterk 
vervuilende looierijen. De derde vergroting was grofweg verdeeld in twee zones: één met regels 
en één (vrijwel) zonder. Met de vierde vergroting kwam een einde aan de rekestenpolitiek: alle 
stedelijke functies kregen een weloverwogen plek in het geheel. Ook voor het stadshart werd 
steeds strengere regelgeving uitgevaardigd. Men kwam op basis van ervaring tot het inzicht dat 
ordening en vrijheid geen tegengestelde begrippen zijn. Integendeel: een goede ordening 
faciliteert functies, voorkomt conflicten en draagt bij aan economisch succes op de langere 
termijn. Amsterdam was een icoon van het kapitalisme en tegelijkertijd de meest geplande 
metropool van Europa.
 


