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SamenVattIng 

de place making van nieuwe wijken

Van nieuwbouwlocaties wordt doorgaans verondersteld dat ze geen onderschei-
dende betekenis hebben. Daarvoor zouden ze simpelweg te nieuw zijn. De be-
tekenis van een plek zit echter niet louter in fysieke structuren, maar juist ook 
in de sociale processen er omheen. Deze maken van een abstracte ruimte, space, 
beleefde ruimte, place. Betekenisvolle ruimte ontstaat doordat verschillende groe-
pen, met verschillende doelen, waarde hechten aan een fysieke omgeving en er 
claims op leggen.

De nieuwe Amsterdamse wijk IJburg is hier een goed voorbeeld van. Letterlijk 
alles aan deze plek is nieuw. Waar in 2002 de eerste bewoners hun intrek namen, 
was tot vijf jaar daarvoor nog slechts water. In deze jonge geschiedenis is IJburg 
echter al een plek met vele betekenissen geworden. De wijk spreekt algemeen tot 
de verbeelding, zowel in de landelijke media als binnen de vakwereld van weten-
schappers en stedenbouwkundigen. Dit is geen gegeven, maar het resultaat van 
soms turbulente ontwikkelingen waarbij verschillende spelers betrokken zijn.

De manier waarop dit proces zich precies voltrekt is nog weinig bestudeerd. 
Bovendien bestaan er in de sociale wetenschappen verschillende visies op het 
belang van plaats in de hedendaagse netwerksamenleving. De oorspronkelijke 
benadering van place gaat uit van de dagelijkse handelingen van mensen in tijd 
en ruimte. Meer recent wordt gesteld dat de betekenis van ruimte geen objectief 
gegeven is, maar voortkomt uit de economisch-politieke structuren in de maat-
schappij. Bovendien zouden mensen zich onder invloed van individualisering, 
welvaartsgroei en mondialisering, bevrijd hebben van ruimtelijke inperking op 
lokaal niveau. Andere academici brengen daar weer tegenin dat place juist in een 
wereld van onbeperkte keuzemogelijkheden een basis voor identiteitsvorming is. 

Door de ontwikkeling van IJburg gedurende de eerste jaren te bestuderen, 
ambieert dit onderzoek de sociale processen die een nieuwe wijk betekenis geven 
te ontrafelen en een bijdrage te leveren aan de kennis over het belang van plaats. De 
term place making vormt daarbij het centrale begrip, op basis waarvan de volgende 
hoofdvraagstelling is gedefinieerd:
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14	 — buiten wonen in de stad

Op welke wijze vindt de place making van IJburg plaats vanaf het begin van de 
planvorming tot en met de eerste jaren van bewoning? Welke betekenissen komen 
tot stand, wat is de invloed van verschillende partijen en welk effect hebben hun 
individuele kenmerken en de structurele context waarin ze zijn ingebed? 

uitvoering van het onderzoek

Omdat place making een proces is dat in principe geen einde heeft en de aanleg van 
IJburg vele jaren in beslag neemt, is een specifieke periode afgebakend. Het onder-
zoek richt zich op de planning, uitvoering en gebruik van het Haveneiland-West 
en de Rieteilanden tussen 1994 en 2006. De focus daarbij ligt op de professionele 
ontwikkelaars en de eerste bewoners van IJburg. Voor elk van deze place makers is 
hun betekenisgeving zowel afzonderlijk als in relatie tot elkaar onderzocht.

De professionals vertegenwoordigen de organisaties die bij het plannen, ont-
werpen, bouwen en beheren van IJburg betrokken zijn. Hun place making vindt op 
meso-niveau plaats en is gemeten aan de hand van hun ruimtelijke visies op de wijk. 
Deze vallen uiteen in de fysieke structuur, de sociale kenmerken, voorzieningen en 
de identiteit. In deze visies worden de professionals beïnvloed door hun institutio-
nele posities, de belangen, bronnen en bevoegdheden die ze vanuit hun organisatie 
meenemen. Ze staan echter ook onder invloed van de structurele context waarin zij 
een project ontwikkelen, zoals de algemene economische omstandigheden en de 
lokale politieke situatie. De professionele place making van IJburg is onderzocht via 
de analyse van plandocumenten en ontwerpen en gesprekken met twaalf belangrijke 
vertegenwoordigers van de betrokken organisaties.

De place making van de eerste bewoners vindt plaats op micro-niveau en is 
gemeten aan de hand van hun territoriale bindingen. Deze staan voor hun geheel 
van gebruik en beleving van ruimte op verschillende schaalniveaus. De territori-
ale bindingen vallen uiteen in een economisch-functionele, sociale, politieke en 
culturele dimensie. Ze worden verondersteld afhankelijk te zijn van de bewoners-
kenmerken van de eerste IJburgers, zowel individueel als op huishoudensniveau. 
De manier waarop de bewoners IJburg gebruiken en beleven staat echter ook in 
relatie tot de structurele kenmerken van de wijk, oftewel site & situation. Om de 
place making van de bewoners te achterhalen is een enquête uitgezet waaraan 321 
huishoudens hebben deelgenomen, een respons van ruim vijftig procent. Met 27 
van de respondenten zijn nadere diepte-interviews gehouden.
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Place making door professionals

Planvorming

De aanleg van IJburg kent een lange aanloop waarin de wijk steeds tot de verbeel-
ding spreekt van een nieuwe generatie professionals. Het feit dat alles er nieuw is, 
zorgt voor een gevoel van ongekende mogelijkheden. Onder deze mythe van het 
nieuwe land vermelden de plannen dat IJburg beter wordt dan alle nieuwe wij-
ken ooit gebouwd. Ook de hoge vlucht die de stedelijke woningmarkt in de jaren  
negentig neemt, draagt daar sterk aan bij.

Kernwoord van de plannen is stedelijkheid, vertaald als een zo hoog mogelijke 
mate van diversiteit. Zo dienen de bouwblokken op het Haveneiland en de Riet-
eilanden elk een grote mengeling van woningtypen en prijsklassen te herbergen 
evenals ruimte voor voorzieningen. Wat betreft de sociale kenmerken moet IJburg 
een gemengde wijk worden die voor iedereen toegankelijk is, omdat dit de sociale 
integratie zou bevorderen. Ook de voorzieningen voor IJburg zijn gebaseerd op 
het idee van een gemengde stadswijk zoals elders in Amsterdam: een lage par-
keernorm en basisfaciliteiten voor de bewoners gecombineerd met vrije tijdsvoor-
zieningen met een bovenwijkse aantrekkingskracht. Bijzonder is het programma 
‘IJburg zonder Scheidslijnen’ dat de zorg, welzijn en onderwijs zo veel mogelijk 
binnen de wijk wil integreren. De identiteit ten slotte wordt in de plannen ver-
woord door de oude slogan ‘buiten wonen in de stad’, uitgelegd als het beste van 
twee werelden. Het Haveneiland geldt in de nota’s als het meest stedelijk, terwijl 
voor de Rieteilanden een meer suburbaan milieu is voorzien. Benadrukt wordt 
echter dat IJburg uniek is en geen slaapstad wordt zoals vele andere uitbreidings-
wijken en Vinex-locaties.

De planvisie wordt gekenmerkt door een groot geloof in de maakbaarheid van 
place middels programmavoorwaarden en ontwerpen. Paradoxaal is dat juist het 
streven afstand te nemen van de zogenaamde blauwdrukplanning waarin nieuwe 
wijken van weleer tot stand kwamen, leidt tot het dogmatisch najagen van diversi-
teit. Om het doel van een echte stadswijk te bereiken gaat de gemeente Amsterdam 
zelfs zo ver dat ze de stedenbouwkundige plannen van de marktpartijen met wie 
ze IJburg in samenwerking ontwikkelt, terzijde schuift omdat ze niet aan haar 
eigen visies voldoen.

Uitvoering

In 1998 wordt gestart met het maken van land, via de techniek van ophoging, en 
twee jaar later vangt de bouwfase aan. Hiervoor is de gemeente de samenwerking 
aangegaan met verschillende projectontwikkelaars, beleggers en woningcorpo-  
raties die zich verenigd hebben in vier consortia. In de planologische literatuur 
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16	 — buiten wonen in de stad

wordt een dergelijke public-private partnership gezien als een beter systeem voor 
gebiedsontwikkeling dan de oude traditionele hiërarchische planning met de over-
heid als regisseur. Wanneer de woningmarkt aan het begin van de aanleg in een 
dip raakt, ontstaat echter al snel onenigheid over de taakverdeling en gemaakte 
afspraken. Zo menen de consortia dat de gemeentelijke richtlijnen de ontwik-
kelkosten opdrijven, waardoor de huizenprijzen hoog uitvallen. De projectont-
wikkelaars geven specifiek de vergaande menging van woningtypen en de grote 
hoeveelheid architecten op één blok de schuld. Ook de lage parkeernorm zou 
een boosdoener zijn. De gemeentelijke professionals, gesteund door de woning-
corporaties, zweren echter bij de hoge mate van fysieke diversiteit als basis voor 
stedelijkheid. De institutionele posities worden zo tegen elkaar uitgespeeld.

Onder invloed van constante negatieve berichten in de media lopen in 2003 
de gemoederen zo hoog op dat een gevoel van crisis ontstaat. Onder de naam ‘De 
Grote Vereenvoudiging’ lanceert de gemeente hierop een nieuwe aanpak waarin 
een knieval wordt gemaakt voor enkele wensen van de consortia. Behalve de ont-
werpers zijn alle professionals hier zeer tevreden mee, zeker als eind dat jaar de 
verkoop aantrekt en er zich eindelijk voorzieningen op IJburg vestigen. Een daar-
van is de strandtent Blijburg die al snel een grote aantrekkingskracht op Amster-
dammers blijkt uit te oefenen. Vanaf 2004 gaat de aanleg van de wijk voorspoedig, 
al hebben de plannen een definitieve vertraging opgelopen. Ook lijken de ontwik-
kelingen het onderlinge vertrouwen tussen de professionals eerder geschaad dan 
versterkt te hebben.

Concluderend is te zeggen dat de professionals een belangrijke bijdrage aan place 
making leveren, maar dit niet het vloeiend proces is dat uit planologische theorieën 
verwacht kan worden. Op basis van hun institutionele positie hebben de partijen 
zeer verschillende ruimtelijke visies die nooit tot overeenstemming komen. De 
plannen vormen zo wel de basis voor de place making, maar het verloop van dit 
proces blijkt sterk gebonden aan de onderlinge verhoudingen en externe omstan-
digheden in de uitvoeringsfase. Persoonlijke visies en coalities tussen gevestigde 
instituties in de lokale context hebben een grotere invloed dan gezamenlijke 
belangen.

Place making door bewoners

Bewonerskenmerken

De eerste bewoners van IJburg zijn een specifieke groep mensen. Niet alleen 
omdat ze pioniers zijn, maar ook vanwege hun individuele karakteristieken. De 
meeste IJburgers van het eerste uur zijn rond de 35 jaar en verkeren in de gezins-
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vormende fase, algemeen ook de reden voor hun verhuizing. Hierin lijkt IJburg 
op een doorsnee suburb, maar andere kenmerken laten juist een meer hoogste-
delijke bevolkingssamenstelling zien. Zo komen de meeste IJburgers uit Amster-
dam waar ze gemiddeld al zestien jaar wonen. Een aanzienlijk deel van hen is als 
student of starter op de arbeidsmarkt naar de stad gekomen. Mede hierdoor is 
het opleidingsniveau uitzonderlijk hoog, bijna driekwart is hbo- of wo-opgeleid, 
en veel IJburgers werken in de zakelijke of creatieve dienstverlening. Daarbij is 
hun arbeidsdeelname aanzienlijk, zelfs de moeders werken gemiddeld 30 uur per 
week. De respondentengroep bestaat overwegend uit kopers die te kenschetsen 
zijn als een stedelijke middenklasse. Een tweede groep wordt gevormd door sociale 
huurders die een iets lagere sociaal-economische status hebben en vaak vanaf hun 
jeugd in Amsterdam wonen. Een derde groep ten slotte betreft de mobiele huur-
ders in de vrije sector. Zij komen vaker van buiten de stad, hebben dikwijls geen 
kinderen en verwachten niet lang op IJburg te blijven.

Economisch-functionele binding

De IJburgers zijn zeer mobiel, hetgeen blijkt uit het aantal auto’s waarover ze be-
schikken en het belang dat ze hechten aan ligging en bereikbaarheid. Toch zijn het 
geen footloose netwerk-stedelingen die als nomaden door uitgestrekte daily urban 
systems ronddolen. Aan nabijheid hecht men grote waarde en in hun ruimtege-
bruik zijn de bewoners sterk op Amsterdam gericht. IJburg wordt nog weinig in-
tensief gebruikt, maar voor gezinnen is het wel een belangrijke uitvalsbasis. Juist 
in de dagelijkse handelingen van deze taakcombineerders blijkt place vorm te krij-
gen. Daarbij heeft ruimte niet alleen een instrumenteel nut, maar ook een grote 
emotionele waarde. Plaats wordt zowel rationeel als symbolisch geconsumeerd en 
met name aan dit laatste ontlenen de bewoners bijzondere betekenis.

Sociale binding

De eerste IJburgers hebben relatief uitgestrekte sociale netwerken waar de wijk 
vooralsnog een ondergeschikte plaats bij inneemt. Het zwaartepunt van hun so-
ciale contacten ligt in Amsterdam en ook in de regio hebben de meeste bewoners 
familie en vrienden. Toch is IJburg in sociaal opzicht niet te kenschetsen als een 
ijle zone. De pioniersfase zorgt voor een open sfeer onder de bewoners waarin 
iedereen elkaar van gezicht kent en over en weer groet. Vrijwel alle IJburgers 
benadrukken daarbij dat ze ‘niet zomaar bij elkaar over de vloer komen’ maar 
de losse relaties met buren dragen wel in een belangrijke mate bij aan hun place 
making. In het bijzonder de gezinnen voelen er zich door aangetrokken. Ondanks 
het feit dat naarmate de wijk verder groeit meer afstandelijkheid in de openbare 
ruimte gaat overheersen, blijft men elkaar op basis van overeenkomst en nabij-
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18	 — buiten wonen in de stad

heid opzoeken. Juist in een dergelijke lichte gemeenschap waarin keuzevrijheid 
en vrijblijvendheid in sociale contacten overheerst, ontwikkelen de bewoners een 
gevoel van thuis.

Politieke binding

Veel van de eerste bewoners van IJburg volgen de ontwikkeling van de wijk al ja-
ren zeer intensief. Ze voelen zich erg betrokken bij hun nieuwe woonomgeving 
en ook aangesproken daar een bijdrage aan te leveren. Dit leidt in de eerste fase 
tot de oprichting van verschillende blok- en buurtverenigingen en de organisatie 
van vele activiteiten en initiatieven. 

Naarmate de wijk verder groeit en de bewoners zich settelen blijkt de poli-
tieke binding voornamelijk op persoonlijke interesse gebaseerd te zijn. Er kan dan 
ook gesproken worden van een community of limited liability. Met name de kopers 
blijken een groot belang te hechten aan de staat van hun woonomgeving die ze 
beschouwen als een paradijs. Deze willen ze zo veel mogelijk van bedreigingen 
vrijwaarden, maar tot collectieve acties leidt dit zelden. De verschillen tussen type 
bewoners zorgen juist voor groepsvorming binnen de wijk. Met name in de blok-
ken waarbij sterke fysieke menging is doorgevoerd ontstaan fricties.

Culturele binding

De IJburgers van het eerste uur voelen zich in de eerste plaats Amsterdammer. 
Vanuit hun voorliefde voor grootstedelijkheid hebben de meesten een afkeer van 
suburbane woonomgevingen. In hun zoektocht naar een nieuwe woonlocatie 
kwam IJburg dan ook vaak niet op de eerste plaats, maar de keuze hebben ze uit-
eindelijk wel bewust gemaakt. Vervolgens hebben de bewoners hun wijk in een 
actief proces van place making de betekenis gegeven van een ideale combinatie van 
stad en suburb. Zowel de fysieke elementen van IJburg als de sociale karakteris-
tieken worden daarbij ingezet. Het wonen in de wijk wordt zelfs verheven tot een 
heuse levensstijl. Opvallend is hoe collectief deze beeldvorming onder de bewo-
ners is. Ook diegenen die geen gebruik maken van de lokale voorzieningen, weinig 
contacten met buren hebben en zich matig politiek betrokken voelen identificeren 
zich met hun woonomgeving.

De conclusie die uit het bewonersonderzoek getrokken kan worden is dat place 
juist in een wereld van ongekende keuzemogelijkheden een basis voor identiteits-
vorming biedt. Vanuit een breed sociaal-ruimtelijk referentiesysteem kiezen men-
sen bewust voor een woonplaats en construeren ze betekenissen in lijn met hun 
narratives of self. Place making onder bewoners vindt plaats in een subtiel evenwicht 
tussen instrumenteel ruimtegebruik en de behoefte aan emotionele verbonden-
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heid met een plek. Niet zozeer de hang naar traditionele gemeenschap of een 
vlucht uit de boze buitenwereld, maar de behoefte ergens thuis te zijn sturen hun 
territoriale bindingen. In het bijzonder hoogopgeleide stedelingen met kinderen 
blijken sterk plaatsgevoelig.

Confrontatie

De professionals en bewoners maken elk een eigen place making door, maar ze 
staan daarbinnen niet los van elkaar. In elke nieuwe wijk ontstaat een sociale dy-
namiek die de oorspronkelijke plannen overstijgt. In het verleden hebben pro-
fessionals getoond hier nauwelijks oog voor te hebben. Hun visies werden wel 
gekenmerkt door vergaande ideeën over het leven in de wijk, maar deze hadden 
een sterk utopisch karakter. 

Van deze idealen is inmiddels afstand genomen, toch zijn er ook op IJburg 
vele discrepanties tussen plan en praktijk. De meeste professionals reageren hier 
echter op met de stelling dat het niet hun taak is hier iets aan te doen. Volgens 
velen liggen de problemen ofwel aan het feit dat de plannen nog moeten worden 
uitgevoerd of aan algemene sociale processen waar zij geen rekening mee kunnen 
houden. Alleen de beheerders, in het bijzonder het stadsdeel, acht men verant-
woordelijk om met de situatie om te gaan.

De ontwikkeling van IJburg in de eerste fase biedt echter aan de beheerders 
weinig ruimte om op de sociale dynamiek in te springen. De afspraken tussen de 
gemeente en de consortia beperken de flexibiliteit van de wijk sterk. Onder alle 
professionals leven wel ideeën hoe dit beter zou kunnen, maar hun visies en belan-
gen daarbij lopen sterk uiteen.

De conclusie die uit de confrontatie tussen de visies van de professionals en de 
bindingen van de bewoners getrokken kan worden is dat hedendaagse nieuwe wij-
ken gedomineerd worden door een nadruk op de planningsprocedures in plaats 
van de doelen die men heeft. Het resultaat van place making, een aantrekkelijke, 
leefbare wijk, wordt op de lange termijn gezocht, waarbij men de betekenissen 
die bewoners aan hun woonomgeving toekennen bagatelliseert. Door de netwerk-
structuur die de samenwerkingsverbanden tussen professionals oplevert zijn er 
geen echte probleemeigenaren. De beheerders staan grotendeels buiten de ont-
wikkeling en missen de bronnen en bevoegdheden om daadwerkelijk op de dyna-
miek te reageren.
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20	 — buiten wonen in de stad

Pionieren in het nieuwe land

Place making in een complexe wereld

Hoewel het onderzoek naar IJburg een single-case study is naar een in sommige op-
zichten weinig doorsnee wijk, kunnen er uit de bevindingen wel enkele algemene 
conclusies getrokken worden.

Ten eerste blijken nieuwe wijken wat betreft place making helemaal niet zo 
nieuw te zijn. Hun betekenis komt niet uit het niets, maar staat altijd in relatie tot 
de zogenaamde place images en het sociaal-ruimtelijk referentiesysteem dat men-
sen hebben. In sociaal opzicht zijn nieuwe wijken daarom altijd places en geen 
abstracte spaces, ook al ontberen ze volgen critici onderscheidende kenmerken.

In de tweede plaats hebben professionals met hun plannen en ontwerpen een 
grote invloed op de manier waarop plekken gebruikt en beleefd worden. In men-
taal opzicht doen ze dit door de fysieke elementen van een eigen betekenis te 
voorzien en in materieel opzicht doordat ze ruimtelijke structuren creëren die 
het gedrag van bewoners inkaderen. De manier waarop nieuwe wijken gepland 
en gebouwd worden is geen democratisch proces tussen professionals, maar een 
strijd tussen politieke en economische belangen, afgezet tegen de context waarin 
het project tot ontwikkeling komt. De structuralistische visie op place wordt hier-
mee bevestigd, echter dit is slechts een van de aspecten die de betekenisgeving 
van ruimte sturen.

In de derde en laatste plaats toont het onderzoek aan hoe krachtig de place 
making van bewoners is. Hoewel de manieren waarop ze ruimte gebruiken en 
beleven voorgestructureerd zijn, construeren ze in de dagelijkse werkelijkheid 
eigen beelden over plaats. Nog steeds zijn de tijd-ruimtelijke handelingen van 
mensen en hun face-to-face contacten daarvan de basis. Binnen de huidige net-
werksamenleving verhouden ze zich evenwel constant tot de wereld om hen heen 
en de betekenissen die mensen aan hun woonomgeving toekennen zijn dan ook 
zeer dynamisch en gelaagd. De verhouding tussen instrumentele plaatskeuzes en 
emotionele identificaties, zorgt daarbij voor verschillende vormen van plaatsge-
voeligheid.

Stedelijke discoursen

Een belangrijke basis voor de place making van IJburg ligt in de relatie met de be-
staande stad. Hierin staat de wijk in de context van de stedelijke ontwikkeling van 
de afgelopen decennia. Daarin is de grote stad van een afgeschreven plek met een 
gewortelde, lagere klasse bevolking veranderd in een speelveld voor de hoogopge-
leide, mobiele middenklasse. Deze heropleving van de stad heeft zich met name in 
Europa voorgedaan en ook Nederlandse steden worden erdoor gekenmerkt. Mede 
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hierdoor wordt er in de bouw van nieuwe wijken gestreefd naar stedelijkheid, ver-
taald als een hoge mate van fysieke diversiteit en functiemenging.

Het discours van stedelijkheid is een van de aantrekkingskrachten van IJburg, 
maar het houdt ook een tamelijk abstracte, beperkte blik op het stadsleven in. 
Doordat de hogere, stedelijke middenklasse het uitgangspunt vormt is er voor 
andere stadsbewoners zowel letterlijk als figuurlijk weinig plek in nieuwe wijken. 
De woningmarkt houdt hen grotendeels buiten de deur en voor zover ze wel wel-
kom zijn wordt dit gepresenteerd als het ‘leuke, stedelijke tintje’ van de plek. Zo 
blijken er in de achterliggende processen die een nieuwe wijk maken impliciete 
uitsluitingsmechanisme door te klinken.

Het belang van de buurt

Een nieuwe wijk wordt niet alleen op het hoge niveau van structuren gemaakt. 
Zoals de bewoners van IJburg laten zien, is het dagelijkse gebruik op microniveau 
even relevant om het proces van place making te duiden. Het onderzoek toont aan 
dat de stadsbuurt in de hedendaagse netwerksamenleving nog steeds een belang-
rijk gegeven in het leven van mensen is. Dit zit niet in traditionele gemeenschaps-
vorming, zoals sommige academici en beleidsmakers dit zien. Het belang van de 
buurt voor stedelingen is hun waarde voor mentale betekenisgeving enerzijds en 
hun basis voor dagelijks ruimtegebruik anderzijds. Juist dit zorgt voor een gevoel 
van thuis, iets waar veel mensen naar streven. Stadsbuurten zijn places op zich en 
hoe mobiel sommige stedelingen ook zijn, juist hier kunnen ze altijd op terugval-
len. Goede stadsbuurten faciliteren hun bewoners daarin, ook als ze nog volop in 
aanbouw zijn. 
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