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1.1 Inleiding
Binnen de aanduiding voor gebiedsindelingen wordt geen eenduidige terminologie
gebruikt. Amsterdam had eerst wijken, later werden dit buurten. Nadien zijn uit de buurten
buurtcombinaties en stadskwartieren gevormd. De stadskwartieren werden later wijken
genoemd. Op basis van de wijken zijn later de stadsdelen gevormd. De termen
stadskwartier en wijk om een gebied aan te duiden worden nu niet meer gebruikt in
Amsterdam.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt daarentegen de Amsterdamse stadsdelen
wijken; de Amsterdamse buurtcombinaties worden door het CBS buurten genoemd.
In het verleden zijn ook de termen kanton en sectie gebruikt.
In dit stuk wordt de historie van deze gebiedsindelingen beschreven en wordt
kaartmateriaal gepresenteerd.

1.2 Buurten
De eerste gebiedsindeling van Amsterdam stamt uit de 1529 en werd gebruikt voor de
verdeling van de armenzorg. In 1557 is deze indeling verfijnd, er werden 25 wijken binnen
acht kwartieren onderscheiden. In 1579 werd deze indeling gewijzigd en ontstonden er 11
wijken. Aan het hoofd van de wijken stonden burger-hoplieden of kapiteins, die ook branden oproerbestrijding tot taak hadden. In 1630 voerden zij de eerste volkstelling in
Amsterdam uit.
Later in de zeventiende eeuw werd de wijkindeling verder verfijnd en ontstonden er 60
burgerwijken (1684). Deze wijken bestonden meestal uit een door grachten omsloten
gebied. In de Jordaan en de Westelijke Grachtengordel bestonden de wijken uit lange
stroken van de Jordaan, aangevuld met een naastgelegen gebied in de Grachtengordel.
De burgerwijken werden met nummers aangeduid.
In de achttiende eeuw lieten de hoofden van de burgerwijken kaarten van hun wijken
maken, een deel van deze kaarten is bewaard gebleven. Op de meeste kaarten is naast
de cartografie veel aandacht besteed aan de versiering. Deze indeling is tot 1850 in
gebruik gebleven.
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In de vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad van 3 juli 1850 werd een
buurtreglement vastgesteld, waarbij Amsterdam werd verdeeld in 50 buurten. De
aanleiding hiervan was de invoering van een bevolkingsregistratie (KB 11 van 20
december 1849). Elke buurt kreeg een buurtcommissaris en meerdere buurtmeesters, die
een registratie van ingezetenen bij moesten houden. Jaarlijks moesten zij verslag doen
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De 50 Amsterdamse buurten werden
aangeduid met de letters A-Z en de dubbele letters AA tot en met ZZ. Van deze buurten
lagen er 46 binnen wat nu stadsdeel Amsterdam Centrum is, 4 buurten lagen hierbuiten.
Deze gebiedsindeling is voor een belangrijk deel gebaseerd op de indeling in
burgerwijken. In de Jordaan en Grachtengordel zijn nu buurten gevormd die alleen in de
Jordaan of alleen in de Grachtengordel lagen. De buurtaanduiding was ook op de
huisnummerbordjes op de gevel aangebracht.
De oudst bekende kaart met deze buurtindeling stamt uit 1866 en laat de verspreiding van
de cholera-epidemie zien.
Kaart 1.1 Kaart van Amsterdam met de verspreiding van de cholera-epidemie van 1866
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In 1896 is de gebiedsindeling in 50 buurten uitgebreid met de buurt O.N.A. (Oud
NieuwerAmstel) vanwege de annexatie van de gemeente NieuwerAmstel. In deze periode
werden er veel huizen gebouwd in de buiten de Singelgracht gelegen buurten en de
bevolking nam hier snel toe. Bij de volkstelling van 1899 had Amsterdam 496.358
inwoners, waarvan er 203.608 in de vijf buiten de Singelgracht gelegen buurten woonden.
In 1909 is de gebiedsindeling aangepast en zijn de 51 buurten verdeeld in kleinere
gebieden. Dit geschiedde met name in de buiten de Binnenstad gelegen buurten WW,
XX,YY,ZZ en O.N.A. . De nieuwe buurten kregen nieuwe lettercombinaties. In de Jordaan
werd een aantal buurten in meerdere delen verdeeld, waarbij ze naast twee letters ook
een volgnummer kregen. In 1909 waren er 115 buurten binnen het grondgebied van de
gemeente Amsterdam.
In 1921 is vanwege de annexatie van de gemeente Sloten de buurtindeling aangepast, er
waren nu 169 buurten.
In 1931 is de gebiedsindeling vanwege de voortschrijdende bebouwing wederom
aangepast, er waren nu 217 buurten. Tot 1931 werden de buurten in publicaties
gegroepeerd om tabellen op één bladzijde te houden. In 1931 is dit gestructureerd en zijn
er 49 buurtcombinaties gevormd, die met twee cijfers werden aangeduid. Op
onderstaande kaart staat de gebiedsindeling in buurten en buurtcombinaties.
Kaart 1.2 Kaart van Amsterdam met buurten en buurtcombinaties volgens de gebiedsindeling van 1931
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In 1941 is de buurtindeling weer aangepast, er waren nu 264 buurten in Amsterdam.
In 1947 is de buurtindeling met 2 buurten uitgebreid, er zijn nu 266 buurten, in 1948 vindt
voorlopig de laatste wijziging plaats, er zijn nu 270 buurten.
De onderstaande kaart is in 1950 gemaakt en bevat deze buurtindeling.
Kaart 1.3 Kaart van Amsterdam met buurten en buurtcombinaties volgens de gebiedsindeling van 1951

Over wijzigingen in de buurtindeling tussen 1948 en 1976 is in het gemeenteblad geen
informatie te vinden. In de jaarboeken en het archief van O+S evenmin.
In 1976 wordt het aantal buurten uitgebreid naar 349 buurten vanwege de toevoeging van
de Bijlmermeer aan de gemeente Amsterdam. Voor de verwerking met computers wordt
voor de code met 2 letters en 2 cijfers een viercijferige code gebruikt.
In 1980 is de buurtindeling verder verfijnd naar 375 buurten zijn, hierbij wordt de
viercijferige code vervangen door een vijfcijferige (de buurten in de Bijlmermeer kregen
een 2 voor hun nummer, de overige buurten een 1). De bestaande buurtcodering in 2
letters en 2 cijfers wordt nog steeds gebruikt. Dit is tot nu toe de indeling met het grootste
aantal buurten. B&W geven de volgende motivatie voor de wijzingen:
“Dat het wenselijk is gebleken de bestaande grenzen van enkele buurten te herzien ter
aanpassing aan de natuurlijke begrenzing, in verband met de buurttoewijzing aan
industriegebieden, de buurtindeling van door B. en W. goedgegeurde gebieden van het
uitbreidingsplan en ter handhaving van het oorspronkelijke buurtvormingsprincipe m.n.
morfologische eenheid”.

5

Gemeente Amsterdam
Dienst Onderzoek en Statistiek

In 1986 is bij de invoering van 18 stadsdelen de buurtindeling gewijzigd om de buurten
binnen de grenzen van de stadsdelen te laten vallen. In 1986 zijn ook veel buurtgrenzen
gewijzigd. De codes van de buurten in twee letters en twee cijfers (5 cijfers t.b.v.
verwerking met computers) werd gewijzigd in 3 cijfers, waarbij de eerste twee cijfers de
buurtcombinatie aangaven en de het laatste cijfer het volgnummer van de buurt binnen de
buurtcombinatie. De onderstaande kaart geeft deze buurtindeling weer.
Kaart 1.4 Kaart van Amsterdam met buurten en buurtcombinaties volgens de gebiedsindeling van 1986

In 1998 is er een kleine aanpassing in de buurtindeling gemaakt vanwege de verandering
van de indeling in stadsdelen.
De buurtindeling van 2005 is -voor zover te achterhalen- de negende officieel
vastgestelde buurtindeling van Amsterdam.
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1.3 Buurtcombinaties
De indeling in buurtcombinaties is nooit bij raadsbesluit geregeld. Tot 1931 werden de
buurten in publicaties gegroepeerd om tabellen op één bladzijde te houden. In 1931 is dit
gestructureerd en zijn er 49 buurtcombinaties gevormd, die met twee cijfers werden
aangeduid, de ligging is te zien op kaart 2.2.
In 1950 is de buurtcombinatie-indeling gewijzigd in 56 buurtcombinaties, die met een
andere cijfercombinatie werden aangeduid. Onderstaande thematische kaart is gemaakt
op basis van deze gebiedsindeling
Kaart 1.5 Vertrek- en vestigingsoverschotten 1947-1950 in procenten der bevolking op 31 mei 1947.
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In 1966 is de buurtcombinatie-indeling aangepast vanwege de (toen) tijdelijke toevoeging
van de Bijlmermeer aan het grondgebied van de Gemeente Amsterdam. Er waren toen 89
buurtcombinaties. De buurtcombinaties in de Bijlmermeer werden aangeduid met een voor het cijfer.
figuur 1.6 De ligging van de buurtcombinaties volgens de gebiedsindeling van 1966
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In 1986 is de buurtindeling van Amsterdam in belangrijke mate gewijzigd vanwege de
invoering van 18 stadsdelen.In de verordening over de instelling van 18 stadsdelen en
356 buurtcombinaties in 1986 staat in het tweede lid :
“dat het hoofd Onderzoek en Statistiek van de secretarieafdeling Bestuursinformatie
gemachtigd is deze 356 buurten samen te voegen tot 83 buurtcombinaties
overeenkomstig de eerste twee cijfers van de onder 1° vermelde indeling”.
Met deze nieuwe stadsdeel- en buurtindeling ontstonden 93 buurtcombinaties
Kaart 1.7 De ligging van de buurtcombinaties volgens de gebiedsindelingen van 1981 en 1986.

In 1998 is de buurtcombinatie-indeling aangepast op de indeling van Amsterdam in 15
stadsdelen. Hierbij is er één nieuwe buurtcombinatie gevormd. De nieuw gevormde
buurtcombinatie 59 bestaat uit de delen van de buurtcombinaties 48 en 49 ten zuiden van
het Zuideramstelkanaal, de grens tussen de nieuwe stadsdelen Amsterdam Oud-Zuid en
Zuideramstel.
Met de nieuwe buurtindeling van 2005 zijn er drie nieuwe buurtcombinaties voor IJburg
gevormd (35, 51 en 74).
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1.4

Wijken

Bij besluit van de gemeenteraad in 1930 is Amsterdam verdeeld in 17 stadskwartieren,
die bestonden uit een groepering van buurtcombinaties. In onderstaand document is de
samenstelling en de ligging beschreven.
Figuur 1.8 De ligging van de buurtcombinaties volgens de gebiedsindelingen van 1981 en 1986.
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In 1950 is de term stadskwartier vervangen door wijk. De wijkindeling was voor de
Amsterdammers het meest zichtbaar omdat de wijkaanduiding onder of op de
straatnaamborden was aangebracht.
In 1962 is de indeling in wijken herzien en zijn er 27 wijken ingesteld. Vanwege de
annexatie van een deel van de gemeenten Weesperkarspel wordt de wijkindeling in 1976
herzien en zijn er 34 wijken.
De wijkindeling is in 1976 voor het laatst gewijzigd. Onderstaande kaart geeft deze
wijkindeling weer.
Kaart 1.9 De ligging van de wijken volgens de laatste wijziging in 1976.

Na de vorming van de stadsdelen in 1986 wordt in Amsterdam de term wijk niet meer
gebruikt.
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