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7  De moderne stad 1800-2000  
 
Amsterdam ging de negentiende eeuw in, omsloten door de zeventiende-eeuwse halvemaanvormige 
vestingwal met 26 bolwerken (afb. 181). De stedelijke groei was al sinds de voltooiing van de Vierde Uit-
leg gestagneerd en het zou tot in de tweede helft van de negentiende eeuw duren voordat de – steden-
bouwkundige – stap over de Singelgracht, de weilanden in, werd gemaakt.  
 

 
181 Amsterdam op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Na slechting van de vestingwallen werd deze vrijgekomen zone vanaf het derde kwart van de negentien-
de eeuw bebouwd. Tegelijkertijd vond in de bestaande stad verdichting plaats. Dit had voor een belang-
rijk deel te maken met de noodzaak om meer mensen, die in die periode naar de stad trokken, te huisves-
ten. Dit leidde al snel tot overbevolking van het bestaande huizenbestand. Vooral in de minder kapitaal-
krachtige Jordaan, de Lastage en de Joodse buurt rondom Vlooienburg, Uilenburg, Marken en Rapen-
burg en de Oostelijke Eilanden woonden vele gezinnen opeengepakt in kleine, donkere en vochtige ka-
merwoningen aan smalle stegen en tot woonruimte omgebouwde opslagkelders. In 1859 werden bij een 
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gemeentelijke inventarisatie 5104 kelderwoningen geteld – met in totaal 23.655 personen. Tegen het 
einde van de negentiende eeuw was dit aantal woningen teruggelopen tot bijna 2800.1016 Met de hygiëne 
in deze buurten was het bijzonder slecht gesteld. Afval lag vaak op straat of werd gedumpt in de grach-
ten, die in sommige buurten in feite niet meer waren dan een open riool. Gezien vanuit de ondergrond 
zijn voor de negentiende- en het begin van de twintigste eeuw de volgende aspecten te onderscheiden 
die grondwerk met zich meebrachten:  
 

1. Het slechten van de vestingwerken (1803-circa 1875) en normalisering van de Singelgracht 
2. Het dempen van grachten en de aanleg van verkeerswegen 
3. Stadsuitbreidingen als onderdeel van het Plan Kalff (1878) 

 
7.1.1  Het slechten van de vestingwerken (1803-circa 1875) en de normalisering van de 

Singelgracht 
 
De vestingwerken leken rond 1800 op de kaart imposanter dan ze in werkelijkheid waren. Toen de Franse 
keizer Napoleon Amsterdam in 1811 bezocht, maakte hij zijn opwachting bij de op dat moment meest 
representatieve entree, de Muiderpoort. Dit bouwwerk was op dat moment pas veertig jaar oud, ge-
bouwd nadat de oude poort in 1769 was ingestort. De vestingwerken waren op dat moment niet veel 
meer dan een façade, sommige walstukken en bolwerken waren zo bouwvallig dat ze al waren verlaagd. 
Het strategische belang van de vestingwerken was daarnaast al sinds het begin van de achttiende eeuw 
verminderd vanwege de aanleg van verdedigingslinies op enige afstand van de stad, met mogelijkheden 
tot inundatie.1017 De slechte staat van de vestingwerken was voor het stadsbestuur in 1803 reden om over 
te gaan tot de ontmanteling ervan.1018 De ontmanteling van 1803 gebeurde in eerste instantie door de 
wallen te verlagen – af te graven – tot NAP +0,6 m en die hiermee te reduceren tot een waterkering.1019 
Deze sloop diende volgens de bestekken grondig te gebeuren, zo moesten de gewelffunderingen geheel 
worden uitgegraven en de grond van de geslechte wal worden gebruikt om de gaten te vullen. In de prak-
tijk, zo heeft archeologisch onderzoek uitgewezen, werd de sloop beperkt tot vlak onder het maai-
veld.1020 Het slechten van de Amsterdamse vestingwerken gebeurde niet vanuit een vooropgezet plan, 
de walstukken werden afzonderlijk ter hand genomen en dat gold ook voor de verdere ontwikkeling van 
parken en bebouwing. De directe aanleiding voor de sloop was vaak bouwvalligheid of het daadwerkelijk 
instorten van een deel van de muur. In 1845 verbood koning Willem II in 1845 de verdere sloop van 
stadsmuren en poorten in Nederland zonder zijn toestemming. Door het rommelige verloop duurde het 
van 1803 tot circa 1875 voordat de stadsomwalling – bovengronds – geheel uit het zicht was verdwe-
nen.1021  

Met het wegvallen van de verdedigende functie van de Singelgracht kon de hoekige vorm van de 
bolwerken worden rechtgetrokken. Dit gebeurde net zo min als bij het slechten van de wallen volgens 
een vast stramien; zo werd de gracht aan de westzijde van de stad tussen de punten – de saillanten – van 
de bolwerken aangeplempt en ontstond een kaarsrecht tracé. Aan de zuid- en oostzijde werd de gracht 
vooral versmald door aanplemping vanuit de bolwerken en in de ver in de weilanden uitstekende buiten-
bochten, waardoor uiteindelijk de slingerende loop in afgezwakte vorm intact bleef. Op de voormalige 

                                                                    
1016 Van der Woud 2010, 111.  
1017 Prins 1993, 93.  
1018 Prins 1993, 96. Formeel was het niet aan de stad om te beslissen over de vestingwerken. In de periode van de Republiek (tot 1795) 
waren de steden, provincie en Generaliteit gezamenlijk verantwoordelijk voor de stedelijke vestingwerken. In 1811 werd de stad terecht-
gewezen en moest het slopen in naam van keizer Napoleon worden gestaakt en konden de werkzaamheden met toestemming uit Parijs 
worden hervat. Vanaf 1814 werden de vestingwerken een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Zie Prins 1993, 97-99. 
1019 0,6 m boven Stadspeil. 
1020 Gawronski en Veerkamp 2017. 
1021 De afgegraven wallen werden ingericht met plantsoenen in Engelse landschapsstijl, het eerste gebeurde dat tussen de Muider- en de 
Weesperpoort in 1817 (Prins 1993, 107 en 109). Uiteindelijk waren het commerciële belangen die ervoor zorgden dat het ene na het andere 
plantsoen plaats maakte voor bebouwing; woningen, fabrieken, openbare- en militaire complexen (Prins 1993, 91-132). 
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wal werd een doorlopende weg gerooid, van oost naar noordwest de – latere – Sarphatistraat, Wetering-
schans en de Marnixstraat. Langs de buitensingel werd eveneens een doorgaande weg aangelegd, de 
tegenwoordige Mauritskade, Stadhouderskade en Nassaukade. De stadspoorten werden herbestemd tot 
accijnshuizen en bleven om die reden nog enige tijd behouden.1022  

 
7.1.2  Dempen van grachten en aanleg van verkeerswegen 
 
In 1849 werd een onderzoek ingesteld naar de waterverversing in Amsterdam. Dit was hoognodig, want 
door voortdurende aanslibbing, vooral in het IJ, was er in de stad een ondraaglijke stank en rottingslucht 
ontstaan.1023 Stinkende grachten en open riolen werden verantwoordelijk gehouden voor de uitbraak van 
epidemieën zoals die van cholera, die in zich in Nederland in 1832 voor het eerst voordeed.1024 Midden 
negentiende eeuw waren het de zogenoemde ‘hygiënisten’ die zich inzetten voor betere huisvesting, 
goed drinkwater en een schone stad.1025 Aanslibbing en het onderhoud van kadewerken en bruggen wa-
ren midden negentiende eeuw grote kostenposten op de stedelijke begroting. In 1854 stelde inspecteur 
van Publieke Werken W.A. Froger voor om alle grachten in de Jordaan te dempen.1026 Enkele jaren later, 
in 1857, werd berekend dat het dempen van de Goudsbloemgracht, een niet primaire vaarweg, goedko-
per was dan herstel van de bouwvallige kademuren en bruggen.1027 Het voordeel van dempingen, zo 
werd ook onderbouwd, was grondwinst en bood de mogelijkheid voor nieuwbouw en een vermindering 
van het aantal bruggen.1028 

In de Jordaan was de erbarmelijke hygiënische toestand vaak de belangrijkste reden tot dem-
ping. In 1857 werd de Goudsbloemgracht als eerste gedempt (nadien de Willemsstraat), gevolgd door de 
Anjeliersgracht (1860, nadien Westerstraat). In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw volg-
den de Rozengracht (1889), de Elandsgracht (1891) en de Palmgracht (1895). Bij de demping van grach-
ten moest rekening worden gehouden met de aanleg van een riool, waarop de huizen die voorheen op 
het water loosden, konden worden aangesloten. In eerste instantie ging het om gemetselde gewelfstruc-
turen, maar in 1870 werd het eerste rioolsysteem geïntroduceerd waarbij de afvalstoffen door middel van 
luchtdrukverschillen werden weggepompt. Dit was het zogeheten Liernurstelsel.1029 De eerste proef met 
dit type riool vond plaats in 1870 in de Fokke Simonszstraat, die was ontstaan na demping van de Looi-
erssloot.1030 Het Liernurstelsel werd aangeduid als de ‘pneumatische Liernur riolering’, om mooier te 
maken wat, in de woorden van historicus Van der Woud, in feite niets meer was dan een ‘pneumatisch 
beerputstelsel’, met opvangbakken zoals vanouds bij beerputten die leeggeschept moesten worden.1031 

Een andere impuls voor het dempen van grachten was het toegenomen landverkeer in de stad in 
de tweede helft van de negentiende eeuw. Gaandeweg ontstond er een verandering in het verkeersstel-
sel van een ring- naar een radiaalpatroon.1032 In de tweede helft van de negentiende eeuw was er een 
toename van het aantal kantoren zoals kranten, verzekeringsmaatschappijen en banken in de stad en 

                                                                    
1022 Totdat in 1837 de door Hendrick de Keyser ontworpen Haarlemmerpoort ten prooi viel aan de slopershamer, in 1857 gevolgd door de 
Weesperpoort, in 1859 de Utrechtsepoort en tenslotte in 1862 de Leidsepoort. 
1023 Jager 2002, 152. 
1024 In 1832-1833 werd Nederland opgeschrikt door de eerste uitbraak van cholera. Hierbij vielen alleen al in de eerste drie maanden 3.000 
doden te betreuren. De ziekte was oorspronkelijk afkomstig uit India en werd ook wel de ‘Aziatischen braakloop’ genoemd, en dook in 
1832 plotseling op in Scheveningen, om zich vervolgens in een razendsnel tempo over het land te verspreiden. In de decennia erna volgde 
nog een aantal choleraepidemieën. De oorzaak werd pas rond 1880 bekend, maar in de eerste jaren werd vooral en verband gelegd met 
ziekmakende stoffen, ofwel stinkende grachten en open riolen. Zie Van der Woud 2010, 236-237.  
1025 Van der Woud 2010, 244. 
1026 Jager 2002, 204. 
1027 Jager 2002, 155-156. 
1028 Jager 2002, 194.  
1029 De Rooy 2006, 371-374. De riolen van het Liernurstelsel werden vanaf 1879 toegepast in de nieuw aangelegde woonbuurten.  
1030 Hogenes 1997, 68. 
1031 Van der Woud 2010, 339. 
1032 Huls en Burgmeijer 1995, 77. 
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hiermee de behoefte tot een betere bereikbaarheid over de weg. De demping van de Nieuwezijds Voor-
burgwal was dan ook primair bedoeld om een bredere verkeersweg tot stand te brengen.1033  
 
Waterverversing en demping van grachten 
Dempen van grachten was alleen mogelijk wanneer het water geen rol meer vervulde in het stedelijke 
waterverversingssysteem. Een belangrijk moment in de waterverversing van Amsterdam was de aanleg 
van de Oranjesluizen in 1872 en hiermee de afsluiting van het IJ, waardoor getijdenwerking tot het verle-
den behoorde. Tot dan toe werd het water uit de stad via de sluizen in de hoogwaterkering langs de IJ-
oever geloosd in het open havenfront. Na afsluiting van het IJ moest het water via een andere weg naar 
de Zuiderzee worden geleid. Hiertoe werd aan het einde van de Zeeburgerdijk een hulpgemaal gebouwd 
en kwam in 1890, parallel aan de Nieuwe Vaart, het Lozingskanaal tot stand. Zo kon via beide waterwe-
gen water vanuit het Oosterdok tot voorbij de Oranjesluizen naar de Zuiderzee worden geleid. Bij de 
aanleg van het Merwedekanaal in de jaren 1890 werd de waterlozing op het Buiten-IJ en de Zuiderzee 
aangepast en verliep deze voortaal via sifon onder het kanaal door. De waterverversingsfunctie van de 
Nieuwe Vaart werd rond 1917 overgenomen door het Entrepotdok. De wijzigingen in het stedelijke wa-
terverversingssysteem en hiermee het vervallen van de primaire functie van de sluizen in de waterkering 
langs het IJ maakte het mogelijk om grachten die tot dan toe een functie hadden in de waterverversing te 
kunnen dempen. Zo was de demping van de Nieuwezijds Voorburgwal in 1882 om die reden pas mogelijk 
nadat de functie van de Oude Haarlemmersluis was overgenomen door het Oosterdok en de Nieuwe 
Vaart. Dit maakte het in hetzelfde gebied mogelijk om tegelijkertijd de Martelaarsgracht (1882) en het 
Spui (1882) te dempen. Hiermee werd aan de Nieuwe Zijde in korte tijd een uitgebreid netwerk aan ver-
keerswegen tot stand gebracht. 
 
Verkeerswegen 
Na de bouw van het Centraal Station aan de noordzijde van de oude binnenstad – geopend in 1889 – en 
het verrijzen van nieuwbouwwijken buiten de Singelgracht waren goede verbindingswegen onontbeer-
lijk. De bestaande zeventiende-eeuwse radiaalstraten waren hiervoor veelal te smal en bovendien was 
het zonder omslachtige omwegen vrijwel onmogelijk om vanuit het stadshart naar de nieuwbouw aan de 
westzijde te komen. Dit had ermee te maken dat het wegennet van de Grachtengordel hier niet aansloot 
op dat van de Jordaan. Om deze verkeerssituatie te verbeteren kwam in de jaren 1889-1896 de eerste 
grote verkeersdoorbraak tot stand. Hiertoe werd in 1889 de Rozengracht gedempt, resulterend in een 
brede weg, gevolgd door een doorbraak vanaf de Westermarkt dwars door de bouwblokken van de Kei-
zersgracht en de Herengracht om daar aan te sluiten op de Warmoesgracht die werd gedempt en de 
Huiszittensteeg die werd verbreed. Hiermee ontstond de in 1896 opgeleverde Raadhuisstraat.1034 Ook de 
verbinding met de nieuwe wijken aan de oostzijde van de stad moest worden verbeterd. Dit bracht geen 
doorbraken met zich mee, maar wel een herziening van de openbare ruimte. In de Jodenbreestraat 
moesten de marktkooplui hun nering verplaatsen naar een nieuw aangewezen locatie, een plein – het 
Waterlooplein – ter plaatse van de te dempen Houtgracht en de Leprozengracht rondom het eiland 
Vlooienburg. 

Het besluit tot demping werd genomen in 1874, maar de uitvoering vond pas plaats in 1882. Be-
langrijkste reden dat dit zo lang duurde, was dat er een riool moest komen waarop de huizen langs bei-
den grachten voortaan konden lozen.1035 In het eerste kwart van de twintigste eeuw kwam er een nieuwe 
verkeersweg naar de Pijp door de Vijzelstraat te verbreden en de Vijzelgracht te dempen. Van een radi-
aalstraat die slechts eindigde bij de vestingwal werd de Vijzelstraat hiermee een belangrijke verkeersader 
in de nieuwe stedelijke infrastructuur. 

                                                                    
1033 Rebel en Vermeer 2008, 23.  
1034 Rebel en Vermeer 2008, 23, 25.  
1035 Van Eeghen 1953, 21-22.  
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Het water van het Damrak, al aanzienlijk versmald door oeveruitbreidingen vanaf de veertiende 
eeuw, werd in de negentiende eeuw verder teruggedrongen. Als eerste werd een deel ten noorden van 
de Dam gedempt voor de bouw van een nieuwe Koopmansbeurs, beter bekend als de Beurs van Zocher, 
die in 1845 werd opgeleverd. Bij dit bouwproject werd onvoldoende rekening gehouden met de onder-
grond, waardoor al tijdens de bouw in 1841 verzakkingen optraden.1036 In 1875 werd een volgend deel van 
het Damrak, nu tot aan de Papenbrugsteeg gedempt. In dezelfde periode kwam een discussie over een 
nieuwe Beurs op gang. H.P. Berlage ontwierp in 1882 een gebouw, in 1883 werd ook al een stuk Damrak 
aangeplempt tot aan de Oudebrugsteeg, maar het duurde nog tot 1903 voordat de Beurs van Berlage 
werd geopend.1037  
 

7.1.3  Dempingsmaterialen 
 
De demping van de Anjeliersgracht in 1860 werd uitgevoerd met kleispecie. Dit materiaal had het nadeel, 
zo werd achteraf vastgesteld, dat het een langdurige nazakking had.1038 Bij de demping van de Nieuwe-
zijds Achterburgwal in 1867 werd gebruik gemaakt van duin- en heidezand uit Naarden. Hiermee werden 
goede resultaten geboekt en voortaan bevatten de dempingsbestekken het voorschrift dat alleen nog 
gebruik mocht worden gemaakt van ‘ongemengd zand’.1039 Hierop werd streng toegezien door stadsin-
genieur J.G. van Nifrik, bijvoorbeeld toen bleek dat bij de demping van de Rozengracht in 1889 de aan-
nemer het zand aan het vermengen was met ‘vreemde stoffen’.1040 
 

 
 
182 Dempingen (rood) in Amsterdam van 1832 tot heden op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

  

                                                                    
1036 Aerts 2006, 115-120.  
1037 De Rooy 2006, 531-532. 
1038 Jager 2002, 306. 
1039 Jager 2002, 306. 
1040 Jager 2002, 306. 
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7.1.4  Uitvoering van het plan Kalff (1878)  
 
Het eerste uitbreidingsplan buiten de vestingwal werd in 1866 gepresenteerd door stadsingenieur J.G. 
van Niftrik (1833-1910). Het was een ambitieus plan dat voorzag in een nieuwe ring om de oude binnen-
stad met zones voor bewoning, industrie, boulevards, parken en plantsoenen. Uitgangspunt was een 
totale onteigening en herverkaveling van het gebied, net zoals bij de Vierde Uitleg was gebeurd. Dit plan 
werd in 1868 afgewezen. In 1876 kwam de directeur van de Dienst der Publieke Werken, J. Kalff, met een 
plan kwam dat twee jaar later wel werd vastgesteld.1041 

In het plan-Kalff werd gekozen voor behoud van de bestaande verkaveling, maar wel na opho-
ging tot stadspeil en waar nodig – op termijn – sloop van de op polderpeil gebouwde huizen. Het ging 
hier niet om plaatselijke verhogingen van het bestaande maaiveld, maar om een integrale ophoging van 
het gehele nieuwe stedelijke areaal. Dit bracht een enorme schaalvergroting van het grondwerk met zich 
mee. Dit werd voor een groot deel mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van mechanische bagger-
werktuigen. Rond 1850 werd in de Amsterdamse grachten voor het eerst een stoombaggermolen inge-
zet.1042 Voorheen kon met de door paarden aangedreven moddermolens alleen losse grond – bagger en 
modder – worden opgebaggerd, maar nu was het mogelijk om – met behulp van een ketting zonder eind 
met baggeremmers – onder water ook hardere zand- en kleilagen weg te graven. De opgebaggerde 
grond kon via een vloeigoot direct op de oever worden gestort of in de beun (laadbak) van een baggerbak 
door een sleepboot naar de plaats van bestemming worden gevaren.1043 Bij de aanleg van het Noordzee-
kanaal werd gebruik gemaakt van een Engelse Hutton-zuiger.1044 Hiermee werd met een centrifugaal-
pomp zand opgepompt, dat via de zuigbuis in de beun (laadbak) van het ponton werd gestort of direct 
via een persleiding naar de oever werd gepompt. Voor het transport van zand naar de op te hogen terrei-
nen werden vanaf de jaren 1890 treinen met kiepwagentjes ingezet, een praktijk die heeft bestaan tot in 
de jaren 1930.1045 Alle ophogingen in de late negentiende- en twintigste eeuw werden uitgevoerd in vak-
ken en stroken.1046  

In de buitengebieden waren al zones die al door particulieren waren opgehoogd en bebouwd. 
Deze gebieden worden aangeduid als onderbemalingsgebieden; terreinen met bestaande bebouwing in 
de polder en een eigen, door particulieren onderhouden, bemalingssysteem waar omheen werd opge-
hoogd. Onderbemalingsgebieden zijn geen polders, aangezien ze niet zijn voorzien van waterkeringen. 
Voorbeelden van onderbemalingsgebieden in de negentiende-eeuwse uitbreidingswijken zijn de Bel-
lamybuurt, de oude gemeente Nieuwe-Amstel en een strook langs de Weesperzijde. Ook de in de nieuwe 
stadsaanleg gerealiseerde parken, zoals het Vondelpark, Sarphatipark en Oosterpark werden op het 
oude polderpeil gehouden en gelden als onderbemalingsgebieden.  

In het plan-Kalff waren drie concentrische verkeersassen voorzien; van binnen naar buiten de zo-
ne achter de oude vestingwal (Planciusstraat, Marnixstraat, Weteringschans en Sarphatistraat), de bui-
tensingel (Nassau-, Stadshouders- en Mauritskade) en midden in de nieuwe uitleg een ceintuurbaan 
(Frederik Hendrikstraat, Constantijn Huygensstraat en de Ceintuurbaan).1047 Het gehele te ontwikkelen 
gebied werd opgedeeld in 13 deelgebieden met een eigen inrichting. In het plan-Kalff werd gekozen voor 
behoud van de bestaande verkaveling, maar wel na ophoging tot stadspeil en waar nodig – op termijn – 
sloop van de op polderpeil gebouwde huizen. 

                                                                    
1041 De Rooy 2006, 448-453. 
1042 Volker 1947, 47. 
1043 Volker 1947, 47-51. Voor het lossen van grond in water werden beunbakken ontwikkeld met kleppen aan de onderzijde, de zogeheten 
onderlossers.  
1044 Volker 1947, 52-53.  
1045 In 1894 gebeurde dit al in de Oosterparkbuurt, zie foto Jacob Olie (Stadsarchief Amsterdam, afb. 10019A001046). Zie ook Hogenes 
1997, 72 en 73.  
1046 Zoals te zien is op de door de Dienst der Publieke Werken bijgehouden kaarten, zie 229 G.T.17, 18, 19, 20: Chronologisch overzicht 
ophogingen van bouw- en industrie terreinen, schaal 1: 10000, bijgehouden vanaf 1949. 
1047 Van der Valk 1989, 300. 
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183 Stadsuitbreiding buiten de Singelgracht: het Plan Kalff uit 1875 (Stadsarchief Amsterdam, afb. B00000007268) 

 
Ophogingen in de polder 
Het landelijke gebied rondom de negentiende-eeuwse stad werd gebruikt voor akkerbouw, veeteelt en 
tuinbouw, en een verscheidenheid aan – kleinschalige – industrieën. Langs de paden in de polders ston-
den huizen en schuren en op enkele locaties waren deze geclusterd tot een voorstad. Langs de Kostverlo-
renvaart lag de Bellamybuurt, in de Binnendijkse Buitenvelderse Polder rond de Rustenburgerstraat was 
het buurschap Meerhuizen te vinden en aan de westzijde van de Overtoom lag de Dubbele Buurt.1048 De 
polders aan de west- en zuidzijde van de stad werden in een hoog tempo opgehoogd en volgebouwd.  
 

                                                                    
1048 De Rooy 2006, 566.  
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184 Mechanisatie in het ophogingsproces: zandtrein bij de ophoging van de Oosterparkbuurt in 1894, gefotografeerd door Jacob Olie 
(Stadsarchief Amsterdam, afb. 10019A001046) 

 

 
185 De Oosterbegraafplaats (groen) met vindplaats MAU1 geprojecteerd op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, 
MenA) 
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In 1896 werd het gemeentelijke areaal verder vergroot met de annexatie van de gemeente Nieuwer-
Amstel. Bij de daaropvolgende bouwexpansie ontstond een probleem ten aanzien van de waterhuishou-
ding in het gebied waar twee methoden van ophogen samenkwamen: het bouwen op polderpeil zoals 
dat tot ver in de jaren 1880 gebeurde in Nieuwer Amstel, en de Amsterdamse nieuwbouw op stadspeil 
dat bijna een meter hoger lag. 

Het ophogen in het buitengebied was in 1853 al onderwerp van discussie toen de particuliere on-
dernemer L. Valk een concessieaanvraag deed bij de gemeente voor de aanleg van een nieuwe begraaf-
plaats buiten de Muiderpoort. Eén van de bezwaren van de gemeente tegen dit plan was de zompige 
ondergrond. Valk voerde ter verdediging aan dat de ‘weekheid der gronden’ geen bezwaar hoefde te zijn. 
Hij had boringen laten uitvoeren die aantoonden dat er een vaste bodem bestond en er ‘zonder eenig 
gevaar van wegzinking of verzakking eene verhooging van zand [mogelijk was] overeenkomstig de ei-
schen eener goede begraafplaats te kunnen dragen’.1049 De concessie werd verleend in 1856, maar het 
duurde tot 1864 voordat werd gestart met de aanleg van de Oosterbegraafplaats. Het terrein is uiteinde-
lijk opgehoogd met een bijna 2 m dik pakket zand.1050 Na sluiting van de begraafplaats in 1894 en de 
gefaseerde bebouwing van het terrein is het hoogteverschil tot op de dag van vandaag blijven bestaan. 
Ten westen van de oude begraafplaats is gebruik gemaakt van – nog steeds zichtbare – keerwanden en 
trappen om het hoogteverschil tussen de zone langs de Mauritskade en het Oosterpark te overbruggen. 
Bij archeologisch onderzoek in 2017 is de onderzijde van de zandophoging van de begraafplaats ingeme-
ten op NAP -2,85 m; dit is het oppervlak van de oude polder. Hetzelfde polderpeil in het Oosterpark ligt 
tegenwoordig tussen NAP -1,5 m en NAP -2 m. Hieruit kan worden afgeleid dat tussen 1864 en 2017 een 
bodemdaling heeft plaats gevonden van ruim 1 m. 

Voor de bestaande bebouwing in de polder had de oprukkende stad desastreuze gevolgen. De 
nieuwbouwwijken werden opgetrokken op stadspeil, op NAP +0,2 tot NAP +o,7 m. De lager gelegen 
percelen werden al snel de afvoerputjes van deze nieuwbouw. Dit ondervond ook bierbrouwer G.A. Hei-
neken. In 1873 leidde de ophoging van De Pijp tot overstromingen in Heineken’s Bierbrouwerij Maat-
schappij aan de Stadhouderkade. Heineken had het complex enkele jaren daarvoor laten bouwen op 
polderpeil. De ophogingen rondom het complex tot stadspeil brachten een verhoging van het waterpeil 
met zich mee en dit vond zijn weg naar de lager gelegen brouwerij. Heineken kon de schade die ontstond 
aan de gebouwen en het stagneren van de productie niet verhalen op de gemeente. Die wees hem erop 
dat het zijn eigen risico was geweest om in een gebied te bouwen waarvan bekend was dat daar een 
nieuwbouwwijk zou verrijzen.1051 

Het ophogen en de aanleg van straten en van riolen in de nieuwe uitbreidingswijken gebeurde in 
eerste instantie op kosten van de stad. Vanaf 1867 kregen particuliere bouwondernemingen de verplich-
ting om naast hun bouwkavels ook de openbare ruimte op te hogen en die terreinen kosteloos ter be-
schikking te stellen aan de stad.1052 Op deze wijze kwam de eerste bouwontwikkeling in de Dapperbuurt 
tot stand. Hier kreeg architect N. Redeker Bisdom in 1873 een concessie van de gemeente voor de aanleg 
van de Commelinstraat. De straat volgde de richting van de bestaande verkaveling en zou samen met de 
te bebouwen stroken aan weerszijden moeten worden opgehoogd tot stadspeil, ofwel NAP +0,20 m.1053 
In de jaren 1875-1882 werd het noordelijke deel tot aan de Eerste Van Swindenstraat en in 1882 de meest 
zuidelijke strook opgehoogd, het tussenliggende deel in 1891-1894. 

                                                                    
1049 Jager 2002, 206-207. 
1050 MenA vindplaats Mauritskade (MAU1, 2017), zie Gawronski en Jayasena 2017, MenA AAR 96.  
1051 Van der Zijl 2014, 97-98.  
1052 Hogenes 1997, 71.  
1053 Van der Valk 1989, 287-289. Op de bouwtekeningen van architect N. Redeker Bisdom voor bebouwing in de Dapperbuurt is goed te 
zien hoe het oorspronkelijke maaiveld werd opgehoogd tot stadspeil, zie bijvoorbeeld de tekeningen uit 1876 van een reeks arbeiderswo-
ningen aan de Commelinstraat (66, 71-79) en Wagenaarstraat (23-41) uit 1876 (Stadsarchief Amsterdam, beeldbank 5221BT908722) en 
vijftien arbeiderswoningen in de Von Zesenstraat (76-116) (Stadsarchief Amsterdam, beeldbank 5221BT908906). Redeker Bisdom was 
een van de speculatiebouwers die zich niet alleen toelegde op goedkope arbeiderswoningen, maar ook villa’s. Voor de hoogte van het 
stadspeil zie Hogenes 1997, 71.  
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De kopers van de bouwkavels werd de mogelijkheid geboden deze naar eigen inzicht te ontwik-
kelen. Deze geringe stedelijke inmenging in het bouwproces – de ‘eigenbouwers’ zoals ze werden ge-
noemd, wisten in de optiek van de gemeente zelf wel hoe moest worden gebouwd – leidde in diverse 
gevallen tot projecten waarvan de bouwtechnische kwaliteit te wensen overliet. De huizen die in de laat-
ste decennia van de negentiende eeuw verrezen in de uit de grond gestampte wijken zoals de Pijp – buurt 
YY – werden vaak aangeduid als ‘revolutiebouw’ en ‘speculatiebouw’. In de loop van de tijd werd de term 
revolutiebouw ten onrechte synoniem aan deze slechte bouwpraktijken.1054 
 

  
 
186 Hoogteverschillen in de Kuipersstraat, 1910 (Stadsarchief Amsterdam, links 5293FO002514, rechts 5293FO002516) 

 
Het polderpeil is op diverse locaties binnen de uitbreidingszones van het Plan Kalff archeologisch 

getraceerd op gemiddeld NAP -1,5 m tot NAP -2 m. Hierop ligt een 1,5 tot 2 m dikke zandophoging 
waarmee de polders op stadspeil werden gebracht.1055 In de tweede helft van de negentiende eeuw werd 
het steeds gebruikelijker om voor ophogingen zand en sintels te gebruiken. Deze hadden een veel betere 
drainerende werking dan de tot dan toe vooral gebruikte baggerspecie, klei afkomstig uit de uitgebag-
gerde grachten en het IJ. 

De Binnendijkse Buitenvelderse Polder lag ten zuiden van de Overtoom en strekte zich uit tussen 
de Amsteldijk en de Amstelveenseweg. De eerste bouwontwikkeling ontstond in de zestiende eeuw, met 
het opdelen van de weren en de aanleg van lange paden. Langs de paden werden tientallen moestuinen 
ingericht, van waaruit de stad werd voorzien van tal van agrarische producten. Een van deze paden – aan 
de westzijde van de Boerenwetering – was de Schagerlaan, zo genoemd vanwege de eigenaar ervan in 
1665, de makelaar Robert van Schagen. De Schagerlaan eindigde aan de westzijde bij een vierkante tuin, 
waar achtereenvolgens een oliemolen met huis, vanaf het begin van de achttiende eeuw alleen nog een 

                                                                    
1054 Smit 2012. 
1055 MenA vindplaatsen AMD3 (Amsteldijk, 2012-2014, zie Gawronski en Veerkamp 2016), BIL (Bilderdijkkade, 2006, Gawronski en Veer-
kamp 2006, MenA AAR 9), TKK (Tweede Kostverlorenkade, 2006, zie Gawronski en Jayasena 2006, MenA AAR 2), LDW (Leeuwenda-
lersweg, 2009, zie Gawronski en Jayasena 2010a, MenA AAR 42), SST (Schoolstraat, zie Gawronski en Veerkamp 2014, MenA AAR 79).  



 

 
 265 

huis en tenslotte de uitspanning Keerweer te vinden waren. Met de stadsuitbreiding werd in 1879 de 
straatnaam gewijzigd in Ruysdaelstraat en werd hier een woonbuurt ontwikkeld. Dit gebeurde geleide-
lijk, rond 1900 was de Ruysdaelstraat nog het einde van de stad, waar de op stadspeil gebrachte straat en 
percelen aan de westzijde abrupt ophielden om over te gaan in het oude, lager gelegen polderlandschap.  

Bij het archeologische onderzoek op de locatie Ruysdaelstraat 79-89 is in 2017 de overgang tus-
sen de zeventiende- en achttiende-eeuwse ophoging naar het gele ophogingszand vastgesteld op NAP -3 
m.1056 Dit is niet het oude loopvlak, maar dit heeft naar verwachting niet veel hoger gelegen. De vraag is, 
hoe hoog lag het maaiveld voorafgaand aan de ophoging van 1882 en met hoeveel zand is toen opge-
hoogd? Het negentiende-eeuwse polderpeil – vaak ook aangeduid als zomerpeil – in de Schagerlaan, de 
latere Ruysdaelstraat, lag op NAP -1,75 m.1057 Het maaiveld lag doorgaans een halve meter hoger, in dit 
geval dan rond NAP -1,25 m.1058 Ten behoeve van de bouw van de percelen Ruysdaelstraat 79-89 in 1882 
is het terrein opgehoogd.1059 Vooruitlopend op de verhoging van de bestaande straten naar stadspeil 
kwam de straat op 0,73 m – NAP te liggen en de hoogte van de begane grond van de percelen op ca. 0,6 
m + NAP. Dit betekent dat met de ophoging het maaiveld circa 1,85 m hoger was komen te liggen. Uit 
twintigste-eeuws onderzoek naar de zetting ten gevolge van ophogingen is bekend dat voor een netto 
ophoging van 0,7 m een zandpakket van 2 m nodig was en voor een maaiveldverhoging van 2,2 m één 
van 4 m.1060 Zettingsprofielen laten zich niet zondermeer middelen, maar duidelijk is dat in 1882 tussen 2 
en 4 m moet zijn opgebracht. Het archeologisch getraceerde oude maaiveld lag op NAP -3 m. Wanneer 
deze hoogte met een zetting van 1,3 m tot 1,8 wordt gecorrigeerd, dan komt de oorspronkelijke maai-
veldhoogte uit tussen -1,70 m en -1,20 m. Dit sluit goed aan bij de historische hoogte van rond -1,25 m.  

De ophogingen in de Binnendijkse Buitenvelderse Polder ten zuiden van de Rustenburgerstraat 
kwamen goed naar voren bij archeologisch onderzoek dat hier in 2012-2014 is uitgevoerd.1061 Het oor-
spronkelijke maaiveld van de polder, op NAP -1,5 m, werd in 1889 bij de bouw van de clichéfabriek Van 
Leer opgehoogd met zand. Een oude kavelsloot werd hierbij gedempt en in plaats hiervan kwam een 
riool te liggen om met het wegvallen van de sloot niet de waterafvoer van het terrein te belemmeren. Het 
terrein werd opgehoogd tot stadspeil op 0,4 m + NAP, getuigend van een vooruitziende blik want met de 
annexatie van Nieuwer-Amstel enkele jaren later, in 1896, zou dat de norm worden. De ontwikkelaars 
waren zich bewust van praktische problemen die zouden kunnen ontstaan met het ophogen van het 
terrein. Ten eerste zou door de druk van het opgebrachte zand het grondwater uit de veenbodem kun-
nen worden geperst. Dit zou onherroepelijk leiden tot ongewenste bodemdaling. Daarnaast zou het 
bouwrijp gemaakte terrein langs de randen, die aan polderpeil grensden, moeten worden voorzien van 
een keerwand. Om bodemdaling te voorkomen en het maximale oppervlak van het terrein te kunnen 
benutten werd een zware houten grondkering gebouwd.  

                                                                    
1056 MenA vindplaats Ruysdaelstraat 79-89 (RUY). 
1057 Uit de bouwtekening van Ruysdaelstraat 45-51 uit 1879 blijkt dat het polderpeil op 1,75 m – NAP lag. Zie Stadsarchief Amsterdam, 
Archief van de Gemeente Nieuwer-Amstel: bouw- en woningtoezichtdossiers: ontwerptekening met opstanden van de voor- en achterge-
vels, plattegronden, doorsnede en balkgronden voor het bouwen van vier woonhuizen op de percelen Schagerlaan, Kad. sectie B, nos. 
974, 975 en 976 te Nieuwer-Amstel (Ruysdaelstraat 45-51). Afbeeldingsbestand 005403000279. Het zomerpeil van de Binnendijkse Bui-
tenvelderse Polder lag gemiddeld op 1,90 m – NAP, zie polderkaart van Hoekwater uit 1901. 
1058 Zie ook Mulder 2012, 104.  
1059 Stadsarchief Amsterdam, Inventarissen http://archief.amsterdam/archief/5403/18: ontwerptekening met opstand van de voorgevel, 
plattegrond, doorsneden en funderingsplan voor het bouwen van zes woonhuizen op de percelen Schagerlaan, Kad. Sectie B, nos. 640, 
641 en 631, Nieuwer-Amstel. Datering 25 juli 1882 t/m 26 juli 1882, afbeeldingsbestand 005403000441.  
1060 In de voorbereiding op het ‘Peilbesluit’ van 1950, dat inhield dat ophogingen buiten de ringspoorbaan voortaan niet meer op Stads- 
maar boven polderpeil zouden worden opgehoogd, werd berekend dat een ophoging van 4 m zand leidde tot een zetting van de ophoging 
en de ondergrond van in totaal circa 1,80 m en een ophoging van 2 m tot een zetting van 1,30 m. Zie Gemeenteblad afd. 1, 1950, 67-81. 
1061 MenA vindplaats Amsteldijk 67, Dora Tamanaplein (AMD3, 2012-2014), zie Gawronski en Veerkamp 2016 (MenA AAR 85). Dit onder-
zoek vond plaats in het kader van de herontwikkeling van het terrein rondom het voormalige stadhuis van Nieuwer-Amstel dat tot 2007 
het Stadsarchief (destijds Gemeentearchief) huisvestte. 
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187 De Binnendijkse Buitenvelderse Polder op het kadastrale minuutplan van 1832 met in rood de vindplaatsen RUY (links) en AMD3 
(rechts). Na de laatnegentiende-eeuwse stadsuitbreidingen werd de Schagerlaan de Ruysdaelstraat, de Zaagmolensloot de Albert 
Cuypstraat, het Hoedemakerspad de Van Ostadestraat, het Kuiperspad de Kuipersstraat en het Rustenburgerpad de Rustenburgerstraat 
(kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Deze bestond uit twee op elkaar geplaatste delen. Het onderste deel diende ter stabilisatie en regulering 
van de waterhuishouding van de natuurlijke ondergrond. Dit was een constructie van minimaal 2,8 m 
lange eikenhouten palen met dwarsbalken en een damwand van zij-aan-zij ingeheide planken met een 
messing- en groefverbinding. De palen, waarvan de bovenzijde niet bewaard gebleven was, staken min-
stens een meter uit boven het oude maaiveld. Op deze constructie rustte de grondkering van de opho-
ging. Deze was samengesteld uit palen met liggende planken aan de achterzijde.1062 

In de uitbreidingsgebieden was een aantal parken voorzien. De uitvoering hiervan bleek niet ge-
makkelijk met de verkoop van grond aan particuliere ondernemers, die hun grondbezit het liefst geheel 
bebouwden. Uiteindelijk was het de stad zelf die grond moest aankopen voor de aanleg van parken. Hier 
lag weer de moeilijkheid dat de eigenaren van de weilanden hun land niet zonder meer voor de prijs van 
weiland wilden verkopen, maar voor de maximale opbrengst van die als bouwland. Daarnaast moest 
worden afgewogen hoe de ophogingen werden bekostigd. Van Niftrik had voor het Oosterpark aanvan-
kelijk een villapark in gedachten, waarbij de kosten van ophoging konden worden doorberekend bij de 
uitgifte van de percelen. De Oosterparkbuurt ten zuiden van het park, tussen het spoorwegemplacement 
(Wibautstraat) en de Oetewalerweg (Linnaeusstraat) werd in de jaren 1885-1896 opgehoogd, het gebied 
ten westen van het park in de jaren 1894-1900. Het Oosterpark zelf is in 1894 aangelegd op polderpeil en 

                                                                    
1062 Gawronski en Veerkamp 2016, 24. Voor de houtconstructies was geen nieuw hout gebruikt, dendrochronologische dateringen lopen 
uiteen van ná 1623 tot ná 1757. Interessant in dit opzicht zijn de damwandplanken die overeenkomen met de constructie die in de jaren 
1660 was toegepast bij de vestingwerken. De ophogingen in de buitenpolder in 1889 vonden plaats in een periode waarin de laatste res-
tanten van de stadsmuur werden opgeruimd, soms tot net onder het maaiveld, soms met inbegrip van het funderingshout. Het is dan ook 
niet uitgesloten dat dit vrijgekomen sloophout is hergebruikt bij de ontwikkeling van de nieuwe stadsuitleg. 
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hierop ligt het thans nog, al is het maaiveld nadien nog enigszins gedaald door bemaling en ligt de hoog-
te nu tussen NAP -1,5 m en NAP -2 m. Op vergelijkbare wijze ligt ook het Sarphatipark op polderpeil, te 
midden van de opgehoogde woonwijk De Pijp.  
 
7.1.5  Twintigste-eeuwse uitbreidingen  
 
Met de annexatie van 1921 werd het gemeentelijke grondgebied van Amsterdam vrijwel verviervou-
digd.1063 De nieuwe stadsgebieden aan de noordzijde van het IJ – in Waterland – omvatten de gemeenten 
Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp. Aan de zuidzijde van de stad kwam Watergraafsmeer erbij, aan de 
westzijde ging het om Sloten. Daarnaast ging het om delen van de gemeenten van Ouder- en Nieuwer-
Amstel, Diemen, Westzaan, Oostzaan en Zaandam.1064 Amsterdam had volgens de Woningwet van 1901 
de plicht een uitbreidingsplan op te stellen, maar had dit in de praktijk laten liggen totdat de annexaties 
van 1921 verder uitstel onmogelijk maakten. In 1928 werd bij Publieke Werken de Afdeling Stadsontwik-
keling opgericht en de jaren daarna werkte een team van stedenbouwkundigen aan een ontwerp dat in 
1934 werd gepresenteerd en in 1935 vastgesteld als het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 
(AUP).1065  
 

 
188 Amsterdam na de grootschalige twintigste-eeuwse stadsuitbreidingen, vergelijk afbeelding 181 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
 

                                                                    
1063 Van 4600 tot 17.121 hectare. Zie De Rooy 2007, 119.  
1064 De Rooy 2007, 122-123.  
1065 Van Rossem 2007, 174-175. 
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‘Zandrapport’1066 
Voor laatnegentiende- en vroegtwintigste-eeuwse ophogingen ging de voorkeur uit naar het gebruik van 
schoon zand, sintels of tuinaarde vanwege de drainerende werking ervan.1067 Zand kon – in de jaren 1930 
– op twee wijzen worden aangebracht; door dit op te brengen of door opspuiting. De laatste methode 
was goedkoper, maar bracht als nadeel met zich mee dat belendende panden te maken konden krijgen 
met een verstoorde waterhuishouding en schade van dien. In de waterhuishouding en de hoogteligging 
van het maaiveld in Amsterdam waren in de negentiende- en twintigste eeuw twee begrippen cruciaal: 
stadspeil en polderpeil. In 1927, aan de vooravond van het AUP, werd de noodzaak ingezien om de erva-
ringen met ophogingen te evalueren en de wenselijkheid van ophogingen voor toekomstige stadsuit-
breidingen vast te stellen. Burgemeester en wethouders stelden hiertoe een commissie in ‘ter bestu-
deering van het vraagstuk van het bouwen op al dan niet opgehoogden grond’. Het eindrapport van de 
commissie verscheen in 1931. Door de commissie werden criteria vastgesteld voor de begrippen boe-
zempeil en polderpeil en boezemstad versus polderstad. Onder een boezemstad werd verstaan een stad 
waarvan het maaiveld één meter boven het peil van de stadsgrachten, de Amstel en het IJ lag. Deze on-
derling met elkaar in verbinding staande wateren vormden één boezem, met uitzondering van extreme 
omstandigheden, waarbij door sluiting van sluizen drie afzonderlijke boezems tot stand konden worden 
gebracht: de stadsboezem, het Amstellandse boezem en die van het Noordzeekanaal. Het waterpeil in 
de boezemstad lag op gemiddeld NAP -0,5 m, tegenwoordig is dit NAP -0,4 m. Het stadspeil werd vast-
gesteld als maaiveldniveau van de boezemstad: gemiddeld NAP +0,7 m. Buiten de stad lagen uitgestrek-
te gebieden die onder het boezempeil lagen en tegen het boezemwater werden beschermd door dijken 
en bemaling. 
 

 
 
189 De systematiek van ophogen in stroken in de eerste helft van de twintigste eeuw in het gebied ten zuiden van het Vondelpark (boven) 
(kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
                                                                    
1066 In 1950 als zodanig aangeduid, zie Gemeenteblad afd. 1, 1950, 69. 
1067 De Graaf et al. 1931, 5. 
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190 Polderkaart, bijlage van het rapport van de commissie ‘ter bestudeering van het vraagstuk van het bouwen op al dan niet opgehoog-
den grond’. De zone buiten de ringspoorbaan zou vanaf 1950 niet meer op boezem-, maar boven polderpeil worden opgehoogd  

 
Hier bestond een polderpeil: het niveau waarboven het water en hiermee het maaiveld moest liggen. Bij 
het bouwen op polderpeil werd een maaiveldhoogte aangehouden van 1 m boven polderpeil. In het wes-
telijke en zuidelijke landelijke gebied van Amsterdam lag het maaiveld rond 1930 op NAP -1,5 m; een 
halve meter boven het zomerpeil van NAP -2 m.1068  

Dat de Amsterdamse ondergrond onderhevig was – en is – aan bodemdaling en dat ophogingen 
dit proces doen versnellen, was al eeuwenlang bekend, maar bij het onderzoek uit 1927-1931 werd voor 
het eerst door middel van een booronderzoek vastgesteld wat de mate van deze verzakkingen was en 
hoeveel ophogingsmateriaal er nodig was om de gewenste maaiveldhoogte te bereiken. Dit leidde tot de 
uitkomst dat bodemdaling niet zuiver werd bepaald door de omvang – en samenhangend hiermee ge-
wicht – van de ophoging, maar vooral de mate waarin de veenbodem zelf was gaan inklinken.1069 De bo-
ringen in Zuid, West, de Indische buurt, het Willemspark en in Nieuwendam toonden aan dat door inklin-
king nog maar 56 tot 68 % van het oorspronkelijke veenpakket over was. Op basis van deze gegevens 
werd berekend in Zuid 80%, in West 64% en de Indische buurt 122 % meer zand nodig zou zijn om het 
maaiveld 2 m te verhogen. Daarnaast concludeerde de commissie dat bouwen op stadspeil niet strikt 
noodzakelijk was, de polders waren immers goed genoeg beschermd door hoogwaterkeringen en het 
gevaar van overstromingen was hierdoor tot een minimum teruggebracht. Het bouwen op polderpeil zou 
ten aanzien van benodigde zand voor ophogingen een aanzienlijke kostenbesparing betekenen. Het 

                                                                    
1068 Op de kaarten van de Dienst der Publieke Werken vanaf 1909 staat in landelijk gebied de vermelding van ZP met een NAP-waarde. 
Het gaat hier om het zomerpeil, niet de werkelijke maaiveldhoogte. 
1069 De Graaf et al. 1931, 63.  
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gevaar van overstromingen werd na 1932 verder teruggebracht na voltooiing van de Afsluitdijk, waarmee 
de stad dubbel beschermd was, door deze dijk en de Oranjesluizen. 
 
Peilbesluit van 1950 
Ophogingszand werd aanvankelijk betrokken uit het Gooi, de duinen, het Noord-Hollandse plassenge-
bied en zand uit het havenbekken van het Noordzeekanaal in de omgeving van IJmuiden.1070 De beschik-
baarheid hiervan werd in 1931 door de commissie wat te optimistisch ingeschat, zo bleek bij de uitvoe-
ring. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog leidden initiatieven voor natuurbescherming ertoe dat de 
zandbronnen dreigden weg te vallen. Om de voortgang van de nieuwbouw aan de westzijde van de stad 
niet in gevaar te brengen onderzocht het stadsbestuur in 1950 nogmaals de minimumvereisten ten aan-
zien van ophogingen en waar het benodigde zand vandaan zou moeten komen. Als uitgangspunt diende 
het rapport uit 1931, dat bekend was komen te staan als het ‘zandrapport’. 
 

 
 
191 Het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, detail van het ontwerp uit 1934 met daarop goed zichtbaar de bestaande bebouwde stad 
inclusief het volgebouwde areaal van het Plan Kalff (1, zwart), de ringspoorbaan (2) en de nieuwbouwwijken gepland rondom de opnieuw 
uit te graven Sloterdijkermeerpolder (Sloterplas, 3). De ringspoorbaan werd in 1950 de scheiding tussen het ophogen tot op stadspeil en 
ophogen tot boven polderpeil (Stadsarchief Amsterdam, bewerking MenA) 

 
Dit leidde ertoe dat in 1950, teruggrijpend op het ‘zandrapport’, zoals het bekend was komen te staan, 
door het stadsbestuur opnieuw de afweging werd gemaakt hoeveel ophoging nodig was voor de snel te 
bouwen nieuwbouwwijken aan de westzijde van de stad en waar dat zand vandaan moest komen. In dat 
jaar kwam het College van B&W met het voorstel om de ophogingen buiten de ringspoorbaan niet meer 

                                                                    
1070 Afdeling Gereedmaken Terreinen 1967, 290-294.  
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op boezempeil, maar boven polderpeil uit te voeren (afb. 191-2). Dit leverde in de praktijk van de weste-
lijke uitbreiding een besparing op van 30 miljoen m3 zand.1071 Het polderpeil lag op circa NAP -2 m en met 
een ophoging tot 1,20 m boven het waterniveau kwam het maaiveld na ophoging op circa 0,80 m – NAP 
te liggen. Ter vergelijking, een ophoging tot stadspeil zou een maaiveldverhoging tot NAP +0,70 m bete-
kenen. Bij de onderbouwing van het voorstel werd beargumenteerd dat bij een ophoging van 4 m zand 
tot op boezempeil een bodemdaling – van zowel het veen als onderliggend kleisediment – van circa 1,80 
m zou optreden, maar dat deze bij een ophoging van 2 m beperkt zou blijven tot 1,30 m. Voorgesteld 
werd om voortaan op te hogen tot 1,20 m boven polderpeil. De uitbreidingsgebieden lagen op gemiddeld 
o,5 m boven polderpeil en om de extra 0,7 m maaiveldverhoging te realiseren, was nu een zandophoging 
van slechts 2 m meer dan afdoende. Tenslotte hoefde nu niet vier tot vijf jaar te worden gewacht voordat 
het volledig gezette terrein bebouwd kon worden, maar kon de bouw al na anderhalf jaar starten. Vooral 
dit laatste argument speelde een belangrijke rol bij het vaststellen van het ‘Peilbesluit’ door de gemeen-
teraad op 22 januari 1950.1072 
 

 
 
192 De systematiek van de ophogingen rondom de Sloterplas (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
                                                                    
1071 Afdeling Gereedmaken Terreinen 1967, 290-294.  
1072 Gemeenteblad afd. 1, 1950, 67-81. 
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Zand uit de Sloterplas 
De beschikbaarheid van zand voor de ophogingen werd veiliggesteld door het besluit van 12 april 1950 
om de Sloterplas te verdiepen tot 30 m en het bij de ontgraving gewonnen ‘veelbegeerde zand' te ge-
bruiken voor de ophogingen (afb. 191-3 en 192).1073 Deze plas in de Sloterdijkermeerpolder werd op dat 
moment al ontgraven. De polder, in 1639 ontstaan door drooglegging van het Sloterdijkermeer, was in 
het AUP bestemd tot recreatieplas en de ontgraving ervan was in 1942 gestart.1074 Het maaiveld in de 
polder lag op NAP -4,5 m; twee meter lager dan het omliggende land.1075 In juni 1951 werd de eerste 
zandlaag bereikt en kon het opspuiten van Slotermeer van start gaan.1076 De ontgraving ging met cutter-
zuigers, destijds een noviteit in de civiele techniek. Een cutterzuiger bestond uit een zuigbuis met aan het 
uiteinde een cutter, vergelijkbaar met een dubbel scheprad met snijkanten, die aan de zijkant van een 
schip in het water werd gehangen. Met de ronddraaiende cutter van vier meter in doorsnede werd een 
gat van ongeveer vier meter diepte gegraven, een zogeheten snede. De losse grond werd vervolgens 
weggezogen via de zuigerbuis. De zuigerbuis met cutter werd met een constante snelheid over het ont-
gravingsvlak voortbewogen om ook een constante toevoer van grond te hebben. Vanuit de zuiger ging 
de met water vermengde grond via een persleiding naar de locatie die moest worden opgehoogd.1077 Op 
deze wijze ontstond de Sloterplas, een zandwinning waaraan 7.600.000 m3 zand en 4.500.000 m3 veen en 
klei werd onttrokken.1078 Vanaf 1953 werd ook zand gewonnen in de Riekerpolder, aan de noordzijde van 
het Nieuwe Meer.1079 Voor ophogingen in Noord werd gebruik gemaakt van zand uit de Noorderplas. 

Het zand uit de Sloterplas was niet genoeg om alle nieuwe stadswijken mee op te hogen, het was 
alleen voldoende voor Slotervaart, het Overtoomse Veld en gedeelten van Osdorp en Slotermeer.1080 
Voor de ophoging van Geuzenveld werd schoon zand uit de Vechtstreek aangevoerd.1081 In de uitvoering 
van de ophogingen werd ondervonden hoe groot het belang was van het gebruik van schoon zand. Toen 
er in Slotermeer capaciteitsproblemen waren bij de aannemerscombinatie en er zand vermengd met slib 
werd gebruikt, rezen meteen de problemen van een ongecontroleerde zetting.1082 
 
Bos en Lommer, archeologische casus 
Het gebied ten noorden van de Erasmusgracht werd in de jaren 1938-1943 opgehoogd tot boezem-
peil.1083 Het maaiveld in de omgeving van de Leeuwendalersweg bevond zich in 1939 op NAP -1,7 m.1084 
Bij archeologisch onderzoek in 2009 werd vastgesteld dat dit maaiveld, waaronder het wegdek van de 
Sloterdijkermeerweg, 70 jaar later op NAP -2 m was komen te liggen en werd afgedekt door een 2,5 m 
dik zandpakket tot NAP +0,5 m. In de voorbereiding op het ‘Peilbesluit’ van 1950 was berekend dat een 
ophoging van 4 m zand leidde tot een zetting van ophoging en ondergrond van in totaal circa 1,30 m.1085 

                                                                    
1073 Van Rossem en Steenhuis 2017, 188. 
1074 Dit meer was ontstaan door oeverafslag in een veenkreek.  
1075 In 1908 werd voor het eerst gesproken over het maken van een natuurgebied van de Sloterdijkermeerpolder en in de jaren 1924-1926 
kwam het ook als zodanig voor op stadsuitbreidingsplannen. De bestemming tot water kwam voort uit het in de jaren twintig toegeno-
men gebruik van water voor recreatie. Zo was de Nieuwe Meer in korte tijd een populaire plek voor watersport geworden en de ontpolde-
ring van de Sloterdijkermeerpolder zou in een groeiende behoefte aan dergelijk recreatiegebied voorzien. In 1941 presenteerde Publieke 
Werken het plan voor de uitvoering. De polder zou, als werkverschaffingsproject, worden vergraven tot een niveau van NAP -6,5 m. De 
vrijgekomen grond werd bestemd voor de ophoging van het aan te leggen park rondom de plas. De ophoging zou plaatsvinden tot boe-
zempeil en de ophogingswerkzaamheden zouden twee jaar in beslag nemen. Het project, dat in 1942 van start ging, stagneerde vanwege 
een tekort aan arbeidskrachten. Na de oorlog werd aan de noordzijde gestart met de ontgraving, maar snelheid kwam echt vanaf het 
moment waarop het baggerbedrijf Bos en Kalis in 1947 in het project stapte en de ontgraving werd gemechaniseerd.  
1076 Steenhuis 2017, 90-91. 
1077 Pennock 1951, 26-30.  
1078 Afdeling Gereedmaken Terreinen 1967, 290-294.  
1079 Van der Veen 1958, 108. 
1080 Steenhuis 2017, 91. 
1081 Schilt 2017, 205-206. 
1082 Schilt 2017, 205-206. 
1083 Kaart van ophogingen van de Dienst der Publieke Werken.  
1084 Dino-loket, boring B25B0868, ccoördinaten: 117780, 487780 (RD). 
1085 Gemeenteblad afd. 1, 1950, 67-81. 
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Tot deze bodemdaling komen we ook op basis van de stratigrafie van de vindplaats LDW. Van de oor-
spronkelijk 4 m dikke zandophoging uit 1941 resteerde een 2,5 dikke laag, een verschil van 1,5 m. Het 
oude maaiveld was slechts 0,3 m gedaald, hiermee uitkomend op 1,80 m.1086 
 
Bijlmermeer 
Na voltooiing van de tuinsteden bestond nog steeds een grote vraag naar bouwareaal en om die reden 
richtte de gemeente Amsterdam vanaf 1953 de blik op de Bijlmermeerpolder, een gebied van 2447 hecta-
re bouwgrond dat onderdeel was van de gemeente Weesperkarspel.1087 Het duurde tot 1963 voordat kon 
worden gestart met de grootschalige ophoging van dit gebied.1088 Het zand voor de ophogingen werd 
gewonnen in de Vinkeveense plassen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van één van de cutterzuigers van 
de Sloterplasontgraving. Het zand werd gewonnen tot een diepte van 35 m.  
 

 
 
193 Van water naar land, inpolderingen en aanplempingen (rood) sinds 1832. In lichtblauw nadien gegraven nieuwe waterwegen (kaart: 
Thijs Terhorst, MenA) 

 
Het zand werd, in een mengsel met water, via een 12 km lange persleiding van Vinkeveen naar de Bijl-
mermeer getransporteerd, om daar te worden opgespoten. Het zand bezonk vervolgens en het water 
werd via een speciaal in de polder gegraven lozingskanaal weer teruggevoerd naar de Vinkeveense plas-
sen.1089 Eind 1966 werd de eerste heipaal geslagen en ging de nieuwbouw van start. 
  

                                                                    
1086 Gawronski en Jayasena 2010a (MenA AAR 42). 
1087 Bosscher 2007, 384-389. 
1088 Bosscher 2007, 384-389.  
1089 Van Genderen 1965, 154-158. 
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7.1.6  Landwinning in het IJ vanaf 1860 
 
In de periode vanaf 1860 zijn op grote schaal aanplempingen gedaan in het IJ, dat hierdoor uiteindelijk 
veranderde van open, uitwaaierende watervlakte in een sterk gekanaliseerde vaarweg (afb. 193). De 
techniek van de landwinningen volgde in grote lijnen die van de ophogingen die bij de realisatie van het 
Plan Kalff op land werden uitgevoerd, maar in de praktijk bleek de ondergrond van het IJ aanzienlijk min-
der draagkrachtig dan verwacht. 
 

Geul van het Oer-IJ 
Bij negentiende-eeuwse aanplempingen in het IJ bleek op een aantal locaties dat de bodem daar uitzon-
derlijk slap was en grote hoeveelheden extra zand of fundering tot op een dieper niveau nodig waren om 
deze projecten te laten slagen. Deze bodemkundige omstandigheden houden verband met de ligging 
van een geul van het Oer-IJ ter plaatse. Deze heeft zich plaatselijk tot NAP -30 m in de eerste en tweede 
zandlaag uitgesleten en is opgevuld met lagen bestaande uit slappe klei en veen.1090 Pas in de afgelopen 
decennia was het door middel van sonderingen mogelijk om de ligging van de oergeul te karteren.1091  

 
194 Standaard bodemopbouw van Amsterdam, met 3 voorbeeld sonderingen (conusweerstand). In groen, ter plaatse van het Centraal 

Station de geul van het Oer-IJ (naar De Gans 2011). 

 

Van Grote IJpolder naar Westelijk havengebied 

Het proces van grootschalige versmalling van het IJ begon in de jaren 1861-1876 met de aanleg van het 
Noordzeekanaal aan de westzijde van de stad, waarmee een directe verbinding tussen Amsterdam en 
IJmuiden tot stand kwam. De zuidelijke IJ-oever strekte zich tot die tijd uit langs de Spaarndammerdijk 
en het buitendijkse land van Sloten buitendijks, Spieringshoorn Buiten en De Heining. De aanleg van het 
kanaal gebeurde grotendeels – van de stad tot aan de duinen – door inpoldering van het IJ, dat hiermee 
werd versmald van 3,5 km tot 150 m (afb. 195).1092 De Grote IJpolder – het nieuwe land tussen Noordzee-
kanaal en Spaarndammerdijk dat tevens het eiland De Hoorn omvatte – kreeg een agrarische bestem-
ming. De polder was geen lang leven beschoren, zo kwam er al in 1888 een petroleumhaven te liggen, 

                                                                    
1090 De Gans 2011, 12. 
1091 Eind 2017 zijn de bestaande projecties ervan geactualiseerd met alle beschikbare sonderingen en door het Ingenieursbureau van de 
gemeente Amsterdam gepresenteerd, zie maps.amsterdam.nl/oergeul  
1092 Abrahamse et al. 2010, 42, 50 en Gilijamse 2009, 86. De totale breedte van het Noordzeekanaal was circa 150 m, de bodembreedte 
bedroeg 27 m.  



 

 
 275 

werd in 1912 het eerste plan gepresenteerd voor de verplaatsing van de haven naar dit gebied en werd 
deze bestemming in 1935 definitief vastgelegd in het AUP.1093 In de jaren 1926-1932 werd bij de uitbrei-
ding van de Petroleumhaven, waarvoor een stuk IJ-polder werd vergraven, een archeologische vondst 
gedaan, die door Bodenheim in kaart werd gebracht.1094 Het ging om een vondstcomplex uit de IJ-
bodem dat waarschijnlijk onderdeel was van een scheepslading van rond 1605, gelet op de diverse geda-
teerde aardewerken monniksbekers. Een soortgelijke monniksbeker die waarschijnlijk tot dit vondst-
complex behoorde dook in de jaren 1950 op uit particulier bezit. Ook deze was gedateerd 1605.1095 In de 
jaren 1960 werd de Grote IJpolder opgehoogd, waarbij het maaiveld van circa NAP -3 m op NAP +1 m 
kwam te liggen.1096 Net zoals in de westelijke tuinsteden werd het polderlandschap opgespoten met 
zand. Dit werd aanvankelijk gewonnen bij het uitgraven van de havenbekkens, maar toen deze bron niet 
meer toereikend was aangevoerd uit IJmuiden.1097 
 

 
 
195 De inpoldering van het IJ (rood) aan de westzijde van de stad, met prominent zichtbaar het eiland De Hoorn, en de nadien vergraven 
havenbekkens (vergelijk afbeelding 193) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Het eerst graven van waterpartijen, of het nu grachten of havenbekkens zijn, om vervolgens de vrijge-
komen grond te gebruiken om het omliggende land op te hogen, was geen nieuw fenomeen. Net zoals 
bij de aanleg van de haveneilanden in 1592 werd de natuurlijke bodem in het westelijke havengebied 
opgehoogd met uitgegraven materiaal dat in omgekeerde volgorde was opgebracht, zo was goed te zien 
bij de archeologische begeleiding van de uitbreiding van de Australiëhaven in 1999.1098 Met deze opho-
gingen verdween de oude door het landschap slingerende – oorspronkelijk dertiende-eeuwse – Spaarn-
dammerdijk grotendeels uit het zicht. Ontdaan van de stenen bekleding is het aardlichaam op veel plaat-
sen nog steeds aanwezig, afgedekt en opgenomen in de zandophogingen. Als nieuwe dijk werd de Ver-
legde Rijnlandse Hoogwaterkering aangelegd.1099 

                                                                    
1093 Bonke 2009, 98. 
1094 N.N. 1933, 50-51. Hierin wordt verwezen naar een artikel van Bodenheim in Oud-Holland nr 5, 229 e.v. 
1095 Van Rooijen 1958. Hierin wordt vermeld dat bij de uitbreiding van de Petroleumhaven ook enkele monniksbekers zijn gevonden.  
1096 Abrahamse et al. 2010, 54-55. Hoogte van de polder gebaseerd op het zomerpeil van NAP -3,75 m. Zie polderkaart in ‘zandrapport’ uit 
1931, voor ophoging zie Hogenes 1997, 98.  
1097 Hogenes 1997, 98. 
1098 Veerkamp 2000. 
1099 Abrahamse et al. 2010, 54.  
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Landwinning in het IJ: Centraal Station 
De meest ingrijpende grondwerken in de negentiende eeuw hielden verband met een gefaseerde en 
tenslotte in 1877 voltooide complete afsluiting van de stad van het IJ. Dit proces begon met de aanleg van 
de Oosterdoks- en Westerdoksdijk, respectievelijk in de jaren 1829-1832 en 1834. Deze dijklichamen, 
opgeworpen in open water, sloten de oostelijke- en westelijke eilanden af van het IJ. Om deze water-
staatkundige werken te realiseren werd de palenrij, die tot dan toe de haven afsloot, verwijderd. De dijk-
aanleg bracht een onbedoeld neveneffect met zich mee: het overgebleven open havenfront begon al snel 
te verzanden.1100 In de periode 1864-1869 was het open havenfront onderwerp van een hoogoplopend 
debat. Aanleiding was het in 1864 door de regering Thorbecke gepresenteerde plan om hier – op gewon-
nen land – een nieuw spoorwegstation te bouwen. In Amsterdam leidde dit tot hevig protest tegen wat 
werd gezien als een ernstige aantasting van het stadsbeeld, de maritieme stad aan het open water van 
het IJ dat daar nu van zou worden afgescheiden. Daarnaast waren er terechte zorgen vanuit de haven 
gezien de vrees dat een versmalling van het IJ de scheepsvaartbewegingen zouden bemoeilijken, zo niet 
onmogelijk maken. Ingenieurs van de Dienst der Publieke Werken ontwikkelden enkele alternatieve 
plannen, maar in 1869 kon de stad tenslotte niets anders dan het regeringsplan aannemen.1101 Dit kwam 
doordat de spoorwegen alleen bereid waren tot investeringen in een station in het IJ en dat door een 
aanpassing in het plan – waardoor de eilanden smaller werden en het goederenstation werd verplaatst 
naar de Stadsrietlanden – ook de risico’s van een te smalle vaarweg waren weggenomen.  
 

 
 
196 Landaanwinning (rood) in het IJ vanaf 1860, geprojecteerd op het kadastrale minuutplan van 1832 (tot op heden), 1. Stationseiland 
(1872-1877), 2. Stationseiland-oost , (1872-1877) 3. Stationseiland-west(1872-1877) , 4. IJ-eiland (1896) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 

                                                                    
1100 Gilijamse 2009, 70. 
1101 Gilijamse 2009, 70-71.  
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197 De fasering van de aanleg van drie eilanden in het IJ. Tekening van J. Waldorp, 3 juni 1869 (Stadsarchief Amsterdam, 010056918584) 

 

  
 
198 Tekening uit 1874 van het middelste (stations)eiland met aan de noord- en zuidzijde de zone waar 2 m dieper werd gebaggerd ten 
behoeve van de aanleg van een zandkisting (Stadsarchief Amsterdam, CTA 19010-1) 
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In het Open Havenfront kwamen drie aangeplempte eilanden te liggen, Stationseiland-West, Stationsei-
land-Oost en ertussen – in de as van het Damrak – het eiland waarop het station moest verrijzen.Na de 
aanleg van het Waalseiland in 1644 was dit de eerste keer dat weer land werd gewonnen in open water. 
De overige laatzestiende- en zeventiende-eeuwse eilanden waren alle vanuit bestaand – weliswaar dras-
sig – land opgeworpen, door ophoging van weilanden en landwinning in de Amstel en het IJ. De werk-
zaamheden vonden plaats in de jaren 1872-1877. Alvorens de landwinning van start kon gaan, moest de 
Nieuwe Stadsherberg in het IJ worden gesloopt en de palenrij en steigers worden opgeruimd. In 1873 
werd besloten om de palen van de stadsherberg te laten staan; deze zouden moeten worden ingekort tot 
NAP -0,5 m.1102 In de jaren 1872-1874 werd de IJ-bodem grondig uitgebaggerd, waarbij in totaal 360.ooo 
m3 slib en ander bezinksel werd verwijderd tot een diepte van NAP -5 m.1103 Aan de noord- en zuidzijde 
van het aan te plempen stationseiland werden 22 m brede sleuven gebaggerd tot NAP -7 m en opgevuld 
met zand. 1104 Deze zogeheten zandkisting had tot doel om de zijdelingse gronddruk van de in de volgen-
de fase uit te voeren zandophogingen op te vangen. Voor de ophoging was 2.000.000 m3 schoon zand 
benodigd. Dit werd deels gewonnen uit de op dat moment ook plaatsvindende aanleg van het Noord-
zeekanaal en voor de rest per trein aangevoerd uit de duinen bij Castricum. 

Het stationseiland werd opgehoogd tot NAP +5 m, de flankerende eilanden tot NAP +1 m. Op 
het oostelijke eiland kwam in 1874 het hulpstation Oosterspoor, de verbinding met Amersfoort en op het 
westelijke eiland opende in 1878 het station Westerdok voor de verbinding met Haarlem.1105 Op het mid-
delste eiland werd in 1881 gestart met de bouw van het Centraal Station naar ontwerp van architect 
P.J.H. Cuypers (1827-1921). In vier maanden tijd werden door zes stoomheimachines in totaal 8687 palen 
met een lengte van 16 m in de bodem geslagen.1106 
 

  
 
199 Stationseiland met daarop geprojecteerd de geul van het Oer-IJ               200 Bodemopbouw Stationseiland (NZS1, 2009) 
 

                                                                    
1102 Veerkamp 1997, 59. 
1103 Veerkamp 1997, 59.  
1104 Stadsarchief Amsterdam, toegang 5213 (Archief van de Dienst der Publieke Werken), inv. nr. 1562 (Levensbeschrijving van stadsinge-
nieur J.G. van Niftrik, circa 1910), p. 152. Met dank aan A. Bakker, Ingenieursbureau, gemeente Amsterdam. 
1105 Meiners 1980, 205.  
1106 Emeis 1981, 242.  



 

 
 279 

In 1886, bij de bouw van de 300 m lange en 45 m hoge perronoverkapping trad een dusdanige verzakking 
op dat scheuren ontstonden in de viaducten. De verklaring voor deze verzakking werd gezocht in, zoals 
stadsingenieur J.G. van Nifrik decennia later in zijn memoires optekende, ‘wat al te vlugge hooge zand-
aanvulling tegen die muren voordat die ca 12 M hooge aanvulling tijd gehad had behoorlijk tot rust te 
komen’, ofwel, een nog niet voldoende gezette ondergrond.1107 Tegenwoordig is duidelijk dat het stati-
onseiland precies boven de geul van het Oer-IJ is aangelegd.1108 De verzakking zorgde voor enkele jaren 
bouwvertraging, waarbij extra palen moesten worden geheid, ditmaal met een lengte van 25 m. Deze 
palen bestonden uit twee op elkaar gemonteerde delen.1109 In 1889 werd het Centraal Station in gebruik 
genomen. 

Bij het archeologisch onderzoek op de Noord/ Zuidlijnlocatie Stationsplein is in 2009/2010 de 
bodemopbouw van het IJ en het negentiende-eeuwse eiland gedocumenteerd (afb. 200).1110 Op de na-
tuurlijke afzetting van het IJ, tot NAP -6 m bevonden zich humeuze rivierafzettingen met daarin afval van 
de dertiende- tot negentiende eeuw. Variërend van NAP -5 m tot NAP -6 m bevond zich de overgang 
naar het zandpakket waarmee het Stationseiland in de jaren zeventig van de negentiende eeuw is opge-
hoogd.  
 
Oostelijke Handelskade en IJ-eiland 
Voor de ontwikkeling van het oostelijke havengebied bracht het spoorwegproject met zich mee dat aan 
de noordzijde van de spoordijk – aan de IJ-oever – een havenkade werd aangelegd over een lengte van 2 
km opdat schepen aan diep water konden lossen en laden. De aanleg van deze Oostelijke Handelskade 
vond plaats in de jaren 1875-1882.1111 In 1896 werd in het IJ een nieuw haveneiland aangelegd – het IJ-
eiland – dat via een verbindingsdam werd verbonden met de Oostelijke Handelskade. Voor de aanleg 
werd baggerspecie gebruikt, afkomstig uit het Noordzeekanaal en de ontgraving ten behoeve van een 
tweede sluis in IJmuiden. Op het nieuwe eiland, aan de Javakade, vestigde zich als eerste de Koninklijke 
Nederlandse Stoomboot Maatschappij (KNSM). Ook andere scheepvaartondernemingen vonden hier 
een bestemming totdat het in 1921 geheel volgebouwd was.1112 
 
Zeeburgereiland 
In de jaren 1866-1894 kwam in vier fasen het Zeeburgereiland tot stand (afb. 201, links).1113 Als eerste 
werd in de jaren 1866-1874 een 1,3 km lange afsluitdijk aangelegd in het IJ tussen Schellingwoude en de 
Paardenhoek in de stadsrietlanden. Hier sloot deze waterkering aan op de al bestaande, in de jaren 1828-
1832 aangelegde, Oosterdoksdijk. In de afsluitdijk werden de Oranjesluizen gebouwd, waarmee het IJ 
definitief van het buitenwater – de Zuiderzee – werd afgesloten. De sluizen werden in 1872 geopend, de 
oplevering van de afsluitdijk vond door onvoorziene omstandigheden pas plaats in 1874. Tijdens de uit-
voering bleek vooral aan de zuidwestzijde sprake te zijn van een uitzonderlijk slappe IJbodem. Opge-
brachte dijkophogingen verzakten hier vrijwel meteen. Daarnaast trad tot overmaat van ramp ook nog 
eens scheurvorming op in de zinkstukken onder de dijk, waardoor een circa 200 m lang dijktracé in twee-
en spleet. Door de dijkvoet aan beide zijden met zand te verzwaren werd het geheel gestabiliseerd. Toen 
het project in 1874 werd voltooid, en er een dijk lag met een kruinhoogte van NAP +3,38 m, was uiteinde-
lijk 150% meer grond nodig geweest dan voorzien. De oorzaak van de slappe ondergrond ligt in de, voor 
de negentiende-eeuwse bouwers nog onbekende, ligging van een geul van het Oer-IJ, net zoals bij het 
Centraal Station waar zich hetzelfde probleem voordeed (afb. 201, rechts en 202). Deze geul heeft zich 

                                                                    
1107 SAA, levensbeschrijving door J.G. van Niftrik, p. 158-159; ook geciteerd in Jager 2002, 353. 
1108 De Gans 2011, 12.  
1109 Verzakking, zie Bardet 1949, 148 en Meiners 1980, 205-206; extra palen zie Veerkamp 1997, 60 en De Gans 2011, 12. 
1110 MenA vindplaats NZS1.  
1111 Gilijamse 2009, 71-72 en Bonke 2009, 94. 
1112 Bonke 2009, 96-97.  
1113 Historische informatie ontleend aan Bakker 2003, met dank aan A. Bakker (Ingenieursbureau, Gemeente Amsterdam) voor aanvullen-
de informatie.  
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plaatselijk tot NAP -30 m uitgesleten in de eerste en tweede zandlaag en is opgevuld met lagen van slap-
pe klei en veen.1114 In de tweede fase werd het westelijke deel van de afsluitdijk in de jaren 1886 en 1891 
doorbroken ten behoeve van de aanleg van de voorhaven van het Merwedekanaal. De baggerspecie 
werd in het water aan de binnenzijde van de dijk gestort en in een grondberging ten westen van de voor-
haven, het huidige schiereiland Cruquius. Het Merwedekanaal werd in 1892 geopend als het eerste deel 
van het pas halverwege de twintigste eeuw voltooide Amsterdam-Rijnkanaal. Net zoals de strekdam 
werd de dijk opgeworpen met zand, gewonnen in IJmuiden, en bekleed met klei en steenpuin. De IJbo-
dem werd hier opgehoogd van NAP -1,60 tot NAP -0,90 m tot een hoogte van NAP +3,50 m tot NAP 
+3,75 m.1115 De derde fase betrof de aanleg van een 4,3 km lange strekdam langs de oostelijke vaargeul 
naar de Oranjesluizen in 1890. Deze zeebreker werd opgeworpen met zand dat afkomstig was uit IJmui-
den en bekleed met stortsteen (onderwater) en basalt. De hoogte van de strekdam liep op van NAP +0,50 
m bij de Oranjesluizen tot NAP +1,60 m aan de oostzijde. De waterbodem ten zuiden van de strekdam, 
met een oppervlakte van circa 100 hectare, werd door Rijkswaterstaat ingericht als baggerbergplaats.1116 
Hier werd de baggerspecie gestort die vrijkwam bij het op diepte brengen van de vaargeul. Het bagger-
depot was aan de zuidzijde nog niet gesloten. In 1894 werd hier een kade aangelegd. Dit was een initia-
tief van het Rijk, dat financieel werd ondersteund door de gemeente, aangezien 200 m van de kade over 
gemeentelijk grondgebied liep. 

  
 
201 Links: Fasering van de dijk- en kadeaanleg waarbij het Zeeburgereiland tot stand kwam, ingetekend op de kaart van de Dienst der 
Publieke Werken uit 1929: 1. Afsluitdijk (1866-1874), 2. Oostelijke dijk van de Voorhaven van het Merwedekanaal (1886-1891), 3. Strekdam 
(1890) en 4. Kade (1894). Rechts: de locatie van de geul van het Oer-IJ op basis van sonderingen ter plaatse van het Zeeburgereiland 
(kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Met de voltooiing ervan was een driehoekig watervlak geheel bedijkt. In het begin van de twintigste 
eeuw kwam de baggerbergplaats boven water te liggen en was het een echt eiland. Er werden riet- en 
biezenvelden aangelegd, die werden verpacht voor de jacht. Vanaf 1907 kreeg het eiland een militair 
gebruik, eerst als schietbaan voor het garnizoen van Amsterdam en vanaf de jaren 1930 als vliegveld. 
 
IJburg 
In 1965 werd het eerste ontwerp gepresenteerd voor een stadsuitbreiding in het IJmeer, het zogeheten 
‘Pampusplan’. Dit werd nooit uitgevoerd, net zo min als andere studies die in de daaropvolgende jaren 
het licht zagen. De gemeente Amsterdam ging pas vanaf 1978 serieus aan de slag met een haalbaar-

                                                                    
1114 De Gans 2011, 12. 
1115 Bakker 2003.  
1116 Jansen 1978, 362.  
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heidsstudie van woningbouw in het IJmeer en in 1987 werd voor het eerst vastgesteld dat opgehoogde 
eilanden voordelen zouden hebben boven ingepolderd land.1117  

In de jaren 1990 was de kennis van het opspuiten van een eiland in open water beperkt. Om die 
reden werd in 1993 in het IJmeer een proefeiland aangelegd met een omvang van 3 hectare. In 1996 pre-
senteerde het Projectbureau IJburg het ontwerp voor IJburg, een eilandenrijk in het IJmeer.1118 In 1997 
verkreeg Amsterdam de ‘concessie voor landaanwinning’ voor de eerste fase van de aanleg van IJburg, 
een project waarbij circa 200 hectare water tot land zou worden gemaakt.1119 In september 1998 startte 
de aanleg van het westelijke deel van Haveneiland, met zand dat werd gewonnen in het Markermeer ter 
plaatse van de vaargeul Amsterdam-Lelystad. 
Om inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid hebben uitgebreide sonderingen plaatsgevonden. Hieruit 
bleek niet alleen dat de IJ-bodem een geringe draagkracht had, maar ook dat dwars door het plangebied 
de geul lag van het Oer-IJ.1120 Hoofdzakelijk uit kostenoverwegingen is op basis van deze bevindingen 
besloten om de deeleilanden van IJburg niet op deze geul, maar er omheen aan te leggen (afb. 202). Een 
probleem was er niet alleen met de oergeul, ook de omliggende waterbodem was verre van stabiel. De 
ondergrond bestond hier uit een 10 m dik sediment van klei en veenlagen – die onder het gewicht van 
een ophoging gemakkelijk zouden kunnen inklinken – met daarop een nog een 1 tot 3 m dikke laag van 
bodemslib. Deze omstandigheden bepaalden dat geen enkel risico mocht worden genomen ten aanzien 
van zetting van de bodem en dat het zand gecontroleerd zou moeten worden opgebracht.  
 

 
202 IJburg met projectie van de geul van het Oer-IJ (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 

                                                                    
1117 Projectbureau IJburg 1996, 11. 
1118 Projectbureau IJburg 1996. 
1119 Staatscourant 1997, nr. 50, 9.  
1120 De Kant en Meisner 1999, 45 en Projectbureau IJburg 1996, 61.  
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De waterbodem had een diepte van 1 tot 2 m en moest met 3 m worden opgehoogd tot NAP + 1 
m. Uitgaande van een zetting van 1,5 tot 2 m zou dit in de praktijk over het grootste deel van een eiland 
een ophoging van 4,5 tot 5 m betekenen en daar waar waterkeringen en hoofdinfrastructuur waren ge-
pland een pakket van 6 m zand. Om instabiliteit van de IJ-bodem te voorkomen, en hiermee een onge-
controleerde zetting, werd voor de ophoging de pannenkoekenmethode ontwikkeld.1121 Dit betrof een 
laagsgewijze ophoging waarbij vanaf een langzaam varend sproeiponton onder water dunne lagen zand 
werden aangebracht. De eerste laag, direct op de slibbodem, had een dikte van maximaal 0,5 m; die van 
de volgende lagen kon variëren van 0,5 tot 1,5 m, afhankelijk van de zetting van de ophogingslagen en de 
diepte van het water. Voor iedere laag was vier weken zettingstijd vereist. Dit was goed uitvoerbaar in 
het werkproces, aangezien de snelheid waarmee het sproeiponton een laag over een geheel eiland kon 
aanbrengen gelijk was aan vier weken, waardoor de ophogingen elkaar direct konden opvolgen. 

Bij het bereiken vanaf de waterlijn, en het overstappen op een verdere ophoging door middel van 
opspuiten, werd een grid van verticale drains aangebracht om de ontwatering van het onderliggende 
samendrukbare sediment te bespoedigen; het zogeheten consolideren van deze lagen. Een horizontale 
drain zorgde er tegelijkertijd voor dat het opgespoten zand zo snel mogelijk ontwaterde. Hierbij werd er 
vanuit gegaan dat hoe sneller de eindzetting zou zijn, des te geringer de restzetting was.  
Voor de waterkeringen werd een kruinhoogte vastgesteld van minimaal NAP + 1,20. Inclusief een waak-
hoogte van een halve meter betekent dit een totale hoogte van NAP + 1,70 m.1122  
In februari 2018 besloot de gemeenteraad tot de aanleg van een nieuw eiland, het Strandeiland. Dit ligt 
ten oosten van de Oer-IJgeul en zal met een oppervlakte van 150 hectare groter worden dan het be-
staande IJburg.  

                                                                    
1121 De Kant en Meisner 1999, 47-48.  
1122 Projectbureau IJburg 1996, 66. 




