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Samenvatting 
 
De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw 
 
1. Papieren stad: historiografie, vraagstelling en methodiek 
Het grondgebied van Amsterdam is tussen 1585 en 1663 meer dan vervijfvoudigd. Deze groei 
heeft door de eeuwen heen de aandacht van historici en stadsontwerpers getrokken. Zij hebben 
de stadsontwikkeling van de zeventiende eeuw vanuit vele invalshoeken bekeken. Twee aspecten 
hebben boven alles de aandacht getrokken: schaalgrootte en planmatigheid. Dat laatste aspect 
werd vanaf de negentiende eeuw bekeken vanuit het stadsbeeld. De stad werd gezien als geniale 
scenografische compositie, als Versailles van het noorden. Later richtte de blik zich vooral op het 
grondplan van de stad. De stadsplattegrond van Amsterdam werd gezien als uitwerking van de 
‘città ideale’, het summum van planmatigheid. 

In deze studie wordt uitgegaan van een meer pragmatisch idee van de stedenbouw. De 
ideale, theoretische stad is verruild voor de reële stad, en daarmee voor de optimale stad: een 
weerbarstige fysieke realiteit met een onvoorspelbare ruimtelijke en sociale dynamiek, die door de 
stedelijke overheid zo goed mogelijk voor gebruik wordt ingericht en beheerd, op basis van 
landschappelijke en waterstaatkundige omstandigheden, heersende inzichten, technische kennis, 
stedenbouwkundige methodiek en het beschikbare juridisch-planologische instrumentarium. 

De stadsplattegrond is het resultaat van een complex proces waarin verschillende, soms 
tegenstrijdige belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Een stadsontwerp is geen op zichzelf staand 
kunstwerk, maar een oplossing (of een poging daartoe) voor een reeks problemen in een 
specifieke situatie. Het stadsbestuur staat gesteld voor de opgaven van goede stadsverdediging, 
soepele verkeersafwikkeling, voldoende bouwgrond en een goede ordening van uiteenlopende 
functies over het stedelijk grondgebied. Deze opgave moet worden bezien binnen de condities 
waaronder de stad zich ontwikkelde: de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, het verkeer, de 
ruimteclaims van wonen, havens en industrie, de spontane verstedelijking van de periferie, de 
grondeigendom en verkaveling van het buitengebied en het netwerk van infrastructuur waarin de 
stad was opgenomen. Maar de stad is niet alleen het resultaat van fysieke factoren. Ook de sociale 
realiteit speelde een grote rol in de stadsontwikkeling. De stedenbouwkundige praktijk was een 
spel van belangen, van interactie en soms confrontatie van verstedelijking en ontwerp. 

Uit de relatie tussen de omstandigheden en de keuzemogelijkheden van de ontwerpers, 
de toepassing van het instrumentarium, kunnen de vastliggende punten en de ontwerpvrijheid 
van de stadsuitleg worden bepaald en verklaard. Zo ontstaat een beeld van de geleidelijk 
ontwikkelde samenhang tussen systemen van fortificatie, waterhuishouding, infrastructuur en 
verkaveling, dat recht doet aan de complexiteit van de stadsontwikkeling, de continuïteit van 
stedenbouwkundige problematiek en de traditie waar het zeventiende-eeuwse stadsontwerp uit 
voortkwam. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt op basis van een analyse van alle relevante 
archieven een reconstructie gemaakt van de stadsontwikkeling aan de hand van de 
opeenvolgende vergrotingen. De hoofdstukken 4, 5 en 6 behandelen ieder het functioneren van 
een deel van de stedelijke ruimte: de bouwblokken, de buitenruimte en het stadswater.  
 
2. Stadsontwikkeling 1600-1650 
In de jaren na de val van Antwerpen in 1585 werd Amsterdam geconfronteerd met een 
ongehoorde bevolkingstoename. Deze leidde aanvankelijk tot een spectaculaire groei van de 
voorsteden, en kort daarop tot de eerste grote stadsuitbreiding van de zeventiende eeuw. Deze 
wordt ook wel de derde vergroting genoemd. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding tot de 
stadsuitbreiding, het ontwerp en de uitvoering van de verschillende onderdelen en de 
achterliggende processen beschreven. 

Aanvankelijk was een vergroting rondom de gehele stad gepland, maar gaandeweg werd 
deze beperkt tot de westzijde van de stad. In 1609 vroeg en kreeg Amsterdam toestemming van 
de Staten van Holland om het stedelijk rechtsgebied te mogen uitbreiden. De uitvoering begon 
het jaar daarna met de aanleg van een nieuw havengebied: de westelijke eilanden. In 1613 werd 
een nieuwe fortificatie aangelegd. Toen die klaar was begon men met de invulling van het nieuw 
omwalde gebied. Om de bewoners van de voorsteden niet teveel tegen de haren in te strijken 
(men vreesde voor de openbare orde) werden grote delen van de voorstad gehandhaafd. De 



 

112 

Jordaan was geen nieuw ontworpen stadsdeel, maar een grootschalige stedenbouwkundige 
schuifpuzzel. De handhaving van een groot deel van de voorstad leidde tot het uiteenvallen van 
de stadsuitbreiding in onderdelen. De belangrijkste vernieuwing lag in het creëren van een gebied 
dat – met alle problematiek van dien – uitsluitend voor het wonen werd bestemd. Alle andere 
functies werden hier weggedrukt. Met de aanleg van de grachtengordel werd een nieuw stedelijk 
milieu geïntroduceerd, waar door middel van (voor die tijd) strenge regelgeving vrijwel uitsluitend 
luxe wonen was toegestaan. De grachtengordel was in esthetisch, functioneel en financieel 
opzicht het meest geslaagde onderdeel van de vergroting. 
 De derde vergroting was een opgave die met het beschikbare instrumentarium niet 
hanteerbaar was voor het stadsbestuur. Dit heeft binnen de context van ongebreidelde 
bevolkingsgroei en de daarmee samenhangende zorg over de openbare orde, beperkte financiële 
middelen, een politieke constellatie waarbinnen grondspeculatie plaatsvond door direct 
betrokkenen, en een gebrek aan kennis binnen de stadsfabriek geleid tot een bestuurlijk infarct. 
De opsplitsing van de vergroting in onderdelen is het resultaat van een noodgreep om hieraan te 
ontkomen. Dit heeft geleid tot een in stedenbouwkundig, architectonisch en functioneel opzicht 
gefragmenteerd geheel, waarin de grachtengordel, en dan vooral de grote woongrachten, de 
Herengracht en de Keizersgracht als meest succesvolle en meest beeldbepalende onderdeel de 
norm zou worden voor een volgende vergroting. 
 
3. Stadsontwikkeling 1650-1700 
In de stadsuitbreiding was ondanks zijn grote omvang binnen enkele jaren geen bouwperceel 
meer te koop. Dit leidde tot de ontwikkeling en herontwikkeling van kleinere stadsdelen en een 
hernieuwde groei van de voorsteden, die de aanzet zouden vormen tot de vierde vergroting. 

De voortgaande verstedelijking van het buitengebied leidde in combinatie met de 
Aanslag op Amsterdam door stadhouder Willem II in 1650 tot nieuwe plannen voor 
stadsuitbreiding. In 1652 heeft de vroedschap een fortificatieplan voor een volgende vergroting 
vastgesteld. Nog datzelfde jaar begon de Eerste Engelse Oorlog, waardoor de stadsontwikkeling 
voor korte tijd stagneerde. De aanleg van de nieuwe haveneilanden Kattenburg, Wittenburg en 
Oostenburg begon snel na de Eerste Engelse Oorlog en was er een direct gevolg van: er was een 
grote behoefte aan schepen, zowel voor de koopvaardij als voor de oorlogsvloot. Ook nu ging 
havenuitbreiding vooraf aan stadsuitbreiding. In 1662 werd een uitbreidingsplan vastgesteld voor 
het gebied tussen de Leidsegracht en de Nieuwe Vaart. De ervaring die men had opgedaan met 
de derde vergroting werden verwerkt in een volledig doorontworpen stadsplan, waarin alle 
mogelijke aspecten in onderlinge samenhang waren benaderd. Dit plan werd op basis van 
wetenschappelijke inzichten ontwikkeld door een commissie van professionele stadsmeesters en 
onderlegde bestuurders. De basis lag in de zeer succesvolle grachtengordel; deze werd niet alleen 
doorgetrokken, maar het concept werd verder uitgewerkt. Om de uitvoering van dit plan 
mogelijk te maken, werd alle grond onteigend en alle voorstedelijke bebouwing gesloopt. De 
vierde vergroting is het resultaat van de ontwikkeling van een stedenbouwkundige methodiek 
waarin functionaliteit en esthetiek samengaan met maximalisering van de grondopbrengst. Aan de 
basis hiervan stond een nieuwe grondpolitiek. 
 In het Rampjaar 1672 zakte de grondverkoop volledig in. Hiermee kwam de 
stadsontwikkeling tot een abrupte stop. Het gedeelte van de stadsuitbreiding ten oosten van de 
Amstel, dat nog niet was bebouwd, ontwikkelde zich slechts zeer langzaam. De stedelijke 
overheid stelde grote terrein tot de beschikking van charitatieve instellingen die er grootschalige 
complexen neerzetten. Hiermee voorkwam men dat de Amstel, oorspronkelijk gedacht als 
centrale as van de stadsuitbreiding, verwerd tot een scheiding tussen de rijke grachtengordel en 
een langdurig braakliggend terrein. Voor het nog verder naar het oosten gelegen gebied waren 
dergelijke gebruikers niet te vinden. De grond werd verhuurd als tuin en dit stadsdeel kreeg de 
naam ‘Plantage’. Pas in 1850 pakte men de draad weer op door dit tuinengebied de functies te 
geven waarvoor het oorspronkelijk was gepland. 
 
4. Ruimtelijke ordening in de zeventiende-eeuwse stad 
Met de zeventiende-eeuwse uitbreidingen kreeg Amsterdam een functioneel profiel waarbij 
stedelijke functies waren uitgesorteerd. Binnen de zestiende-eeuwse grenzen bevond zich het 
centrum, waar ondanks allerlei maatregelen een sterke functiemenging bleef bestaan. Het 
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uitsluiten van nieuwvestiging van bedrijven was regel, maar het uitplaatsen van bestaande 
bedrijven gebeurde slechts bij uitzondering. Door de nieuwbouw van het stadhuis, de beurs, 
andere grote stadsgebouwen en veel particuliere woningbouw had het centrum sterk gewonnen 
aan aanzien, maar ook aan contrast: het stadshart was zijn bedrijvige karakter zeker niet geheel 
verloren. 

Een nieuw verschijnsel was de aanleg van woongebieden. Deze maakten stedelijk wonen 
mogelijk zonder overlast van stank, rook, vervuiling, lawaai en drukte, die werd veroorzaakt door 
bedrijven. Met de aanleg van de grachtengordel werd een woonstad aangelegd, die zich wezenlijk 
onderscheidde van het stadshart erbinnen en de werkstad erbuiten. De Herengracht was de best 
georganiseerde woongracht; hier woonden de beter bemiddelde Amsterdammers op loopafstand 
van de Dam, van de beurs en het stadhuis. De allure van de Herengracht straalde af op het 
Singel, dat werd omgedoopt in “Koningsgracht”, maar ook op de ‘binnenzijde’ van de 
Keizersgracht. De buitenkant van de Keizersgracht was van mindere statuur, maar ook bestemd 
voor het wonen. In de vierde vergroting was de Kerkstraat de grens tussen de woonstad en het 
gebied daarbuiten. Buiten de Kerkstraat was de vestiging van allerlei overlastgevende 
bedrijvigheid mogelijk. De ernstigste overlast werd weggedrukt tegen de rand van de stad. 
Bedrijven die vanwege hun grote ruimtebehoefte niet in de stad pasten, werden ondergebracht in 
het buitengebied. Het ging vooral om de houtnijverheid en de textielindustrie. De stadsrand was 
in gebruik voor stedelijke functies waarvoor binnen de vesting geen plaats was of die teveel 
gevaar opleverden, zoals kruitmolens en instellingen waar lijders aan besmettelijke ziekten werden 
verzorgd. 
 
5. ‘Publycque plaetsen’: opzet, inrichting en gebruik van de stedelijke buitenruimte 
Amsterdam 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. Amsterdam was, als 
we de stadsbeschrijvingen mogen geloven, meer dan druk. 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. 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. In dit 
hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de hoeveelheden en de soorten verkeer, aan de stelsels 
van infrastructuur waarop dit moest worden afgewikkeld en tot slot aan de inrichting van de 
stedelijke buitenruimte: de straten, kades en pleinen. De openbare ruimte van de stad was een 
afspiegeling van het nieuwe functionele profiel dat de stad in de zeventiende eeuw kreeg. Niet 
alleen in de bebouwing maar ook in de vormgeving van bestrating, bruggen en kades, waren de 
contrasten zichtbaar tussen de oude binnenstad, de grachtengordel en de gebieden daarbuiten. 
Net als eerder in de stedelijke bebouwing, trad in de buitenruimte ook een verstening op, 
gedifferentieerd naar de verschillende gebieden binnen de stad. 
 
6. “Een schone maagd met stinkende adem”: de problematiek van Amsterdam als waterstad 
Amsterdam is een waterstad en was dat in de zeventiende eeuw in nog veel sterkere mate. Dat 
was geen keuze van de Amsterdammers of de ontwerpers van de stadsplattegrond maar een 
simpel feit dat voortkwam uit de ligging in het veen. Door de grote droogmakerijen uit de 
zestiende en zeventiende eeuw werd de behoefte aan afwateringscapaciteit in Amstelland groter. 
Een ander aspect was de ligging aan het IJ. De getijdenwerking van de Zuiderzee manifesteerde 
zich tot in het hart van de stad. Een goede waterkering was, zeker bij steeds hoger wordende 
vloedpeilen, van zeer groot belang. Een groot en succesvol project was de aanleg, vanaf 1682, 
van een nieuwe waterkering langs de IJkant.  

De berging en afvoer van water was onderwerp van bestuurlijke zorg en plannen. Dit 
gold nog veel sterker voor een ander probleem, dat van de waterkwaliteit in de stad. De beroerde 
waterkwaliteit in de stad was met de zeventiende-eeuwse techniek onoplosbaar. De stad werd 
groter en sommige delen werden desondanks dichter bebouwd. De vervuiling door particulieren 
en industrie nam toe. De wateropgave groeide mee met de stedenbouwkundige opgaven waar 
Amsterdam oplossingen voor moest vinden. Het tegengaan van vervuiling werd gedwarsboomd 
door economische belangen. De beslissing om de Jordaan op zijn oorspronkelijke lage peil te 
laten liggen leidde tot de scheiding tussen de hoge en de lage stad. Aan het einde van de 
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zeventiende eeuw waren er in Amsterdam niet minder dan zeven verschillende peilgebieden. 
Hiermee riep de stad veel problemen over zich af. Verschillende malen werd geprobeerd om de 
stad op één peil te brengen, soms met rampzalig resultaat. Vele projecten werden gelanceerd om 
de waterkwaliteit te verbeteren. Aanvankelijk wilde men het water met molens in beweging 
brengen, later werden de grachten doorgespoeld met IJwater. De aanleg van de Nieuwe Vaart en 
de bouw van de Amstelsluizen waren beide bedoeld om dit systeem effectief te maken, met 
weinig resultaat. Maar in de zeventiende eeuw was het niet alleen de gebrekkige techniek die een 
oplossing in de weg stond. De waterkwaliteit was een regionaal probleem; duurzame oplossingen 
lagen buiten bereik van de stad, die gewend was om autonoom te opereren op ruimtelijk gebied. 
Technische oplossingen lieten op zich wachten tot de negentiende eeuw, toen aanvankelijk veel 
grachten werden gedempt en later het gemaal bij Zeeburg zorgde voor de waterverversing. Tot 
die tijd bleef de omschrijving de ‘schone maagd met stinkende adem’ in gebruik. 
 
7. Conclusies: nut, schoonheid en profijt 
Amsterdam groeide in de zeventiende eeuw uit tot de derde stad van Europa. De uitbreidingen 
waren vele malen groter dan het oude centrum. Amsterdam was een nieuwe stad en ook 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, of 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. 

Amsterdam werd een stad van contrasten. Deze waren niet alleen zichtbaar in de 
dichtheid, maar ook de allure en de schaal van de bebouwing, en de inrichting en 
onderhoudstoestand van de buitenruimte. De grachtengordel 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 middeleeuwse stadshart met zijn 
smalle, gebogen kades, straten en stegen, maar ook tegen de werkgebieden buiten de 
Prinsengracht. 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. 

De ontwikkeling van Amsterdam is in verband gebracht met afbeeldingen van steden die 
in tractaten over architectuur en vestingbouw voorkomen. 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. 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. Functionaliteit, esthetiek en financieel rendement 
waren, apart of in wisselende combinaties, de motieven op basis waarvan de stadsontwikkeling 
plaatshad. 

Analogieën kunnen beter worden gezocht op het niveau van de doelstellingen. Een 
orthogonaal stadsplan met rechte bouwblokken en percelen had grote voordelen. Het ‘in de haak’ 
brengen van het plan werd door stadsarchitect Daniel Stalpaert als basiseis geformuleerd bij het 
ontwerp voor de vierde vergroting. De verkaveling werd beter, de bouw van huizen was 
makkelijker en goedkoper 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 meer op en leidde tot een beter functionerende stad.  

Amsterdam werd geregeerd door zijn koopmanselite. Het zeventiende-eeuwse 
stadsbestuur was te vergelijken met het bestuur van een multinational, 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. De stadsontwikkeling moet worden gezien als onderdeel en uitvloeisel 
van deze economische ambities. De ontwikkeling van werkgebieden en haventerreinen liep altijd 
vooruit op stadsuitbreiding. Stadsuitbreiding moet in de eerste plaats worden gezien als 
grootschalige 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. Opbrengsten kwamen uit de verkoop van bouwgrond en de hogere 
belastingopbrengst die het gevolg was van de groei van de stedelijke bevolking en economie. 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 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. Het stadsplan 
getuigt met zijn efficiënte, orthogonale verkavelingen evenzeer van het karakter van Amsterdam 
als koopmansstad als het woud van masten in de haven of de volgestapelde kades. Men kwam op 
basis van ervaring tot het inzicht dat ordening en vrijheid geen tegengestelde begrippen zijn: 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. 


