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deelConCluSIe ProFeSSIonalS 

In de voorgaande twee hoofdstukken is de place making van IJburg beschreven 
zoals die zich onder de professionals voltrokken heeft in de planvorming en de 
eerste paar jaar van de uitvoeringsfase. De manier waarop de wijk tot stand komt 
is een exponent van de verschuiving van government naar governance in ruimtelijke 
ordening. Place making is hierdoor niet langer een rechte lijn van planning naar 
praktijk met de overheid als dominante factor, maar een gezamenlijke proces van 
meerdere professionals uit zowel publieke als private organisaties. In dit onder-
zoek wordt verondersteld dat de institutionele rolkenmerken die deze partijen met 
zich meedragen van invloed zijn op het verloop van gebiedsontwikkeling. Hun 
uitwisseling van bronnen, bevoegdheden en belangen leidt tot een ruimtelijke 
visie op de wijk. Dit proces speelt zich niet af in een vacuüm, maar staat onder 
invloed van de externe processen. Op basis van dit kader is de deelvraag naar de 
place making door professionals 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? 

Uit het onderzoek blijkt dat een door de overheid gestuurd en door ontwerpers 
opgesteld plan nog steeds de basis vormt van place making. Pas in de uitvoering 
komen de marktpartijen aan bod. Omdat zij hier echter de belangrijkste instituti-
onele posities innemen, hebben ze veel ruimte om hun eigen ruimtelijke visies te 
formuleren en de plannen ter discussie te stellen. De manier waarop ze dit doen 
wordt beïnvloed door de situatie op de woningmarkt en de publieke opinie ten aan-
zien van de wijk. De betekenis die professionals aan de wijk toekennen komt zo in 
constante interactie met zowel hun institutionele als structurele context tot stand.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat overheden nog steeds het verloop van 
gebiedsontwikkeling proberen te sturen, maar er wel degelijk wat veranderd is 
ten opzichte van de oude blauwdrukplanning. Het proces van place making gaat 
door na de planvorming en staat onder invloed van verschillende actoren en struc-
turen. Dat wil echter niet zeggen dat totstandkoming van nieuwe wijken volgens 
het boekje verloopt. Waar de theorieën spreken van een vloeiend proces waarin 
individuele belangen worden overstegen, kenmerken de eerste jaren van de uit-  
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voeringsfase zich door constante strijd tussen de betrokken partijen. In plaats 
van het ontwikkelen van een gezamenlijke ruimtelijke visie, zijn de professionals 
voortdurend bezig met de onderlinge procedures en de externe bedreigingen.

Metaforen maskeren verschil

Als basis voor de betekenisgeving van een plek staat de planvorming voor nieuwe 
wijken, net als in de traditionele ruimtelijke ordening, bol van de maakbaarheids-
idealen en metaforen. Van ruimtelijke structuren worden nog steeds vergaande 
positieve effecten verwacht, zij het anders dan in de polderdorpen, tuinwijken 
en overloopgebieden van weleer. De mythe van het nieuwe land uit zich vandaag 
de dag niet zozeer in sociale experimenten, als wel in een idealen rond fysieke 
diversiteit, schijnbaar geïnspireerd door Jane Jacobs (1961). Suburbaniteit en ho-
mogeniteit worden als vermeende kenmerken van non-places afgewezen. Fysieke 
menging is het recept voor sociale integratie, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Hierin 
weerspiegelt zich het beleidsdiscours dat sinds de jaren negentig in Nederland 
rond gemengd bouwen en sociale mix op buurtniveau is opgekomen (zie Klein-
hans et al., 2000; Ostendorf et al. 2001; Uitermark, 2003; Galster, 2005; Veldboer 
et al., 2007; Musterd, 2008).

Deze ruimtelijke visie wordt bepaald door de professionals op centraal gemeen-
telijk niveau samen met door hen ingehuurde ontwerpbureaus. De andere partijen 
spelen nauwelijks een rol waarin blijkt dat gebiedsontwikkeling nog steeds onder 
invloed staat van een mengeling van politieke wensen en artistieke visies (Scott 
1998). De overheid stelt een groot aantal voorwaarden en regels op waarbij steden-
bouwkundigen en architecten volop de ruimte krijgen om de visualisatie ervan te 
schetsen. Zoals ook Van den Hof (2006) constateerde, wordt hiermee een buffer 
opgeworpen voor de commerciële belangen van de marktpartijen die de plannen 
in praktijk moeten brengen. Deze scharen zich in de florerende markt zonder 
discussie achter de publieke belangen, iets dat ook Needham et al. (2002) reeds 
waarnamen. De planningsmetaforen als stedelijkheid en diversiteit zijn boven-
dien dermate algemeen dat geen van de marktpartijen ze strijdig acht met hun 
institutionele posities. Niemand is immers tegen een gevarieerde wijk.

Deze ogenschijnlijke consensus maskeert echter de verschillende invullingen 
die professionals aan de ruimtelijke visie in de plannen geven. In de ogen van de 
ontwerpbureaus is IJburg een luxe buitenplaats waar mensen in de luwte van de 
stad wonen. De gemeentelijke professionals zien de wijk als een soort Amster-
damse versie van Almere, enerzijds suburbaan maar anderzijds stedelijk in de 
zin van menging van bevolkingsgroepen, diversiteit in bouwstijlen en integratie 
van functies. Zowel de centrale stad als het stadsdeel onderschrijven deze visie, 
maar deze instituties verschillen in de manier waarop ze denken de wijk te kun-
nen sturen.
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tabel 5.2 Ruimtelijke visies van professionals op de vier dimensies

Fysiek Sociaal Voorzieningen Identiteit

Centrale	Stad Diversiteit	en	
menging	volgens	
specifieke	richt-
lijnen	

Alle	groepen	men-
sen	door	elkaar,	
geen	sterke	bin-
dingen

Plannen,	maar	
niet	realiseren.	Dit	
is	aan	bewoners	
en	de	markt

Stedelijk	met	sub-
urbane	trekken

Stadsdeel Diversiteit	en	
mening,	maar	niet	
teveel	sturen	in	
plannen	en	ont-
werpen

Wijk	toegankelijk	
maken	voor	ieder-
een,	bindingen	
stimuleren

Plannen	en	faci-
literen,	mensen	
kunnen	het	niet	
allemaal	zelf

Stedelijke		
buitenwijk

Woning-	
corporaties

Diversiteit	en	
flexibiliteit,	veel	
variatie,	niet	van	
bovenaf	sturen

Sociale	integra-
tie	via	vergaande	
menging,	beheer	
voeren	

Veel	open	laten	
voor	particulier	
initiatief,	functie-
menging

Het	beste	van	twee	
werelden

Project-	
ontwikkelaars

Bouwen	voor	de	
markt,	eengezins-
woningen,	matige	
menging

Tweeverdienende	
Amsterdammers	
die	weinig	buurt-
gericht	zijn

Niet	belangrijk	
voor	de	verkoop,	
komen	vanzelf	op	
de	vraag	af

Stedelijke		
buitenwijk

Ontwerpbureaus Veel	diversiteit	
en	mening,	maar	
niet	op	het	laagste	
schaalniveau

Alle	groepen	men-
sen	door	elkaar,	
binding	aan	de	
plek

Plannen	en	tijde-
lijk	ook	faciliteren

Een	luxe,	stedelijke	
buitenwijk

Binnen de consortia verschillen de visies het meest. De woningcorporaties heb-
ben een stedelijke wijk voor ogen waarin veel aan de invulling door mensen zelf 
wordt overgelaten. Daarvoor willen ze het liefst zo min mogelijk gepland zien. 
Ook de projectontwikkelaars zijn voor grote vrijheid, maar dan wel de vrijheid van 
de markt. De visie die ze op IJburg hebben is die van een exclusieve stadswijk, het 
liefst met veel eengezinswoningen en weinig menging van bevolkingsgroepen. 
Zoals te zien is in tabel 5.2 wijken ze hierin af van vrijwel alle andere professio-
nals.

Emoties en preferenties

Dat de discrepanties in de ruimtelijke visies minder makkelijk overbrugbaar zijn 
dan alle professionals aannemen, blijkt in de uitvoeringsfase waarin de bouwcon-
sortia het roer overnemen. Uit een groot geloof in publiek-private samenwerking, 
heeft de overheid hier een aanzienlijk aantal partijen uit de markt bij betrokken. 
Ook hier speelt de mythe van het nieuwe land, waar alles anders lijkt te kunnen, 
een rol en maken planningsmetaforen de partijen enthousiast.
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Wanneer de economische omstandigheden verslechteren, zien de projectont-
wikkelaars hun commerciële belangen in het geding komen waarop ze weigeren 
de afspraken na te komen. Zo ontaardt de zogenaamde collaborative planning die 
planologen propageren in een constant conflict tussen de betrokken partijen. In 
plaats van een grote collectieve slagkracht en institutionele capaciteit, is er eerder 
sprake van toenemend wantrouwen en institutionele verwarring (Amin & Thrift, 
1994; Healey, 1998a & 1999). Emotionele reacties vanuit de markt bepalen in 
hoge mate het verloop van het proces, zoals ook Fainstein (2001) eerder consta-
teerde. Slechts de suggestie van problemen of neergang in de media, gebaseerd op 
feiten of niet, is al een reden tot discussie.

Hoewel een instrumentele visie gericht op productie draaien en het afdekken 
van risico’s steeds meer het uitgangspunt wordt in de uitvoeringsfase, weten de 
marktpartijen de place making niet volledig naar hun hand te zetten. Uiteindelijk 
blijven de plannen, zij het in aangepaste vorm, de belangrijkste leidraad. Dit ligt 
niet zozeer aan de institutionele posities, als wel aan de lokale context waarin 
de wijk tot stand komt. De Nederlandse ruimtelijke ordening kent geen urban 
regimes zoals in Amerika het geval is. Toch hebben de gemeentelijke instituties 
en woningcorporaties in Amsterdam in de afgelopen honderd jaar een traditie 
opgebouwd waar ze in place making-processen binnen de stad op terugvallen  
(Berveling, 1994). Hun bronnen en bevoegdheden zijn tegenwoordig in principe 
niet meer beslissend, maat de lange staat van dienst geeft hen nog steeds een 
groot aanzien.

Dit gezag valt in diverse gevallen samen met specifieke personen en ontbreekt 
bij de projectontwikkelaars die pas in de afgelopen tijd weer een rol van betekenis 
zijn gaan spelen. Hoewel de andere partijen deels voor hun financiële bronnen en 
belangen capituleren, zorgen ‘de sterke wil’ en onderlinge banden van gemeen-
ten en corporaties ervoor dat de basis van de plannen behouden blijft. Juist deze 
elementen kenmerken een urban regime (Elkin, 1987; Stone, 1993; Lauria, 1997; 
Mossberger & Stoker, 2001). Vanuit dit principe is het niet verwonderlijk dat vrij-
wel alle professionals pleiten voor een terugkeer naar de traditionele vorm van 
gebiedsontwikkeling waarbij de overheid de regie heeft en de marktpartijen weten 
waar ze aan toe zijn.

De complexiteit van place making

De ontwikkeling van IJburg gedurende de eerste jaren toont aan dat place making 
een veel complexer proces is dan veel theorieën over gebiedsontwikkeling doen 
voorkomen. In de oude blauwdrukplanning lag alles dusdanig vast en neutrali-
seerde de overheid alle externe omstandigheden door als de markt wat slechter 
ging zelf de klappen op te vangen. Omdat hiermee wijken gebouwd werden die 
niet aansloten op de maatschappelijke dynamiek, is men het proces gaan open-  

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd132   132 5-11-2008   12:32:28



 deelconclusie professionals — 133

Doorkijkje naar het Kleine Rieteiland
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breken. Door gebiedsontwikkeling uit het vacuüm te halen, hebben echter ook al-
lerlei externe ontwikkelingen vat gekregen op het verloop van place making.

Plannen en ontwerpen blijken vandaag de dag nog steeds een belangrijke basis 
te bieden, maar de samenstelling, vorm en context van de samenwerkingsver-
banden bepalen in hoge mate de uitvoering ervan. In de eerste plaats leidt het 
betrekken van vele verschillende professionals tot een versnippering van bronnen, 
bevoegdheden en belangen die de ontwikkeling van een wijk niet ten goede komt. 
Ten tweede gaat er een belangrijke invloed op place making uit van de reeds geves-
tigde banden tussen organisaties en de preferenties van hun vertegenwoordigers 
in de lokale context. Als laatste wordt duidelijk dat de netwerkaanpak in ruimte-
lijke ontwikkelingen in feite alleen onder gunstige externe omstandigheden gedijt 
zoals planologen dit voorspiegelen. In de euforie die in de jaren negentig rond 
IJburg heerste, leek alles mogelijk, maar toen de economie verslechterde en de 
media negatief over de wijk berichtten, begonnen alle partijen ernstig te twijfelen. 
Collectieve visies werden hierbij ingeruild voor eigenbelang.

Met name dit laatste aspect maakt place making grilliger en onzekerder dan 
voorheen, hoezeer professionals de procedures er omheen ook zouden perfectio-
neren. De planologie heeft deze kwestie inmiddels onderkend, zoals blijkt uit de 
titel van Healey’s laatste boek Urban complexity and spatial strategies (2007). Som-
migen pleiten voor de toepassing van postmoderne complexiteitstheorie als oplos-
sing (Byrne, 2003; Zuidema & De Roo, 2004). Hierin schuilt echter het gevaar 
dat de aansluiting bij empirische vraagstukken wordt verloren. Als de analyse van 
de professionals op IJburg iets duidelijk maakt, is het dat theorieën over gebieds-
ontwikkeling een basis moeten blijven houden in de praktijk en niet dienen te 
verworden tot academische gedachte-experimenten.
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