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hoofdstuk 3

oPeratIonalISatIe en methodologIe 

Van de theorie rond place making zoals die hiervoor is geschetst, wordt in dit hoofd-
stuk de stap gezet naar de manier waarop place making is bestudeerd. In de eerste 
paragraaf wordt het conceptuele model toegelicht dat bestaat uit een tweeledig 
analysekader. De betekenisgeving van de wijk door de professionals is achterhaald 
aan de hand van hun ruimtelijke visies die samenhangen met hun institutionele 
rolkenmerken. Bij de bewoners staan de manieren waarop zij de wijk gebruiken 
en beleven centraal, uiteengezet in hun territoriale bindingen. De veronderstelling 
is dat deze samenhangen met hun individuele en huishoudenskenmerken. De 
structurele context waarin de wijk zich ontwikkelt vormt de achtergrond waarte-
gen de handelingen van zowel bewoners als professionals zijn afgezet. Het tweede 
deel van dit hoofdstuk beschrijft de methodologie die gevolgd is bij het beantwoor-
den van onderzoeksvragen. In lijn met de case-study aanpak is gekozen voor het 
gebruik van meerdere onderzoekstechnieken waaronder een survey, interviews en 
inhoudsanalyses.

3.1 analysekader

Place vormt de overkoepelende afhankelijke variabele van dit onderzoek. In hoofd-
stuk 1 is dit begrip omschreven als gebruikte, beleefde en ervaren ruimte. De 
analyse richt zich op het sociale proces waarin deze betekenisvolle plaats tot stand 
komt, gedefinieerd als place making. Dit is een constante de wisselwerking tussen 
de handelingen van betrokken actoren en de structurele context waarin ze zich 
bevinden. Dit maakt place gelaagd en dynamisch. Dé betekenis van IJburg bestaat 
derhalve niet en het onderzoek is geen poging deze te achterhalen. De analyse richt 
zich op de place making van twee belangrijke groepen: de professionele ontwikke-
laars van de wijk en de eerste bewoners. Zij zijn degenen die in de planvorming en 
hun gebruik en beleving van de plek de eerste betekenissen toekennen aan IJburg. 
De veronderstelling is dat ze hiermee een belangrijke basis leggen voor de place 
making van alle anderen, nu en in de toekomst. Dit is uitgedrukt in de volgende 
hoofdvraagstelling:
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66	 — 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?

Als gelaagde sociale constructie is place niet zodanig te onderzoeken. Om de bete-
kenis die professionals en bewoners aan de wijk toekennen te analyseren, is het 
begrip onder elk van hen geoperationaliseerd in een meetbaar concept. Op het 
meso-niveau van de professionals worden hun ruimtelijke visies onderzocht. Dit 
betreft de denkbeelden die ze in de planvorming en uitvoeringsfase over IJburg 
ontwikkelen. Professionals zijn vertegenwoordigers van organisaties en hun ruim-
telijke visie wordt derhalve verondersteld samen te hangen met hun institutionele 
achtergrond. Deze set van formele belangen, bevoegdheden en bronnen die ze 
in het ontwikkelingsproces inzetten, verlenen hen een bepaalde rol in de place 
making van IJburg en kleuren hun visies op de wijk.

Bewoners construeren place op het microniveau van het dagelijks leven. De 
betekenis die zij toekennen aan IJburg zal worden onderzocht aan de hand van 
hun vormen van territoriale binding. Deze omvatten de verschillende manieren 
waarop bewoners de wijk in relatie tot andere schaalniveaus gebruiken en beleven. 
Territoriale binding wordt verondersteld samen te hangen met persoons- en huis-
houdenskenmerken. Leeftijd, huishoudenssituatie, sociaal-economische positie en 
woonsituatie bepalen in hoge mate hoe mensen een plek gebruiken en beleven.

Figuur 3.1 Conceptueel schema place making

Het tweeledige analysekader van place via de ruimtelijke visies van professionals 
en de territoriale bindingen van bewoners is weergegeven in figuur 3.1. In de rest 
van dit hoofdstuk zal dit nader toegelicht worden. De nadruk licht hierbij op de 
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invloed van de institutionele en persoonlijke kenmerken van de betrokken place 
makers. Zij bevinden zich daarbij echter niet in een vacuüm, op macroniveau doen 
zich vele processen voor die alle enige uitwerking hebben op de place making van 
IJburg. Het is niet het doel van dit onderzoek al deze ontwikkelingen te analy-
seren, mocht dit in de studie van slechts één wijk al mogelijk zijn. Toch is het 
belangrijk de invloed van de structurele context van IJburg op de professionals en 
bewoners te erkennen.

Zoals in hoofdstuk twee besproken staan de handelingen van professionals 
altijd in relatie tot de economische omstandigheden en de politiek-ambtelijke 
situatie waarin ze verkeren. Het eerste betreft voornamelijk de positie van de 
woningmarkt en het tweede het ruimtelijk beleid en gevestigde lokale politieke 
relaties waartoe ze zich moeten verhouden. Voor bewoners geldt dat hun gebruik 
en beleving van de ruimte gebonden is aan verschillende constraints. Het onder-
zoek concentreert zich op de site- en situation kenmerken van IJburg. De ligging 
en bereikbaarheid van de wijk, het lokaal voorzieningenniveau en de algehele 
bevolkingssamenstelling bieden de basis waarop de bewoners hun territoriale 
bindingen vormgeven.

Place making door professionals

De deelvraag naar de professionals is als volgt gedefinieerd:

Hoe verloopt het proces van place making onder de betrokken professionals? Welke 
betekenissen kennen zij via hun ruimtelijke visie aan IJburg toe? Wat is de invloed 
van hun institutionele rolkenmerken en structurele context?

Place making onder professionals vindt plaats via planvorming waar in het geval 
van IJburg een groot aantal organisaties bij betrokken zijn. Het onderzoek richt 
zich niet op het planproces als zodanig, maar beschouwt het als de achtergrond 
waartegen de betekenisgeving van de wijk zich afspeelt. Onder de professionals 
wordt place geanalyseerd aan de hand van hun ruimtelijke visies. Deze worden 
verondersteld afhankelijk te zijn van de institutionele rol die ze in de ontwikkeling 
van IJburg spelen. Zoals hierboven toegelicht speelt echter ook de context waarin 
de plannen tot stand komen en uitgevoerd worden, de achtergrond een rol.

afhankelijke variabele: ruimtelijke visies
Omdat place niet direct meetbaar is, worden de betekenissen die professionals aan 
IJburg geven, afgeleid uit hun ruimtelijke visies op de wijk. Deze visie bestaat uit 
verschillende elementen.
• Fysieke structuur — In de eerste plaats hebben professionals allen een beeld 
over hoe de wijk er fysiek uit moet komen te zien. Dit weerspiegelt zich in hun  
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visie op de stedenbouwkundige en architectonische opzet. Elementen daarin zijn 
de dichtheid, hoogte en vorm van bebouwing, het type woningen, het stratenpa-
troon en de inrichting van de openbare ruimte.
• Sociale kenmerken — In de tweede plaats zullen professionals ideeën hebben 
over voor wie ze de wijk bouwen. Belangrijke sociale kenmerken zijn het aantal 
bewoners en hun spreiding over de wijk. Daarnaast spelen aspecten als huishou-
denssamenstelling, leeftijdsopbouw, sociaal-economische achtergrond en culturele 
diversiteit een rol.
• Voorzieningen — Een derde dimensie van de ruimtelijke visie betreft de beel-
den van professionals over het functioneren van de wijk. In samenhang met de fy-
sieke structuur en sociale kenmerken draait dit in de eerste plaats om het voorzien 
in verwachte behoeften van gebruikers zoals winkels, scholen en gezondheids-
zorg. In de tweede plaats gaat het om faciliteiten op het gebied van vervoer, werk 
en vrijetijdsbesteding die niet alleen op bewoners, maar op alle externe gebruikers 
van de wijk gericht zijn.
• Identiteit — Fysieke structuur, sociale kenmerken en voorzieningen leiden sa-
men tot een bepaald beeld over het leven in de wijk. De identiteitsdimensie draait 

IJburg in aanbouw
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om de algemene uitstraling van de plek, het visitekaartje dat de professionals wil-
len afgeven. De relatie van de wijk tot andere plekken in de omgeving speelt daar-
bij een belangrijke rol.

onafhankelijke variabele: institutionele rolkenmerken
Professionals vertegenwoordigen organisaties zoals de overheid, woningcorpora-
ties, beleggers, architectenbureaus en projectontwikkelaars. De betekenis die ze 
construeren wordt verondersteld in relatie te staan tot de formele eigenschappen 
van deze instituties waarvan drie dimensies zijn onderscheiden. Deze kleuren in 
de eerste plaats hun ruimtelijke visies en bepalen in de tweede plaats hun invloed 
in het ontwikkelingsproces van de wijk.
• Belangen — De eigen en collectieve doelen die een organisatie, vertegenwoor-
digd door een professional, wil dienen met hun betrokkenheid in de ontwikkeling 
van de nieuwe wijk. Deze belangen bevinden zich zowel op financieel vlak als op 
fysiek, sociaal en bestuurlijk terrein.
• Bevoegdheden — Een belangrijk kenmerk van instituties is de mate waarin ze 
formele zeggenschap hebben over het verloop van een ontwikkelingsproces. Hier-
onder valt de bevoegdheid tot het stellen van regels, maar ook het vastleggen van 
formele taken en afspraken.
• Bronnen — Dit betreft de feitelijke middelen of benodigdheden die organi-
saties bijdragen aan de ontwikkeling van IJburg en hun zeggenschap daarover. 
Grond en kapitaal zijn beide basisbronnen voor de realisatie van elk bouwproject. 
Zonder een plek om te bouwen of de financiering daarvan kan place making niet 
aanvangen. Daarnaast zijn ontwerpen en plannen een belangrijke bron. Ze voor-
zien in de manier waarop de plek vorm krijgt en herbergen de meest directe ruim-
telijke visie. Een derde middel betreft de technische bouwcapaciteit die voorziet in 
de daadwerkelijke realisatie van ontwerpen en plannen. Tot slot is het middel van 
beheer belangrijk. Een plek dient verkocht of verhuurd te worden aan gebruikers 
en onderhouden en bestuurd te worden om in stand te blijven.

Place making door bewoners

De vraagstelling voor de bewoners is als volgt gedefinieerd:

Hoe verloopt het proces van place making onder de eerste bewoners van IJburg? 
Welke betekenissen kennen ze via hun territoriale bindingen aan de wijk toe en 
wat is de invloed van bewonerskenmerken en sociaal-ruimtelijke factoren?

Bewoners construeren place op twee manieren, door ruimte te gebruiken en te 
beleven. De betekenissen die hier uit voortkomen worden in het onderzoek geana-
lyseerd middels hun verschillende vormen van territoriale binding. De achterlig-
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gende gedachte is dat bewoners met relatief sterke bindingen op lokaal niveau een 
grotere bijdrage verlenen aan de betekenisgeving van IJburg dan bewoners die 
met relatief zwakke lokale bindingen.

De sterkte en ruimtelijke spreiding van territoriale bindingen wordt veron-
dersteld afhankelijk te zijn van de keuzes die bewoners maken op basis van hun 
leeftijd, geslacht, gezinssituatie, economische positie, arbeidssituatie, eigendoms-
situatie van de woning en ervaring met andere plaatsen. Deze vormen derhalve de 
onafhankelijke variabele in het onderzoek. Net als bij de professionals bevinden 
de bewoners zich in een structurele context waarvan in dit onderzoek specifiek de 
site & situation-kenmerken van IJburg worden meegenomen.

afhankelijke variabele: territoriale bindingen
In het onderzoek zijn vier dimensies van territoriale binding onderscheiden. Uit-
gangspunt vormen het schaalniveau van straat, buurt en wijk, maar dit wordt ge-
relateerd aan gebruik en beleving van hogere schaalniveaus zoals Amsterdam en 
de regio. Samen geven ze inzicht in de manieren waarop IJburgers plaats con-
strueren.
• Economisch-functionele binding — Deze dimensie draait om het functioneel 
ruimtegebruik. De eerste indicator betreft de locatie waar bewoners werken, dicht-
bij huis of juist verder weg, en de manier waarop ze die afstand afleggen. Ten 
tweede meet deze dimensie het gebruik van voorzieningen zoals winkels, huis-
arts, uitgaansgelegenheden, scholen en sportfaciliteiten op verschillende schaal-
niveaus. Als derde wordt de perceptie die bewoners hebben van nabijheid en be-
schikbaarheid van voorzieningen en andere plaatsen geanalyseerd.
• Sociale binding — Binnen deze dimensie worden de sociale relaties van de be-
woners geanalyseerd, specifiek hun vorm, hechtheid en ruimtelijke uitsortering. 
De locatie van het sociale netwerk binnen buurt, wijk, stad en regio vormt hiervan 
de eerste indicator. Ten tweede worden de sociale contacten binnen de wijk nader 
bestudeerd op hun frequentie, reikwijdte en vorm. Als derde wordt naast de feite-
lijke contacten die bewoners hebben, ook hun wensen, ideeën en verwachtingen 
ten aanzien van sociale relaties met buurtgenoten onderzocht.
• Politieke binding — Bij deze dimensie staat de betrokkenheid bij de directe 
woonomgeving centraal en de inzet die bewoners hierin vertonen. Het meetni-
veau beperkt zich tot buurt en wijk. De eerste indicator richt zich op concreet 
gedrag zoals het lidmaatschap van buurtverenigingen, deelname aan activiteiten 
en het ondernemen van actie als men vindt dat de omgeving in het geding is. De 
tweede indicator heeft betrekking op morele betrokkenheid en de impliciete nor-
men over hoe het in de buurt hoort. Hiervoor worden het verantwoordelijkheids-
gevoel voor de buurt en de aanspreekbaarheid van medebewoners geanalyseerd.
• Culturele binding — De laatste dimensie draait om de identificatie met een plek 
en hangt het meest direct samen met de beleving van plaats. De eerste indicator 
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is het waardeoordeel van de bewoners over de fysieke structuur van hun woon-  
omgeving. De ligging van de wijk, de architectuur en de openbare ruimte zijn daar 
belangrijke onderdelen van. De tweede indicator van culturele binding betreft de 
mate waarin IJburgers zich met de andere bewoners identificeren, ongeacht de 
contacten die men met elkaar heeft. Het gevoel thuis te zijn, kenmerken te delen 
en deze te waarderen, zijn hier onderdeel van.

onafhankelijke variabele: bewonerskenmerken
De vier dimensies van territoriale binding zullen niet door elke IJburger op de-
zelfde manier worden ingevuld. Binnen het onderzoek worden vier kenmerken 
van bewoners als onafhankelijke variabelen in verband gebracht met territoriale 
binding.
• Persoonskenmerken — Deze variabele omvat het geslacht en de leeftijd van in-
dividuele bewoners. De veronderstelling is dat mannen en vrouwen, ouderen en 
jongeren plaats op verschillende manieren gebruiken en beleven.
• Huishoudenssituatie — Bij deze variabele wordt gekeken naar de omvang en de 
compositie van het huishouden waar de bewoner deel van uitmaakt. Met name de 
aanwezigheid van kinderen wordt als belangrijke basis voor gebruik en beleving 
van de buurt meegenomen. Ten tweede wordt gekeken naar de tijd die men in de 
buurt doorbrengt op basis van het aantal uur dat het huishouden per week werkt 
en de beschikbaarheid van eigen vervoer.
• Sociaal-economische situatie — Deze variabele heeft in de eerste plaats betrek-
king op het opleidingsniveau en het beroep van individuele bewoners. Gecombi-
neerd met gegevens over de eventuele partner is de sociaal-economische situatie 
van het huishouden vastgesteld.
• Woonsituatie — Deze variabele bestaat uit een reeks deelindicatoren die de per-
soonlijke woongeschiedenis en huidige woonsituatie weergeven. Als eerste betreft 
dit de geografische herkomst op basis van de plaats waar men is opgegroeid, de 
plaats waar men woonde voor IJburg en de woonduur in Amsterdam. In samen-
hang met leeftijd is een variabele samengesteld die de ervaring met de stad en an-
dere plaatsen aangeeft. Ten aanzien van de huidige woonsituatie op IJburg wordt 
gekeken naar woonduur in de wijk en de eigendomssituatie van de woning.

De verhouding tussen professionals en bewoners binnen place making

De overkoepelende afhankelijke variabele place wordt in dit onderzoek bij de pro-
fessionals en bewoners afzonderlijk onderzocht. Ieder construeert eigen beteke-
nissen en deze zullen niet altijd overeenkomen; dé betekenis van IJburg bestaat 
niet. Wel is het mogelijk tussen de place making van professionals en bewoners 
overeenkomsten en verschillen te onderscheiden op basis waarvan ze een strijd 
om de ruimte aangaan. Deze staan centraal in de derde deelvraagstelling:
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Hoe verhouden de professionals en bewoners zich tot elkaar in het proces van place 
making? Welke invloed hebben de bewoners op de ruimtelijke visies van profes-
sionals en hoe komt dit terug in de uitvoering van de plannen?

De professionals construeren hun ruimtelijke visies voor een deel op basis van de 
ideeën die ze hebben over de territoriale bindingen van de toekomstige bewoners. 
Wanneer deze zich echter in de wijk vestigen ontstaat een eigen dynamiek die 
zich in een geheel andere richting kan begeven dan de plannen voor IJburg had-
den voorzien. Zoals in hoofdstuk 2 besproken lieten professionals zich hier lange 
tijd niets aan gelegen, maar zijn ze zich in de afgelopen tijd steeds meer bewust 
geworden van de discrepanties tussen hun eigen place making en die van de place 
users. De vraag is hoe hedendaagse professionals met dit gegeven omgaan. De 
analyse richt zich op de overeenkomsten en verschillen tussen de constructies van 
place, specifiek met betrekking tot de sociale structuur, de voorzieningen en de 
ruimtelijke identiteit. Daarnaast zal gekeken worden in hoeverre verschillen mee 
worden genomen in de verdere ontwikkeling van de wijk en de ruimte die profes-
sionals hiervoor zien.

3.2 onderzoeksaanpak

Validiteit en generaliseerbaarheid

Het doel van dit proefschrift is om inzicht te krijgen in de manieren waarop een 
nieuwe wijk betekenis krijgt. Het onderzoek naar place making is een nog rela-
tief onontgonnen terrein waar weinig uitgekristalliseerde theorieën en methoden 
voor bestaan. Omdat het een veelzijdig, complex proces is, is ervoor gekozen place 
making diepgaand te bestuderen binnen één locatie in plaats van een brede verge-
lijking te maken tussen meer places. IJburg biedt als geheel nieuwe wijk, die bij 
aanvang van het onderzoek nog niet bewoond was, een uitgelezen gelegenheid 
voor een dergelijke single-case study. Het feit dat IJburg een Vinex-wijk is waarvan 
er velen worden gebouwd, maar nauwelijks onderzoek naar gedaan wordt, maakt 
het mede tot een geschikte onderzoekslocatie.

In het onderzoek staat IJburg model voor nieuwe wijken in het algemeen en 
Vinex-locaties in het bijzonder. Dit wil echter niet zeggen dat de resultaten zon-
dermeer naar alle andere nieuwbouwwijken gegeneraliseerd kunnen worden. In 
zijn soort is IJburg, door de ligging aan de rand van Amsterdam en opzet in opge-
spoten eilanden, een bijzondere case. De context heeft specifieke kenmerken die 
de place making zeker zullen kleuren. Doel van de studie is om via diepgaande 
analyse van twee partijen aan te tonen hoe processen van betekenisgeving zich 
voltrekken. Niet in de specifieke uitkomst van place making op IJburg, maar de 
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manier waarop deze zich voltrekt schuilt de waarde. Inbedding in de literatuur en 
vergelijking met andere onderzoeken bieden daarvoor de basis. Bovendien maakt 
de tweezijdige invalshoek op zowel professionals en bewoners zogenaamde thick 
description mogelijk waarbij het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden 
zorgt voor een hoge interne validiteit en betrouwbaarheid (Hutjes & van Buren, 
1996; Swanborn 1996).

Deze systematische en intensieve opzet komt tot uiting in de analyse van plan-
documenten, meerdere inhoudelijke gesprekken met 12 professionals, een uit-
voerige enquête onder 321 eerste bewoners van IJburg, diepte-interviews met 27 
huishoudens en een analyse van de wijkwebsite. De respons onder de bewoners 
was relatief hoog; ruim de helft van de eerste huishoudens op IJburg heeft aan de 
enquête deelgenomen en ze weerspiegelen de algehele bevolkingssamenstelling 
van dat moment. Van de professionals zijn de belangrijkste sleutelorganisaties en 
hun vertegenwoordigers in het onderzoek betrokken. Zij vormen de hoofdstroom 
in de place making van IJburg en representeren de belangrijkste ruimtelijke visies 
die bij de vorming van de plannen en de eerste jaren van de uitvoering, betrokken 
waren.

De onderzoekslocatie en de onderzoekseenheden

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven is de betekenisgeving van een plek een zichzelf 
constant reproducerend proces dat in principe geen einde kent. Voor het onder-
zoek is daarom een duidelijke periode gemarkeerd. Het richt zich op de place 
making van de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg gedurende de vorming van de 
plannen, de eerste jaren van de bouw en de pioniersfase van de bewoners. Ook de 
onderzoekslocatie behoeft nadere afbakening, aangezien de zeven eilanden waar-
uit IJburg zal komen te bestaan over een periode van 15 jaar worden aangelegd. 
Gekozen is om het onderzoek toe te spitsen op ontwikkeling van de Rieteilan-
den en het westelijk deel van het Haveneiland in de periode van 1994 tot 2006. 
Het eerste jaar markeert het formele startschot van de planvorming waardoor de 
verschillende professionals bij de place making werden betrokken. Omdat de ei-
landen van IJburg elk in een enigszins andere samenwerkingsconstructie tussen 
professionals worden ontwikkeld, is besloten alleen het plangebied Haveneiland 
en Rieteilanden West in beschouwing te nemen. Dit deel van de wijk is het eerst 
uitgewerkt en hier zijn eind 2002 ook de eerste woningen opgeleverd. Door het 
onderzoek op dit gebied te richten kon zowel de professionele place making als 
de eerste paar jaar van ruimtegebruik en beleving onder de bewoners bestudeerd 
worden. De grens is gelegd bij 2006 omdat de bevolking op IJburg vanaf dat mo-
ment sterk ging groeien. Ook buiten het onderzoeksgebied op het Steigereiland 
en later het Haveneiland-Oost namen mensen hun intrek waardoor na drie jaar 
de pioniersfase van de eerste bewoners feitelijk ten einde kwam. Gedurende het 
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onderzoek was echter slechts een deel van het Rieteiland en een nog kleiner deel 
van het Haveneiland bewoond. Figuur 3.2 geeft het onderzoeksgebied weer.

Figuur 3.2 Het onderzoeksgebied

De categorie place professionals omvat alle organisaties die gedurende de onder-
zoeksperiode direct betrokken waren bij de vorming en uitvoering van de plannen 
voor het Haveneiland en de Rieteilanden. Op overheidsniveau betreft dit vertegen-
woordigers van de gemeente en het stadsdeel. Regionale en landelijke overheden 
zijn buiten het onderzoek gehouden omdat ze slechts indirect bij het planproces 
betrokken waren. Bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente Amster-
dam, specifiek de wethouders en de gemeenteraad. Daarnaast zijn in op centraal 
gemeentelijk niveau de Dienst Ruimtelijke Ordening en het Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam met de aanleg van de wijk belast. Binnen deze diensten 
gevormde projectteams dragen de zorg voor de daadwerkelijke ontwikkeling van 
een gebied. Zodra een deel van een wijk is opgeleverd, worden diverse taken over-
gedragen naar het stadsdeel. In het geval van IJburg is stadsdeel Zeeburg belast 
met beheer en specifiek welzijnsvoorzieningen.

Omdat IJburg in een publiek-privaat samenwerkingsverband wordt aangelegd, 
is naast de gemeentelijke spelers een breed scala aan marktpartijen betrokken. 
Voor het onderzoeksgebied gaat het om 19 verschillende organisaties waaronder 
projectontwikkelaars, woningcorporaties, vastgoedinvesteerders, verhuurders en 
bouwbedrijven. Zij hebben zich aan het begin van de planvorming verenigd in drie 
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zogenaamde consortia, te zijn Groep Waterstad, IJ-delta en de IJburger Maatschap-
pij. In bijlage A is hun samenstelling gedurende de onderzoeksperiode te vinden. 
De consortia hebben elk een deel van de grond op het Haveneiland en de Rieteilan-
den van de gemeente afgenomen en zijn verantwoordelijk voor het realiseren van 
de bouwopgave. Samen met de gemeenten sturen zij de ontwerpers aan, zowel op 
stedenbouwkundig als architectonisch gebied. Voor IJburg is, in tegenstelling tot 
vroegere nieuwe wijken, gekozen om met een grote diversiteit aan ontwerpers te 
werken. Dit had tot gevolg dat in 2002 maar liefst 35 teams van architecten op het 
Haveneiland aan het werk waren.

Figuur 3.3 De bevolkingsontwikkeling van IJburg tot 1 januari 2006

Bron: Gemeente Amsterdam, Projectbureau IJburg / O+S 
Enquête uitgezet:  –  –  –  – 
Interviews afgenomen: – - – - – -

De analyse van de bewoners richt zich op iedereen die tijdens de onderzoeksperi-
ode op het Haveneiland-West en de Rieteilanden woonde. Het Projectbureau en 
de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam houden het bevol-
kingsverloop van de wijk bij in de IJburg-monitor. Zoals in figuur 3.3 te zien is, 
hebben de eerste bewoners begin 2003 hun intrek genomen op IJburg en woon-
den er drie jaar later ruim 3000 mensen in de wijk. Gedurende de onderzoeks-
periode concentreerden de bewoners zich op de Rieteilanden en enkele blokken 
op het Haveneiland, specifiek langs de IJburglaan en de blokken 24 en 25. In het 
bijzonder de Zwanebloemlaan kan als het epicentrum van de pioniers worden 
aangemerkt. In principe zijn individuele bewoners als waarnemingseenheid in 
het onderzoek meegenomen, maar op basis van kenmerken van andere gezinsle-
den wordt tevens naar het huishoudensniveau gekeken.
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Uitvoering

Het onderzoek onder de professionals is in 2005 en 2006 uitgevoerd waarbij hun 
place making op twee manieren is bestudeerd. In de eerste plaats is een studie ge-
maakt van de nota’s, rapporten, ontwerpen en andere publicaties die betrekking 
hebben op de planvorming. Hierbij zijn de geschreven bronnen geanalyseerd 
aan de hand van de vier dimensies die de ruimtelijke visie bepalen. Specifiek 
de plandocumenten van de gemeente en stedenbouwkundige ontwerpen waren 
in deze analyse betrokken, maar ook van de marktpartijen zijn enkele bronnen 
meegenomen.

Om de afzonderlijke, institutionele visies van professionals en hun place making 
gedurende de uitvoering van de plannen te achterhalen, zijn gesprekken gehou-
den met sleutelpersonen, doorgaans directeuren of eindverantwoordelijke perso-
nen in hun organisatie. Daarbij is besloten de bouwers buiten de analyse te laten 
omdat ze alleen belast zijn met de technische constructie van de wijk en zich niet 
met de betekenisgeving bezig houden. Zo is een focusgroep van 12 professionals 
geconstrueerd waarvan in bijlage B de exacte samenstelling is te vinden.

De focusgroep is tot stand gekomen door van alle type organisaties die pro-
fessionals vertegenwoordigen een representant te kiezen. In het geval van de 
gemeente behoefde geen keus gemaakt te worden omdat sprake is van enkele dien-
sten of posities. Van de projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, archi-
tecten, stedenbouwkundigen en bouwbedrijven zijn echter meerdere organisaties 
bij IJburg betrokken. De selectie onder deze professionals is gemaakt op basis van 
de ‘zwaarte’ van de rol die ze in de place making van de wijk vervullen. Zo hebben de 
vijf woningcorporaties binnen de consortia niet allen even grote belangen, dragen 
ze niet dezelfde bronnen bij en hebben ze niet even gevestigde ideeën. 

Omdat het onderzoek zich richt op de belangrijkste place makers, geeft het 
werken met sleutelorganisaties en personen een adequaat beeld van de betekenis-
geving rond IJburg. Met de professionals in de focusgroep zijn in eerste instan-
tie individuele gesprekken gevoerd, waar in sommige gevallen ook andere mede-
werkers van de organisatie bij aanwezig waren. De interviews werden gehouden 
aan de hand van stellingen over de place making van IJburg en de positie van de 
professional daarbinnen, afgeleid uit de analyse van de plandocumenten en de 
eerste resultaten van het bewonersonderzoek. In bijlage C zijn deze stellingen te 
vinden. Na de individuele gesprekken is vervolgens een rondetafelbijeenkomst 
belegd waar enkele centrale thema’s uit de interviews met een aantal professionals 
tezamen zijn besproken.

Place making onder de bewoners is op een meer intensieve manier bestudeerd, 
mede door de langere looptijd van dit deelonderzoek. Vanaf eind 2002 zijn de 
bewoners gevolgd bij het opstarten van het leven in de wijk. Gedurende de eerste 
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twee jaar werd voornamelijk contact gelegd met de pioniers, is het dagelijks leven 
in de wijk geobserveerd en zijn met enige regelmaat bijeenkomsten van lokale 
organisaties bezocht. In november 2004 is een schriftelijke enquête uitgezet bij 
650 voor het oog bewoonde adressen op het Haveneiland en de Rieteilanden. 
Hiervan werden er verspreid over twee maanden 321 correct retour ontvangen, 
een respons van vijftig procent. Deze respons is mede verkregen door bewoners 
twee keer persoonlijk te bezoeken om de enquête in ontvangst te nemen en een 
retourenvelop beschikbaar te stellen voor desgewenst nazending. In bijlage D is 
de enquête te vinden.

De 321 ingevulde vragenlijsten staan tezamen voor 879 bewoners, 594 volwas-
senen en 285 kinderen. De respondenten zijn representatief voor de eerste bewo-
ners van het Haveneiland-West en de Rieteilanden. In het bijzonder vertegenwoor-
digen ze de pioniers die in 2003 en 2004 op IJburg zijn komen wonen. Zo vulde 
van de huishoudens aan de Zwanebloemlaan ruim zeventig procent de vragenlijst 
in. De meest recente bewoners in de onderzoeksperiode, voor een deel bestaand 
uit mensen die vanwege de sloop van hun oude buurt een sociale huurwoning op 
IJburg toegewezen hebben gekregen, zijn relatief ondervertegenwoordigd. Bekend 
is dat de respons onder huurders in nieuwe wijken vaak lager is dan onder kopers, 
zeker in suburbane gebieden (zie bijv. Van de Burgwal 1997). Bovendien konden 
veel mensen die net in hun huis getrokken waren zich weinig voorstellen bij een 
onderzoek naar de binding met hun nieuwe buurt.

Op het enquêteformulier werd tevens de vraag gesteld of men bereid zou zijn 
aan een diepte-interview deel te nemen. Ruim de meerderheid van de responden-
ten heeft daar positief op geantwoord. In de zomer van 2005 is hier een selectie van 
benaderd voor een gesprek, waarbij gestreefd is naar een representatieve afspiege-
ling van de bewoners in persoons- en huishoudenskenmerken, woonsituatie en 
spreiding over de wijk. In totaal is met 35 bewoners binnen 27 individuele huis-
houdens een interview gehouden (zie bijlage E voor de topic-list).

Tot slot werd in het kader van een aan het onderzoek verbonden afstudeer-
scriptie de ontwikkeling van lokale organisaties en activiteiten, zoals de bewoners-
vereniging, in kaart gebracht. Hierbij is tevens een analyse gemaakt van het web-  
forum dat door een van de eerste IJburgers is opgezet (Walberg, 2005).
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