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hoofdstuk 4

de geSChIedenIS Van de toekomSt 

In deel ii van deze studie wordt de place making van IJburg door de professionals 
geschetst, zoals die zich tot begin 2006 heef voltrokken. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
planvorming voor IJburg en de ontwikkeling van de collectieve ruimtelijke visie op 
de wijk. Formeel start dit proces in 1994 wanneer de gemeente met het Rijk het 
zogenaamde Vinex-convenant sluit. De place making van IJburg heeft echter een 
lange aanloop die reeds vele decennia voor de uiteindelijk planning aanvangt. In 
de fase van ideevorming raakt de wijk aan vrijwel alle sociaal-ruimtelijke trends 
van de afgelopen honderd jaar. Zo is het achtereenvolgens een uitbreiding van het 
havengebied, een functionalistische uitleglocatie en een suburbane enclave, om 
uiteindelijk een stedelijke buitenwijk te worden. De totstandkoming van IJburg 
en die visies in de plandocumenten zijn dan ook niet los te zien van het algemeen 
ruimtelijk beleid in de twintigste eeuw, specifiek de uitwerking daarvan binnen de 
regio Amsterdam.

4.1 Ideevorming

Het aup en de Bijlmer als voorlopers

IJburg staat in de lange Amsterdamse geschiedenis van stadsuitbreidingen, in 
het bijzonder de traditie van het maken van land uit water. Een groot deel van het 
hedendaagse grondgebied van de stad bestaat uit polders en in het centrum zijn, 
met name voor de scheepvaart, enkele kunstmatige eilanden verrezen. Begin twin-
tigste eeuw ontstaat binnen de net opgerichte Dienst Stadsontwikkeling het idee 
om het Oostelijk Havengebied verder uit te breiden richting het IJmeer (Schot et 
al., 2001). Deze plannen verdwijnen echter geruisloos van tafel als Amsterdam in-
zet op grootschalige expansie in het zuiden en westen van de stad. Onder leiding 
van Cornelis van Eesteren lanceert de gemeente het Algemeen Uitbreidingsplan 
(aup) dat aansluit op de principes licht, lucht en ruimte van het Nieuwe Bouwen. 
Dit ontwerp introduceert een nieuwe stadsstructuur van zogenaamde lobben door-
sneden met groene scheggen.

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verrijzen de Westelijke Tuin-
steden en Buitenveldert pas in de jaren vijftig. Al snel wordt duidelijk dat het aup 
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82	 — buiten wonen in de stad

ontoereikend is voor de groeiende bevolking en het toenemende ruimtegebruik 
per persoon. De Dienst Stadsontwikkeling maakt vervolgens een ontwerp voor een 
omvangrijke uitbreiding in het zuidoosten van de stad, gefundeerd op de functio-
nele principes van het modernisme. Hiermee wordt het model van de lobbenstad 
nader uitgewerkt (Gieling, 2006).

In 1965 presenteert het Rotterdamse architectenbureau Van den Broek en  
Bakema een alternatief plan voor stadsuitbreiding met het forteiland Pampus, dat 
ongeveer acht kilometer uit de kust van Amsterdam ligt, als uitgangspunt. Ze 
schetsen een in het water gelegen stadslob bestaande uit vier eilanden waarop 
diverse grootschalige wooneenheden tezamen maar liefst 350.000 inwoners zul-
len herbergen. De ligging in het water compenseert volgens de ontwerpers echter 
deze hoge mate van stedelijkheid met dichtheden tot 150 woningen per hectare. 
Samen met de open ruimte rond de gebouwen én recreatiemogelijkheden in de 
directe omgeving, moet het water de bewoners een gevoel van ‘buiten wonen in 
de stad’ geven.

Figuur 4.1 Schets van Pampusstad

Pampusstad combineert de grote vraag naar woningen met de heersende idealen 
over ruimte en groen. Het wordt voorgesteld als de woon- en werkstad van de 
toekomst waar in omsloten woonbuurten een nieuw soort gemeenschapsleven 
zal ontstaan. Als bijkomstigheid herstelt de wijk, aldus de ontwerpers, de histo-
rische verbinding van Amsterdam met het IJ, die met de aanleg van het centraal 
station verloren was gegaan. Het is echter nadrukkelijk een ideeënplan bedoeld 
om discussie uit te lokken. Onder architecten en stedenbouwkundigen baart het 
inderdaad veel opzien, maar de gemeente Amsterdam is minder gecharmeerd en 
kwalificeert het als onrealistisch. De aanleg van een dergelijke wijk zal volgens 
de Dienst Stadsontwikkeling gepaard gaan met te hoge technische en financiële 
inspanningen en bovendien een grote aanslag vormen op de omgeving van het IJ 
(Van der Lee, 1995). Amsterdam zet vervolgens door met het oorspronkelijke plan 
voor de bouw van de Bijlmermeer, een in een weiland gelegen wijk die vele malen 
makkelijker te ontwikkelen is dan de bodem van het IJmeer.
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gebundelde deconcentratie

Wanneer de Bijlmer eind jaren zestig wordt opgeleverd blijken de stedenbouw-
kundige principes evenwel niet goed aan te sluiten bij de woonwensen van de ste-
delijke middenklasse, voor wie de wijk bedoeld was. Onder het beleid van gebun-
delde deconcentratie verlegt de gemeente haar aandacht naar woningbouw in de 
regio waar suburbane tendensen beter tot hun recht kunnen komen. De bestaande 
stad wordt als woonomgeving afgeschreven en het plan is deze na grootschalige 
sloop tot werklocatie om te bouwen. Uit vreest dat overloopgebieden zoals Alkmaar 
en Purmerend niet alle voormalige stadsbewoners kunnen herhuisvesten, dringt 
Amsterdam bij het Rijk aan op de bouw van New Town Almere (Faludi & van der 
Valk 1990; Brouwer 1997; Van der Cammen & De Klerk 2003).

Over het Pampusplan wordt met de verstedelijking van Flevoland en de moge-
lijke inpoldering van de Markerwaard niet meer gesproken. Van potentiële woon-
locatie verandert het IJmeer in een stedelijke dumpplek. Zo gebruikt de gemeente 
de Diemerzeedijk als gifbelt en wil men ook van het Buiten-IJ een vuilstortplaats 
maken (Schot et al., 2001). Omdat er grote behoefte is aan groenvoorzieningen in 
de stad ontstaat het idee hier een groot park te creëren onder de naam Uilenbos. 
Ook worden er plannen ontwikkeld voor de aanleg van een snelle treinverbinding 
naar Almere en Oost Nederland via het IJ (Interdisciplinaire Studiegroep Plano-
logie ‘IJmeer’, 1977).

Hoewel de bouw van Almere mede geschiedt op initiatief van Amsterdam, ver-
anderen binnen de gemeente nog tijdens de aanleg de gedachten over het beleid 
van gebundelde deconcentratie. Het streven van de groeikernen kleine steden te 
maken blijkt niet te slagen, terwijl de radicale sloopplannen op steeds meer ver-
zet stuiten bij de Amsterdamse bevolking. Eind jaren zeventig keert de stad zich 
officieel van het overloopbeleid af. Onder leiding van de nieuwe wethouder ruim-
telijke ordening wordt de strategie van de compacte stad ingezet, gericht op een 
revitalisering van Amsterdam. De stad moet weer aantrekkelijk worden voor zowel 
bewoners als bezoekers, in de eerste plaats door de grootschalige sloop te vervan-
gen door een fijnmaziger stadsvernieuwing met sociale woningbouw. Er blijken 
echter al snel meer woningen nodig te zijn dan in bestaand gebied gebouwd of 
opgeknapt kunnen worden. Hierop start de gemeente in 1979 een zoektocht naar 
nieuwe locaties in en nabij Amsterdam waarbij men het Pampusplan weer uit de 
kast haalt (Projectbureau IJburg, 1995a; Sijmons, 1995).

nieuw Oost op de agenda

Onder de naam Nieuw Oost worden begin jaren tachtig de mogelijkheden van een 
wijk in het IJmeer verkend waarbij het ontwerp van Van den Broek en Bakema 
is teruggebracht tot circa 40.000 woningen. De aantrekkelijkheid van het wonen 
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aan het water en de ligging ten opzichte van de regio spreken sterk voor Nieuw 
Oost. Toch wegen deze voordelen vooralsnog niet op tegen de nadelen zoals hoge 
aanlegkosten en aantasting van de natuur in het gebied. Ook de geplande vuilstort-
plaats, de barrière van het Amsterdam Rijnkanaal en de slechte verbinding met 
de rest van de stad maken het oordeel weinig positief (Stuurgroep Aanvullende  
Woningbouw, 1981; Werkgroep Pampus, 1982). Het Oostelijk Havengebied, dat sinds 
de aanleg van een nieuwe haven in het westen van Amsterdam buiten gebruik is,  
Diemen-Noord en landelijk West bieden betere mogelijkheden voor stadsuitbrei-
ding. Desondanks wordt Nieuw Oost opgenomen in het gemeentelijke struc-
tuurplan dat het nieuwe streven naar een compacte stad uiteenzet (Van der Lee, 
1995).

Als onderdeel van dit beleid lanceert Amsterdam halverwege de jaren tachtig het 
IJ-oevers-project. Het plan bestaat uit een reeks ontwikkelingen langs het IJ vanaf 
Sloterdijk in het westen tot een suburbane woonwijk in het oosten. Om de geesten 
rijp te maken, krijgt architect Ashok Bhalotra in 1987 de opdracht de contouren 
te schetsen van deze nieuwe stadsuitbreiding. In de zijn opzet is Nieuw Oost een 
ruime, op het water gerichte wijk voor circa 65.000 bewoners met hoofdzakelijk 
eengezinswoningen en middel-hoogbouw (Bhalotra, 1987; Strijland, 1990).

Vinex geeft de impuls

Het ontwerp van Bhalotra maakt zowel bestuurders als marktpartijen enthousiast. 
Tevens blijkt Nieuw Oost goed te passen in de principes voor stadsontwikkeling 
van de Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening (zie hoofdstuk 2 voor uitleg van 
het Vinex-beleid). Zo ligt het gebied dichtbij de stad waardoor het in potentie goed 
bereikbaar is met het openbaar vervoer (Projectgroep Zeeburg/Nieuw Oost, 1990). 
Op basis van Bhalotra’s plan stelt de Dienst Ruimtelijke Ordening (dRO), opvolger 
van de oude Dienst Stadsontwikkeling, in 1989 een Nota van Uitgangspunten op 
die richting moet gaan geven aan de verdere planontwikkeling voor Nieuw Oost.

Binnen de gemeente bestaan er echter grote twijfels over de mogelijkheden 
voor landaanwinning en de hoge kosten van het project. Deze critici worden in 
het gelijk gesteld door de Milieu Effectrapportage die Amsterdam, hoewel dit nog 
niet wettelijk verplicht is, voor Nieuw Oost laat uitvoeren. Een wijk van dergelijke 
omvang is technisch en praktisch niet haalbaar, zo luidt het oordeel. De gemeente 
vestigt vervolgens haar aandacht op de herontwikkeling van het Oostelijk Haven-
gebied en de uitbreiding van de Westelijke Tuinsteden met de compacte sub-  
urbane wijken Nieuw Sloten en de Middenveldsche Akerpolder (in de volksmond 
De Aker genaamd, zie Lupi et al., 2007). Omdat het de enige plek lijkt voor ver-
dere grootschalige stadsuitbreiding, wordt het IJmeer toch als een van de toekom-
stige Vinex-locaties aangewezen. De haalbaarheidsrapportage die de gemeente 
voor de onderhandelingen met het Rijk opstelt, toont opnieuw problemen met de 
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kosten, maar dit kan het ambitieniveau niet drukken. Onder de nieuwe werktitel 
IJstad schetst de Ontwikkelingsvisie die in 1993 verschijnt een groot, relatief dicht 
bebouwd eiland met tussen de 15.000 tot 25.000 voornamelijk grondgebonden 
woningen (Van der Lee, 1995; Jolles, 1997).

Aangezet door het Vinex-beleid groeit ook de interesse vanuit de markt. In 1993 
verenigen zich onder de naam Groep Waterstad diverse bouwprofessionals die op 
eigen initiatief onderzoek gaan doen naar de aanleg van Nieuw Oost 1. Uitkomst 
hiervan is het idee de wijk aan te leggen op betonnen platforms op palen of pieren. 
Dit is duurder dan het traditionele inpolderen, maar een relatief snelle manier van 
bouwen die ook het milieu minder belast. Belangrijker nog is het feit dat er met 
deze methode geen dijken nodig zijn waardoor optimaal ingespeeld kan worden 
op ‘de menselijke behoefte aan het water te wonen’ (Teun Koolhaas Associates & 
dhv Milieu en Infrastructuur, 1994; Groep Waterstad, 1994a).

De gemeente ziet meer mogelijkheden in ophoging als alternatieve methode 
om land te winnen en reageert daarom aarzelend op de voorstellen van Groep 
Waterstad. Enerzijds is men blij dat andere professionals zich mengen in de dis-
cussie over Nieuw Oost maar anderzijds weet men niet goed hoe met deze, voor 
Amsterdam geheel nieuwe, private initiatieven om te gaan. Bovendien bestaat er 
nog altijd geen eenduidige visie op de wijk. De Dienst Ruimtelijke Ordening pre-
senteert het als een kostbare, maar noodzakelijke stap om de middengroepen in 
de stad te houden en Amsterdam te voorzien van een aantrekkelijk en goed bereik-
baar recreatiegebied. Andere gemeentelijke professionals beschouwen Nieuw 
Oost als geldverslindend prestigeproject en persoonlijke lobby van de ruimtelijke 
bestuurders (Spaans et al., 1993; Groep Waterstad, 1994b, 1994c & 1995). Ze krij-
gen bijval van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer en vertegenwoordigers 
van bewonersorganisatie Landelijk Noord die stellen dat door te bouwen in het 
IJmeer een uniek gebied verloren zal gaan. Voor zover nieuwe wijken nodig zijn, 
hetgeen de tegenstanders betwisten, zien ze in Almere en de Noordoostpolder nog 
voldoende plek.

Ondanks de meningsverschillen, die zelfs tot een crisis in het college van bur-
gemeester en wethouders leiden, sluit de gemeente Amsterdam begin 1994 een 
convenant met het Rijk voor de aanleg van 100.000 woningen in de regio tot 
2005. Nieuw Oost maakt hier met 18.000 woningen een belangrijk onderdeel 
van uit. De gemeenteraad gaat in juli van dat jaar akkoord met dit resultaat van de 
Vinex-onderhandelingen. Zelfs GroenLinks vindt de locatie vanuit milieuoogpunt 

1 Onderdeel vormen Wilma Vastgoed, Amstelland vastgoed, Eurowoningen, Bouwfonds 
Woningbouw, Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij, Aegon Vastgoed, Woningbouw-
vereniging Het Oosten, Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid, de Protestantse Woning-
bouwvereniging Amsterdam, Woningbouwvereniging De Dageraad, Nationale Investerings-
bank nv, abp Onroerend Goed en het Woningbedrijf Amsterdam.
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de beste keus voor grootschalige nieuwbouw. De vvd vraagt om een nieuwe naam 
die de ambities van de wijk beter weerspiegelt. Nieuw Oost wordt kort daarna 
omgedoopt tot IJburg, een grote symbolische stap in de place making van de wijk. 
De naamgeving van een plek is, zoals Tuan (1991) stelt, net zo belangrijk voor de 
betekenis als haar fysieke kenmerken. IJburg verwijst volgens de gemeente naar 
enerzijds de ligging in het IJmeer en anderzijds de Amsterdamse historie van 
kunstmatige eilanden zoals Rapenburg en Kattenburg. Hiermee wil men aange-
ven dat de wijk onlosmakelijk bij de stad hoort, maar ook nadrukkelijk in relatie 
staat tot het omliggende water (Projectgroep IJburg, 1994a).

4.2 Planvorming

Ruimtelijke visies in verandering

Eind 1994 kan de planvorming voor IJburg eindelijk aanvangen. De gemeente 
bundelt hiervoor verschillende ambtelijke diensten in het Projectbureau IJburg 
(PbIJ) dat de hele ontwikkeling van de wijk zal leiden. De planfase begint met uit-
gebreide technische onderzoeken naar onder meer de methode van land maken, 
waarvoor een klein proefeiland wordt aangelegd. Daarnaast krijgen vier ontwerp-
bureaus de opdracht om op basis van de Ontwikkelingsvisie uit 1993 een woon-
milieu voor IJburg te schetsen. West 8 en Kraaijvanger Urbis plaatsen de wijk, 
net als het Pampusplan, in de Amsterdamse lobbenstructuur waarbij ze het water 
beschouwen als alternatief voor groen. IJburg is in hun visie een smalle, lineaire 
stad met een dicht en besloten woonmilieu. Van den Oever en Gunnar Daan be-
zien de wijk op geheel andere wijze en zetten middels dijken en strokenbouw in 
op bescherming tegen het winderige weer (Van der Pol, 1994; Westrik, 1995).

Het projectbureau neemt alle ideeën tot zich, maar besluit geen van de vier 
nader uit te werken. In plaats daarvan wordt een ontwerpteam geïnstalleerd 
bestaand uit de landschapsarchitect Dirk Sijmons en bureau Palmboom & Van 
den Bout, aangevuld met enkele planners van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Zij 
krijgen de opdracht een definitieve startnota en ontwikkelingsvisie op te stellen en 
vervolgens de regie te nemen over het stedenbouwkundig plan.

Uit de expertmeetings die het projectbureau als input voor het ontwerpteam 
organiseert, blijkt dat de ruimtelijke visies op IJburg aan het veranderen zijn. 
Nieuw Oost werd altijd beschouwd als een suburbane wijk waarmee Amsterdam 
de concurrentie zou aangaan met Almere. Inmiddels is de stad echter in een 
heropleving geraakt. Nieuwe groepen voelen zich aangetrokken tot de stedelijke 
diversiteit en de nabijheid van voorzieningen. In de vernieuwing van het Oostelijk 
Havengebied, die op dat moment in volle gang is, probeert de gemeente op deze 
ontwikkelingen in te haken. Diverse aansprekende architecten zijn hier ingescha-
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keld om een hoogstaand woonmilieu te creëren voor jonge, hoogopgeleide singles 
en tweeverdieners. Voor gezinnen is in enkele laagbouwwoningen voorzien, maar 
algemeen wordt aangenomen dat zij niet lang in een dergelijke stedelijke wijk 
zullen wonen.

De ontwikkelingen rond het Oostelijk Havengebied hebben duidelijk invloed 
op IJburg. De toekomstige wijk ligt weliswaar niet zo dicht bij het centrum, maar 
in de expertmeetings is de algemene tendens dat ze door een divers pakket aan 
voorzieningen, goed gebruik van het water en aansprekende architectuur toch 
meer kan worden dan een evenknie van Almere. Verschillende externe deskun-
digen die het projectbureau consulteert, kennen IJburg grote mogelijkheden toe, 
al vragen enkelen zich af of echte stedelingen wel in een buitenwijk, wat IJburg 
feitelijk is, zullen gaan wonen (Projectgroep IJburg 1994b; Henstra & Van der Pol 
1995; Projectbureau IJburg 1995b).

Startnota iJburg

Halverwege 1995 verschijnt de langverwachte Startnota IJburg die naar het Pam-
pusplan het motto ‘Buiten wonen in de stad’ meekrijgt. Een paar maanden later is 
ook de nieuwe Nota van Uitgangspunten gereed. In deze plannen wordt vastgelegd 
dat IJburg zal bestaan uit zeven eilanden2 te ontstaan via opspuiting en eventueel 
platforms. Elk eiland dient een eigen karakter te krijgen waarbij de relatie tot het 
water en de bebouwingsdichtheid richtinggevend zijn. Gerekend naar een gemid-
delde huishoudensomvang van 2,5 personen zullen er uiteindelijk circa 45.000 
mensen op IJburg komen wonen.

2 In eerste instantie bestaat IJburg uit zes eilanden. Het Strandeiland is dan nog een grote 
polder. Later wordt deze opgesplitst in het op te spuiten Strandeiland en Middeneiland. 

tabel 4.1 Oorspronkelijke planning voor de ontwikkeling van IJburg

Eilanden land 
maken

start 
bouw

eerste  
oplevering

gereed aantal  
woningen

Eerste fase Haveneiland/	
Rieteilanden	west

1��8 2001 2001 2003 3600

Steigereiland 2001 2002 2004 2008 2000

Haveneiland/	
Rieteilanden	oost

2001 2004 2004 2007 2650

Tweede fase Centrumeiland 2003 2005 2006 2012 1550

Middeneiland 2004 2006 2007 2012 4000

Strandeiland 2006 2008 200� 2012 2500

Buiteneiland 2008 2010 2011 2012 1650

Bron:	Projectbureau	IJburg,	2000
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Gezien de grootte van het project wordt het opgesplitst in verschillende fasen 
waardoor de bouw in totaal meer dan tien jaar in beslag zal nemen. Als eerste zul-
len de eilanden langs de Diemerzeedijk verrijzen, het stedelijke Haveneiland, de 
meer suburbane Rieteilanden en het Steigereiland waar experimentele woonvor-
men zijn gepland. In de tweede fase worden het Centrumeiland, Middeneiland, 
Strandeiland en Buiteneiland aangelegd. Tevens zal het al bestaande Zeeburger-
eiland, waar een vuilverbrandingsinstallatie is gevestigd, tot woongebied heront-
wikkeld worden.

Hoe de eilanden er gaan uitzien, laten de plannen nog grotendeels open, zeker 
voor de tweede fase. De Nota van Uitgangspunten bestaat uit een verzameling 
vogelvluchten die IJburg slechts op hoofdlijnen vastlegt. Zo moet de wijk een ver-
deling krijgen van dertig procent sociale woningbouw en zeventig procent koop 
en huur in de vrije sector, waarvan weer ruim de helft in het middensegment (Sij-
mons, 1995; Projectbureau IJburg, 1995 c & 1996; Jolles, 1997).

Ondanks kritische geluiden van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikke-
ling, een onafhankelijk orgaan van adviseurs, stemt de gemeenteraad in 1996 in 
met de globale plannen voor IJburg (ars, 1995). De weg ligt hiermee vrij voor de 
ontwikkeling van de eerste fase, te beginnen bij het westelijk deel van het Haven-
eiland en de Rieteilanden. De eerste stap is het tekenen van een intentieovereen-
komst tussen de gemeente en enkele marktpartijen, een unieke situatie omdat in 
Amsterdam nog nooit een woonwijk middels publiek-private samenwerking tot 
stand kwam. Bij het Oostelijk Havengebied waren al wel spelers uit de markt be-
trokken, maar had de Dienst Ruimtelijke Ordening de planvorming nog geheel in 
eigen hand. Op IJburg zal daarentegen een consortium van private organisaties 
zorgdragen voor zowel de stedenbouwkundige plannen als de woningontwerpen 
door architecten en de uiteindelijke bouwproductie. Verantwoording leggen ze af 
aan een onafhankelijk kwaliteitsteam van ontwerpers. De deelnemers van Water-
stad zijn de belangrijkste gegadigden om een consortium te vormen. De gemeente 
is echter bevreesd met slechts één groep in zee te gaan en wil andere marktpartijen 
daarom niet bij voorbaat afwijzen (Huisman, 2004; Greef, 2005).

Referendum als katalysator

Voor de gemeente verder kan onderhandelen wordt de ontwikkeling van IJburg 
onderwerp van een referendum. De eerdere tegenstanders hebben steun gekre-
gen van landelijke natuurorganisaties die vrezen dat de aanleg van de wijk een be-
schermd vogelgebied in het IJmeer zal aantasten. Ook onder bewoners van het na-
bijgelegen Durgerdam en het Zeeburgereiland groeit verzet tegen het in hun ogen 
‘megalomane woningbouwproject’. Samen slagen de partijen erin genoeg handte-
keningen te verzamelen onder de Amsterdamse bevolking, die IJburg beschouwt 
als een kapitale villawijk waar straks voor de gewone burger geen plek zal zijn.
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Er ontvouwt zich vervolgens een felle strijd tussen het Referendumcomité IJmeer 
Open en de gemeente Amsterdam die er in haar campagne op hamert dat IJburg 
een wijk voor iedereen wordt. Door de lage opkomst bij het referendum op 19 
maart 1997 is het aantal tegenstemmers echter uiteindelijk onvoldoende om de 
aanleg tegen te houden3. Natuurmonumenten beschuldigt de gemeente Amster-
dam hierop van verkiezingsfraude door het instellen van een te hoge kiesdrempel 
en een buitenproportioneel campagnebudget (Neijens & Van Praag 1999).

Nadat het referendum achter de rug is, kan de ontwikkeling van het Haveneiland 
en de Rieteilanden verder gaan. Als gevolg van de ‘ja-campagne’ zijn alle professio-
nals, in het bijzonder binnen de gemeente, meer in IJburg gaan geloven. Ze uiten 
een grote trots op de plannen en een groeiend gevoel iets bijzonders aan de stad te 

3 Tijdens het referendum stemmen in totaal 226.000 mensen, 133.000 tegen en 93.000 voor. 
De drempel van 155.000 tegenstemmers, de helft van de opkomst bij de laatste verkiezingen, 
wordt hiermee niet gehaald.

Figuur 4.2 Eilandenrijk IJburg
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gaan toevoegen. Als handreiking naar de tegenstanders besluit de gemeenteraad 
tot een pakket aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat IJburg energiezuinig 
wordt. Alles lijkt mogelijk, een stemming die wordt gevoed door het gunstige eco-
nomische tij dat eind jaren negentig aanbreekt. In het bijzonder de woningmarkt 
floreert, wat weerspiegelt in het succes van het Oostelijk Havengebied. Met de stij-
gende vraag naar koopwoningen in het achterhoofd dienen zich in 1997 vele markt-
partijen aan om de eerste fase van IJburg te ontwikkelen. De gemeente gaat uitein-
delijk met 19 organisaties in zee die zich verenigen in drie consortia.4

In 1998 sluiten de partijen een definitieve samenwerkingsovereenkomst voor 
de realisatie van het Haveneiland en de Rieteilanden. Hierin wordt vastgelegd dat 
de overheid zorgt voor de aanleg van de grond met bijbehorende infrastructuur 
(wegen en bruggen) die vervolgens aan de consortia wordt uitgegeven. Waterstad, 
dat bestaat uit drie subconsortia, krijgt zestig procent van het gebied in handen en 
IJ-Delta en de IJburgermaatschappij elke twintig procent. De gemeente Amster-
dam blijft niettemin te allen tijde eigenaar van de grond. Om de kosten van de 
sociale woningbouw te dekken, evenals het risico dat de gemeente met de aanleg 

4 Zie bijlage A voor hun exacte samenstelling

De IJburglaan
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heeft genomen, moeten de bouwpartijen een deel van hun winst afdragen. De 
consortia mogen echter buiten de afspraken ‘gratis’ tien procent extra woningen 
bouwen (Huisman, 2004; Greef, 2005). Ook zal de gemeente zich in principe 
niet met het bouwproces bemoeien zodat de consortia de ruimte hebben om op 
ontwikkelingen binnen de markt in te springen. De partijen krijgen wel een lijst 
met programmavoorwaarden en eisen mee waar ze zich met het oog op ruimte-
lijke kwaliteit aan moeten houden (Projectbureau IJburg, 1997). Tot slot komt het 
Emancipatiebureau Amsterdam met enkele aanbevelingen vanuit het perspectief 
van toekomstige bewoners, met name gericht op de openbare ruimte en de locatie 
van voorzieningen (Timmerman et al., 1998).

Voor het realiseren van de gezamenlijke taken, in het bijzonder de openbare 
ruimte, verenigen de marktpartijen zich in Projectbureau Consortia IJburg. Deze 
geeft Claus en Kaan Architecten en de Architecten Cie. de opdracht het Globaal 
Stedenbouwkundig Plan voor het Haveneiland en de Rieteilanden nader uit te 
werken. Hun eerste ontwerp wordt in 1999 echter door zowel het kwaliteitsteam 
als de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling afgekeurd. Het commentaar 
is dat de mogelijkheden van het water onvoldoende benut worden en de structuur 
van laagbouw omsloten door hoogbouw geen aansprekende wijk op zal leveren 
(ars, 1999; Boer, 2002). Vervolgens wijst de gemeente het ontwerpbureau Schaap 
en Stigter, met een stedenbouwkundige uit eigen gelederen, aan om een aangepast 
plan te ontwikkelen. Dit team legt een gridpatroon over de eilanden waardoor een 
raster ontstaat dat per blok kan worden ingevuld (Claus et al., 2001).

4.3 ruimtelijke visies

Het Stedenbouwkundig Plan voor het Haveneiland en de Rieteilanden West geeft 
geen blauwdruk voor het plangebied, zoals voor nieuwe wijken in Amsterdam 
lange tijd gebruikelijk was. Toch weerspiegelt het ontwerp een uitgekristalliseerde 
ruimtelijke visie op IJburg en specifiek de eerste fase. Opvallend is dat de term 
Vinex nauwelijks genoemd wordt. Vrijwel alle plannen die eind jaren negentig 
voor IJburg verschijnen leggen sterk de nadruk op ‘stad’ in plaats van het ‘buiten 
wonen’. Met slaapstadachtige buitenwijken als het grote schrikbeeld wordt sub-
urbaniteit zelfs geminacht. Het streven is stedelijkheid hetgeen tot uiting moet 
komen in zo veel mogelijk diversiteit. Beide begrippen worden in de plannen zeer 
algemeen uitgewerkt.5

5 In de analyse van de ruimtelijke visie in de plannen voor de eerste fase van IJburg zijn de 
volgende documenten betrokken:

• Startnota IJburg. Buiten wonen in de stad (1995)
• IJburg, voor wie? Positie en functie van IJburg op de regionale woningmarkt (1995)
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Fysieke structuur

De plannen voor IJburg beogen de lijn door te zetten van het Oostelijk Haven-
gebied, waar de eenvormigheid die veel eerdere nieuwbouwprojecten kenmerkt, 
doorbroken is. Variatie en menging van stijlen en functies zijn hierbij de kern-
woorden. Als geheel nieuwe wijk die los lijkt te staan van alles, wordt IJburg ge-
presenteerd als dé plek voor vooruitstrevende stedenbouw en architectuur. Flexibi-
liteit is het uitgangspunt, zo wordt gesteld, maar een overkoepelend plan met dui-
delijke condities moet voorkomen dat dit een chaotische wijk oplevert. Hierdoor 
balanceert de fysieke dimensie van de ruimtelijke visie tussen vrijblijvendheid en 
strakke kaders.

Het gridpatroon waarin het Haveneiland en de Rieteilanden bebouwd worden, 
is de basis van de fysieke structuur. Dit verdeelt de twee eilanden in straten en blok-
ken en is hiermee zowel de drager van de openbare ruimte als de bebouwing. Het 
grid, dat al sinds de oudheid in steden gebruikt wordt, breekt volgens het Steden-
bouwkundig Plan met de Amsterdamse traditie van stadsuitbreidingen alsmede de 
praktijk op de meeste Vinex-locaties. Het maakt een stedelijke structuur van hoofd- 
en binnenstraten mogelijk. Bebouwing langs de randen moet deze opzet verster-
ken, samen met brede stoepen die zowel gebruikt kunnen worden om doorheen te 
lopen als te verblijven. Om een suburbaan aanzien tegen te gaan, komen er geen 
voortuinen in het plangebied, met uitzonderingen van de Rieteilanden. Dit wordt 
gecompenseerd door enkele blokken voor ‘groen’ uit te sparen. Middels inpandige 
parkeergarages zullen auto’s eveneens zo veel mogelijk uit het straatbeeld worden 
verbannen. Over het Haveneiland zal een centrale verkeersader lopen die, zoals in 
andere stadslobben, ruimte biedt voor een tram. Deze bundeling van de verkeers-
soorten leidt volgens de Nota van Uitgangpunten tot ‘levendige stadsstraten die de 
stedelijkheid van de locatie benadrukken’ (p. 56).

Een tweede kernelement van de fysieke structuur is het water. Dit dient vele 
doelen, maar de belangrijkste is het bieden van ruimte waardoor binnen een vrij 
groot oppervlak compact gebouwd kan worden. De gemiddelde dichtheid van zes-
tig woningen per hectare die de Startnota IJburg stelt, is twee maal zo hoog als 
in andere grote Vinex-wijken zoals Leidsche Rijn en Ypenburg. Hoewel de Riet-
eilanden een soortgelijke suburbane opzet krijgen, zal het Haveneiland bebouwd 

• Ontwerp voor IJburg. Nota van Uitgangspunten (1996)
• Ontwerp voor het Haveneiland en de Rieteilanden. Stedenbouwkundig programma van extra 

eisen (1997)
• Stedenbouwkundig Plan Haveneilanden en Rieteilanden West (1999)
• Buitengewoon: nieuwe vormen van wonen, zorg en service op IJburg (2000)
• IJburg. Haveneiland en Rieteilanden (2001)
• Voorzieningen op IJburg. Het programma voor wonen, werken en vrije tijd (2003)
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worden in een dichtheid van vijftig tot honderd woningen per hectare. Als com-
pensatie voor deze stedelijkheid wordt het gridpatroon doorsneden met grachten 
en dienen alle woningen uitzicht te hebben op water. Tevens krijgen de grachten 
steigers zodat bewoners er een eigen bootje kunnen aanleggen. Overeenkomstig 
aan de Nota van Uitgangspunten voor de hele wijk komen er aan de randen van 
het eiland kaden die uitzicht bieden op het IJsselmeer en de monding van het IJ. 
Het idee om met water ruimtelijkheid te scheppen gaat terug op het Pampusplan, 
maar krijgt in het uiteindelijke IJburg een meer besloten karakter.

Naast het grid en het water als dragers van de fysieke structuur, gaat in het 
Stedenbouwkundig Plan voor het Haveneiland en de Rieteilanden veel aandacht 
uit naar de bouwblokken. Deze zijn van dergelijke omvang dat er volgens het ont-
werp een klein woonmilieu kan ontstaan met binnenstraten, hoven en tuinen. De 
hoogte van de blokken is niet gegeven, maar het Stedenbouwkundig Programma 
van Eisen stelt als voorwaarde een gemiddelde van tien tot vijftien meter, wat wil 
zeggen drie tot vijf bouwlagen, met een enkeling van acht of tien. Grootschalige 
hoogbouw wordt uitgesloten, evenals grootschalige laagbouw.

De bedoeling is dat binnen elk blok één consortium met aangestelde architecten 
zijn gang kan gaan om ‘een eigen antwoord te geven op vragen van de woningmarkt’ 
(p. 13). In het algemeen dient flexibiliteit bij de woningen uitgangspunt te vormen 
zodat bewoners ze kunnen aanpassen naar zowel hun eigen woonwensen als een 
eventueel bedrijf aan huis. Op het Kleine Rieteiland wordt dit principe doorgevoerd 
in zogenaamde zelfbouwkavels. Kopers krijgen hier de mogelijkheid om, binnen 
enkele randvoorwaarden, hun eigen huis te ontwerpen en te bouwen. Voor Neder-
landse begrippen, zeker binnen de Randstad, is dit een uitzonderlijke situatie.

De variatie die bij de zelfbouwkavels spontaan tot stand zal komen, wordt 
voor de andere blokken vervat in de eis van diversiteit naar soort en prijsklasse. 
Deze variatie op het laagste schaalniveau, die de naam ‘wokkelwoning’ meekrijgt, 
bestaat uit een afwisseling van appartementen met eengezinswoningen waarbij 
het mogelijk is dat de een in het dure koopsegment valt en de ander zich in de 
sociale huursector bevindt. Doel is IJburg toegankelijk te maken voor alle typen 
bewoners en de kernvoorraad goedkope woningen in de stad op peil te houden. 
Naast de dertig procent die in de sociale sector ontwikkeld wordt, zal de gemeente 
via de zogenaamde Amsterdamse Middensegment Hypotheek een aantal wonin-
gen subsidiëren die tussen sociale huur en de marktsector in zitten. Belangrijke 
verordening is dat het verschil in typen woningen aan de buitenkant van de blok-
ken niet te zien zal zijn. Verticaliteit is daarbij een van de condities; naar ‘echte 
stadspanden’ dienen de huizen hoog en smal te zijn.

Behalve woningen komen in de blokken ook winkels, horeca, bedrijven en 
instellingen. Er zijn twee winkelcentra gepland, maar het stedenbouwkundig ont-
werp stelt nadrukkelijk dat de functies zo veel mogelijk door de wijk heen verspreid 
moeten worden. ‘Werkruimten, buurtfuncties en voorzieningen worden samen 

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd93   93 5-11-2008   12:32:24



�4	 — buiten wonen in de stad

met een verscheidenheid aan woningtypen in de blokken gemengd en versterken 
het stedelijk karakter’ (p. 9). De ultieme vorm van functiemenging wordt vervat in 
het nieuwe gebouwconcept solid dat binnen het consortium Waterstad is ontwik-
keld. Solids zijn bestemmingsloze gebouwen met vrij indeelbare vloerdelen en 
hoge verdiepingen. In principe zijn ze bestemd voor bedrijven, waarbij de bedoe-
ling is dat allerhande commerciële en meer sociale functies samengaan, maar ook 
wonen mogelijk is. Algemeen worden de solids hoger dan de andere bouwblokken 
zodat ze markante punten zullen vormen binnen IJburg. Op het Haveneiland-
West staan er drie gepland voor onder andere kantoren en een multifunctioneel 
buurtcentrum.

Sociale structuur

De stedelijke differentiatie die de plannen voor de fysieke structuur van IJburg 
schetsen, wordt ook nagestreefd in de sociale structuur. ‘IJburg moet een wijk wor-
den voor diverse inkomenscategorieën, leeftijden, huishoudenstypen, culturen en 
leefstijlen uit Amsterdam en de regio’, zo stelt de Startnota IJburg in 1995 (p. 19). 
Aan deze variatie wordt groot belang gehecht omdat het segregatie zou tegengaan. 
De openbare ruimte geldt als bindende factor, omdat dit een plek is die alle bewo-
ners gebruiken. Hier zullen mensen van verschillende achtergronden elkaar in de 
buurt ontmoeten, zo stelt het plan.

In de Nota van Uitgangspunten die in 1996 verschijnt, wordt echter verkon-
digd dat contacten tussen buurtbewoners niet meer relevant zijn in een tijd van 
wereldwijde netwerken. Oude gedachten over het creëren van een gemeenschap 
onder de bewoners van nieuwe wijken, zoals die in het verleden vaak leefden bij 
planners, wijst de nota resoluut af. ‘Een wijk waarin gewoond wordt is niet langer 
een voorpost van de verzorgingsstaat, georganiseerd langs de lijnen van de wijkge-
dachte’ (p. 25). Ook het Stedenbouwkundig Plan voor het Haveneiland en de Rie-
teilanden West gaat er vanuit dat de IJburgbevolking voornamelijk zal bestaan uit 
individualistische stedelingen die wat betreft hun woonomgeving alleen op hun 
eigen huis gericht zijn. Hiermee sluiten de plannen aan bij het wetenschappelijke 
discours van die tijd over het afnemend belang van plaats. De visie op de sociale 
structuur beperkt zich tot enkele opmerkingen over de gunstige invloed die de 
inrichting van de bouwblokken, met hun informele binnenruimten en voordeuren 
naar de straat, op de sociale controle zullen hebben. De aanbeveling van het Eman-
cipatiebureau om spontane ontmoeting te organiseren, komt niet terug.

Hoewel er in de jaren negentig diverse onderzoeken worden gedaan naar de 
belangstellenden voor IJburg, gaan de plannen nooit specifiek in op het soort samen-
leving dat men voorziet (Vegchel, 1996; Mol, 1998). Wel stelt de nota ‘IJburg, voor 
wie?’ in 1995 dat de wijk voor de toekomst gebouwd wordt en men rekening houdt 
met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ‘een toename van telewerken, de 
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individualisering, de ontwikkeling van 
Amsterdam tot multiculturele stad en 
de behoefte aan recreatieve woonvor-
men’ (p. 36). Ook streeft de Startnota 
IJburg naar ‘een stabiel woongebied 
waar mensen gedurende langere tijd 
en meerdere levensfasen willen blij-
ven wonen’ (p. 21).

Deze ambitie weerspiegelt voor-  
namelijk in het adagium diversiteit, wat 
in feite betekent dat alle opties openge-
houden moeten worden. De enige na-
drukkelijke intentie is het vasthouden 
van de midden en hogere inkomens in 
de stad met een accent op jonge gezinnen en tweeverdieners. De plannen spre-
ken zich echter uit tegen het voeren van een direct doelgroepenbeleid. Bij bouwen 
vanuit de vraag van bewoners ligt volgens het Stedenbouwkundig Plan middelma-
tigheid op de loer en zou IJburg te suburbaan worden. Dat naast levendigheid en 
variatie, ook drukte, overlast en criminaliteit bij de stad horen komt in de plando-
cumenten nauwelijks tot uitdrukking. Zo merkt de Startnota IJburg op dat in de 
veelkleurigheid van de wijk ogenschijnlijk spanningen verborgen zitten, maar dat 
deze met een overtuigende fysieke structuur ‘verzoend’ kunnen worden.

Als beheerder ontwikkelt stadsdeel Zeeburg, samen met zorgverzekeraar zao 
(het huidige Agis), eind jaren negentig een meer uitgebreid sociaal plan voor 
IJburg. Het feit dat de wijk geheel nieuw is maakt het volgens de projectopzet een 
bij uitstek geschikte plek om te experimenteren met nieuwe vormen van zorg en 
welzijn. De hoofdgedachte van het concept IJburg zonder Scheidslijnen is een  
multifunctionele stadswijk die niet rond wonen maar het leven in het algemeen 
is georganiseerd. Achterliggend doel is het versterken van de sociale cohesie, al 
wordt dit in de plannen zelden zo uitgedrukt. De basis van IJburg zonder Scheids-
lijnen vormt het inclusief denken, wat staat voor de opvatting dat er in de wijk geen 
bevolkingsgroepen in aparte, afgesloten werelden verkeren, maar alle bewoners 
volwaardig in de samenleving kunnen meedraaien. Het boek Buitengewoon, nieuwe 
vormen van wonen, zorg en service op IJburg dat de plannen uiteenzet drukt het als 
volgt uit: ‘IJburg moet een wijk worden die voor iedereen toegankelijk is en waar 
iedereen zich welkom voelt’ (Lammers & Reijndorp, 2000, p. 112). Onder andere 
zelfstandig wonen en zogenaamde zorgsteunpunten, die bewoners tevens als ont-
moetingsplekken kunnen gebruiken, zullen aan dit streven moeten bijdragen. 
Ook op andere plaatsen in de wijk dient de huiskamersfeer tot uiting te komen. 
Dit wordt echter niet verbonden met de andere plannen voor IJburg, zoals de visie 
op de fysieke structuur.

Zelfbouwkavel in aanbouw [foto: léon deben]
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Voorzieningen

De Nota van Uitgangspunten uit 1996 voorziet in een basisprogramma voor het 
Haveneiland en de Rieteilanden met als uitgangspunt de openbare ruimte. Be-
langrijk is dat IJburg een autoluwe wijk wordt. De twee aansluitingen op de snel-
weg die de wijk krijgt, dienen dan ook vergezeld te gaan van goede verbindingen 
met het openbaar vervoer en de fiets. De autoluwheid wordt ondersteund met een 
parkeernorm van één auto per huishouden en een zo vroeg mogelijke oplevering 
van de tram, een typisch Amsterdams element. Dit zal volgens de nota gewenning 
aan het openbaar vervoer stimuleren. ‘Naar verwachting zal in de spits voor veertig 
procent gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer, tien procent van de 
fiets en vijftig procent van de auto’ (p. 56).

De openbare ruimte zal verder worden ingericht met enkele speelplekken, plant-
soenen en stadsparken. Voor de jongste kinderen voorzien de plannen in speel-
gelegenheden binnen de beslotenheid van de blokken. De wat oudere kinderen 
en volwassenen zijn aangewezen op een klein stadspark en het op de gesaneerde 
Diemerzeedijk aan te leggen Diemerpark, dat door het Stedenbouwkundig Plan 
als het Vondelpark van IJburg wordt omschreven. In een combinatie van natuur 
en recreatie zullen de bewoners hier kunnen wandelen, fietsen, skaten, joggen en 
picknicken. Ook moeten er sportvelden komen.

Hoewel de intentie is op IJburg niet met gedetailleerde bestemmingsplannen 
te werken, wordt het pakket aan basisvoorzieningen in de verdere planontwikke-
ling steeds verder uitgebreid, met name op het gebied van onderwijs, kinderop-
vang en welzijn. Om beter aan te sluiten bij de gewenste stedelijke opzet en het 
doel publiek van buiten naar de wijk te trekken, verhoogt het projectbureau ook het 
aanvankelijk geraamde aantal arbeidsplaatsen van 7000 naar 12.000. Wederom is 
differentiatie daarbij het motto. Zoals de nota Voorzieningen op IJburg uit 2003 
stelt, acht men een divers pakket aan voorzieningen noodzakelijk om een aantrek-
kelijk woonmilieu te creëren dat de concurrentie aankan met zowel de bestaande 
stad als het suburbane Almere.

De plannen voor zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn het meest uitgewerkt. Het 
concept Wijk zonder Scheidslijnen deelt IJburg op in enkele woonzorgzones die elk 
een volwaardig pakket aan diensten moeten aanbieden. In vier centrale zorgcentra 
zullen dit onder andere huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, tandartsen, 
apotheken en maatschappelijk werk zijn. Op het Haveneiland-West is een dergelijk 
zorgcentrum gepland. Daarnaast zullen dertien buurtsteunpunten basiszorg en 
hulp gaan bieden gericht op het dagelijks leven. Achterliggend oogmerk van het 
programma is de verkokering van de zorg en welzijn te doorbreken en diensten op 
maat aan te bieden, naar gelang de individuele behoefte. Zoals in het boek Buiten-
gewoon wordt beschreven, komen er nadrukkelijk geen grote verzorgingstehuizen 
of instellingen voor zieken en gehandicapten op IJburg. 
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Ook onderwijs en kinderopvang vallen onder IJburg zonder Scheidslijnen. 
Het westelijk deel van de Haveneiland en de Rieteilanden zal voorzien zijn van 
minimaal drie basisscholen met bijbehorende peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang. Vanuit de Brede School-gedachte, waarin diverse kindervoorzieningen 
onder één dak worden gebracht, introduceert stadsdeel Zeeburg het Carrousel-
model. Dit bestaat uit een samenhangend aanbod van onderwijs- en naschoolse 
activiteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar, op basis van verschillende pro-
fielen. De intentie is dat kinderen naar hun interessegebied kiezen voor een 
thema, zoals sport & spel, theater, muziek, natuur & techniek en media & cul-
tuur, waardoor traditionele sociale scheidslijnen op scholen overbrugd worden. 
Daarnaast is de integratie van naschoolse opvang in de basisscholen een doel op 
zich.

Het laatste onderdeel van IJburg zonder Scheidslijnen betreft welzijn, al is 
dit in de plannen minder nadrukkelijke uitgewerkt dan zorg en onderwijs. Het 
uitgangspunt is op IJburg geen ouderwetse buurtcentra neer te zetten, maar zoge-
naamde Centra voor Vrije Tijd waar een breed scala aan voorzieningen en activi-
teiten aangeboden wordt. De gebouwen dienen plaats te bieden aan initiatieven 
van bewoners en instellingen van buitenaf, gericht op alle mogelijke doelgroepen 
van jong tot oud en gezond tot hulpbehoevend. Zo zullen sportclubs, buurtvereni-
gingen, cursussen en bibliotheken de ruimten moeten delen. Ook scholen in de 
buurt kunnen overdag gebruik maken van de gebouwen en in het weekend staan 
ze open voor een eventueel kerkgenootschap. Het Centrum voor Vrije Tijd op het 
Haveneiland-West zal tevens onderdak bieden aan een politiesteunpunt. Daar-
naast spreken de plannen van enkele experimentele welzijnsinitiatieven zoals een 
wijkrestaurant en een woonhotel (Borgesius & Zaal, 2004).

In de nota’s en ontwerpen is ook ruimte gereserveerd voor allerhande commer-
ciële activiteiten. Uit ervaringen met het Oostelijk Havengebied, waar veel meer 
jonge gezinnen kwamen wonen dan voorzien was, wordt er voor IJburg van uitge-
gaan dat een kwart van de kinderen tussen de nul en vier jaar naar een crèche in 
de buurt zal gaan. Wat betreft het aanbod aan winkels, horeca en bedrijven moet 
de wijk een compleet pakket voorzieningen krijgen inclusief een groot waren-
huis op het Centrumeiland. Op het Haveneiland-West is een winkelcentrum voor 
de dagelijkse boodschappen gepland met plek voor een markt. Met bovenwijkse 
faciliteiten op het gebied van vrije tijd, zoals uitgaansgelegenheden en water-  
recreatie, dient IJburg ‘een geheel eigen functie in de regio Amsterdam’ te krijgen. 
In de eerste plaats moet elk bouwblok in opzet ruimte bieden aan kleinschalige 
horecagelegenheden en zullen op het Centrumeiland grootschaliger voorzienin-
gen komen. Daarnaast is op het Haveneiland-Oost ook een haven voor zeilschepen 
en jachten met bijbehorende voorzieningen gepland en zal het Strandeiland met 
een scala aan faciliteiten op het gebied van (water)recreatie IJburg het aanzien 
moeten geven van een badplaats.
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identiteit

Het streven naar diversiteit in zowel de fysieke als sociale structuur en de voor-
zieningen komt uiteindelijk samen in een ruimtelijke identiteit. De plannen be-
nadrukken dat IJburg een echte stadswijk moet worden en niet het suburbane 
buitengebied zoals in eerste instantie de bedoeling was. IJburg biedt volgens de 
Startnota uit 1995 een gouden kans om iets aan het Amsterdamse woonmilieu 
toe te voegen. In het bijzonder het Stedenbouwkundig Plan voor het Haveneiland 
en Rieteilanden West hamert op een hoogstedelijke imago. De associatie met een 
Vinex-wijk, waarbij beelden opdoemen van saaie plekken vol burgerlijke rijtjeswo-
ningen, dient zo veel mogelijk vermeden te worden. ‘De menging van functies en 
differentiatie van stedelijke milieus moeten er mede voor zorgen dat IJburg geen 
slaapstad wordt’ maar een unieke locatie, zo wordt gesteld (p. 9).

Volgens de Startnota IJburg zal de wijk gaan lijken op bestaande Amsterdamse 
buurten zoals Oud-Zuid en Watergraafsmeer en niet op een doorsnee nieuwbouw-
locatie. Specifiek zetten de plannen zich af tegen Almere. Benadrukt wordt echter 
dat IJburg een eigen identiteit krijgt die een uitdrukking zal zijn van het ‘alom 
aanwezige water’ dat ‘een gevoel van vrijheid’ geeft én de gunstige ligging aan de 
rand van Amsterdam, maar op korte afstand van het centrum (p. 20). Dit maakt 
de wijk volgens de Startnota tot ‘het beste van twee werelden’ (p. 21).

De slogan ‘Buiten wonen in de stad’ weerspiegelt deze tweeledigheid en maakt 
aldus de nota diverse accenten mogelijk. Zo kan IJburg de identiteit krijgen van ‘een 
nieuwe Amsterdamse stadslob, een stepping stone tussen Amsterdam en Almere, 
een autonoom eilandenrijk en of een Diemen aan Zee’ (p. 23). In plaats van een 
duidelijke keuze te maken, komen uiteindelijk al deze elementen terug in de plan-
nen, vaak als uitwerking van een of enkele eilanden. Zo wordt voor de eerste fase 
ingezet op IJburg als uitbreidingswijk van Amsterdam, maar appelleren de ideeën 
voor de tweede fase meer aan een badplaats of havenstad. Ook is een mogelijke ver-
binding met Almere altijd op de achtergrond aanwezig en benadrukt de Nota van 
Uitgangspunten het ‘eilandgevoel’ van de Rieteilanden en het Steigereiland.

Het Haveneiland is het meest nadrukkelijk stedelijk waarbij in het ontwerp 
voortdurend wordt verwezen naar elementen uit zowel Amsterdam als andere 
steden. Zo moet de grachtenstructuur Amsterdams aandoen terwijl voor de bebou-
wing wordt gerefereerd aan zowel het Oostelijk Havengebied als de wijk West 
End in Londen. De middelhoogbouw met een dichtheid van tachtig woningen per 
hectare, een grote verscheidenheid aan woningtypen en een omvangrijk pakket 
aan voorzieningen onderstrepen volgens het Stedenbouwkundig Plan de iden-
titeit van een echte stadswijk waar een ‘gezellige drukte’ heerst. De Rieteilanden 
krijgen een meer landelijke karakter waar rust en groen het beeld bepalen. ‘Wie 
de openingen in de bebouwing aan de IJburglaan en de bruggen passeert, komt 
in een suburbaan milieu van huizen met tuinen aan boomrijke straten’, zo wordt 
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gesteld (p. 59). De eilanden zullen vrij kleinschalig bebouwd worden met hoofd-
zakelijk eengezinswoningen in een dichtheid van 35 woningen per hectare. Ook 
bestaat hier de mogelijkheid direct aan het water te wonen waarbij het Kleine 
Rieteiland vanwege de zelfbouwkavels uitgeroepen wordt tot ‘het gouden randje’ 
van IJburg.

4.4 Place making in plannen

In dit hoofdstuk is de place making van IJburg besproken zoals deze gestalte heeft 
gekregen in de planvorming van de wijk, specifiek het Haveneiland en de Riet-  
eilanden. Dit proces kent een lange aanloop waarin de ruimtelijke visies voort-
durend veranderen. De gemeente Amsterdam is echter een constante factor. Ge-
durende vrijwel de hele twintigste eeuw heeft zij het primaat op place making in 
handen. Zo ontstaan rond 1920 bij de Dienst Stadsontwikkeling de eerste ideeën 
voor de aanleg van nieuwe eilanden in de monding van het IJ, dan nog gericht op 
scheepvaart. Het duurt vervolgens nog tot de jaren zestig eer het eerste ontwerp 
verschijnt, nu met een woonbestemming. Onder de naam Pampusstad schetsen 
architecten Van den Broek en Bakema een grootschalige, functionalistische hoog-
bouwwijk waarvan de toekomstige betekenis tot in detail is vastgelegd. De ge-
meente Amsterdam staat deze inbreuk op hun eigen plannen voor de Bijlmermeer 
echter niet aan en wijst het ontwerp af. Na een periode in de vergetelheid te zijn 
geraakt, is het echter de gemeente die het ontwerp eind jaren zeventig weer boven 
water haalt. Deze keer heeft de wijk de vorm van suburbane enclave Nieuw Oost, 
waarin het buiten wonen centraal staat.

Ondanks dat het Vinex-beleid begin jaren negentig IJburg de definitieve impuls 
geeft, is dit niet de visie die uiteindelijk in de plannen terecht komt. Er groeit 
inmiddels een nieuw elan rond de stad als geliefde woonomgeving, in plaats van 
een plek die mensen massaal de rug toekeren. De gemeente, die eind jaren zeven-
tig het overloopbeleid al had ingeruild voor de strategie van de compacte stad, is 
vast voornemens aan de revitalisering bij te dragen. Deze intentie vertaalt zich in 
een zeer ambitieuze place making waarin stedelijkheid het centrale thema wordt. 
Niet langer Almere, maar het eigen, oude Amsterdam biedt het referentiekader 
voor IJburg. Zo wil men de wijk een onderscheidende betekenis geven.

De vraag is hoe stedelijkheid naar een nieuwe wijk te vertalen. Zoals voorge-
schreven door het Vinex-beleid sluit de gemeente Amsterdam vergaande samen-
werkingsovereenkomsten met private partijen voor de uitvoerende taken. In lijn 
met zogenaamde collaborative planning krijgen de marktspelers ook een aandeel in 
de planvorming voor IJburg. Al snel blijkt dit echter tegen de natuur van de sterke 
Amsterdamse planningstraditie te zijn. De gemeente kan niet goed overweg met 
de voorstellen van de consortia en keurt meerdere stedenbouwkundig ontwerpen 
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af omdat deze niet in lijn zijn met de ruimtelijke visie van zowel het politiek als 
ambtelijk kader. Hierop besluit men de planvorming weer in eigen hand te nemen, 
waarmee de stelling van Van den Hof (2006) dat de hiërarchische structuren van 
de traditionele ruimtelijke ordening doorwerken in de aanleg van nieuwe wijken, 
bevestigd wordt.

In het licht van de mythe van het nieuwe land waar alles nog ongerept is, pre-
senteren de plannen IJburg als dé plek waar gebroken zal worden met de tradi-
tie van suburbane stadsuitbreidingen. Onder de noemer diversiteit moet IJburg 
uitgroeien tot een echte stadswijk waarin alle functies en bevolkingsgroepen van 
Amsterdam gemoedelijk naast elkaar leven. Hiermee lijkt men gehoor te geven 
aan het pleidooi dat Jane Jacobs (1961) reeds in de jaren zestig voor de stad hield 
en inmiddels door professionals wereldwijd is omarmd. De gemeente Amsterdam 
maakt stedelijkheid in de jaren negentig zelfs tot doelstelling van haar overkoepe-
lend ruimtelijk beleid. Zo speelt het ook een belangrijk rol bij de herinrichting van 
het Oostelijk Havengebied en de ontwikkeling van de Zuidas, een zakendistrict dat 
aan de zuidkant van de stad moet verschijnen (Majoor, 2008).

Plannen, met name stedenbouwkundige ontwerpen, zijn een belangrijke factor in 
de betekenisgeving van een nieuwe wijk omdat ze als eerste inhoud geven aan de 
fysieke structuur van de plek. De wens voor stedelijke diversiteit, die wereldwijd 
doorklinkt in professionele place making, wordt echter vaak op zeer eenzijdige 
manier uitgewerkt. Mede daarom is het door Susan Fainstein (2005) aangemerkt 
als ‘the new orthodoxy of city planning’. Ook bij IJburg nemen de plannen soms dog-
matische trekjes aan waarin fysieke aspecten de boventoon voeren. Terwijl Jacobs 
zich hier juist tegen verzette en pleitte voor flexibiliteit, wordt het diversiteits-prin-
cipe van ‘echte stadswijken’ via tal van regels en voorschriften vastgelegd.

Hoewel nadrukkelijk afstand van de oude idealen voor samenlevingsopbouw is 
genomen, blijkt planvorming zo nog steeds gekenmerkt te worden door maakbaar-
heidsgedachten vanuit een centrale, gezaghebbende partij. Via controle op de plan-
fase en een grote nadruk op stedenbouwkundige principes, proberen overheden 
de place making van nieuwe wijken te sturen. Het seeing like a state viert ondanks 
de discussies over gebiedsontwikkeling en governance kortom nog altijd hoogtij 
(Scott, 1998). Het volgende hoofdstuk zal uitwijzen of dit ook in de uitvoerings-
fase, waarin andere partijen een belangrijke rol gaan spelen, het geval is.
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