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hoofdstuk 7 

eConomISCh-FunCtIonele bIndIng 

De place making van bewoners wordt voor een belangrijk deel bepaald door hun 
functioneel ruimtegebruik. Om inzicht te krijgen in de economisch-functionele 
binding van de eerste IJburgers wordt in dit hoofdstuk gekeken naar mobiliteit, 
werklocaties en voorzieningen. Bekend is dat hoger opgeleiden en bewoners van 
buitenwijken vaak relatief grote daily urban systems hebben. Hun ruimtegebruik 
strekt zich tot ver buiten hun woonomgeving uit waarbij de auto een belangrijke 
rol speelt. IJburg ligt relatief geïsoleerd van de bestaande stad en in nabijheid van 
de snelweg. Uit het vorige hoofdstuk is eveneens gebleken dat betaalde arbeid een 
aanzienlijk deel uitmaakt van het leven van de eerste bewoners. Omdat IJburg nog 
volop in aanbouw is, zal dit niet of nauwelijks in de wijk zelf plaatsvinden. Ook 
veel voorzieningen zullen de IJburgers elders moeten zoeken. De vraag is welk 
effect dit heeft op hun territoriale bindingen. Maakt hun ruimtegebruik de bewo-
ners tot footloose netwerkstedelingen of ontlenen ze er juist betekenis aan? 

7.1 nabijheid en bereikbaarheid

De auto als basisbehoefte

Veel van de eerste IJburgers vinden het belangrijk vanuit hun woonomgeving alles 
binnen bereik hebben. Nabijheid en bereikbaarheid zijn dan ook leidende aspec-
ten in hun keuze voor de wijk en vormen de basis van hun place making. Dit komt 
onder andere tot uiting in het feit dat ruim zeventig procent van de respondenten 
IJburg centraal vindt liggen, waarbij zowel Amsterdam als de snelweg als referen-
tiepunten dienen. Met name hoger opgeleiden lijken hier sterk aan te hechten1. 
‘Het is gewoon heel dichtbij de stad, zo onder de rook van Amsterdam. Een kwar-
tiertje met de tram en dan ben je op het Centraal Station en dan kun je gewoon 
alle kanten op. Ik vind het wat dat betreft ook heel erg goed aansluiten op de A10, 
dan krijg de aansluiting met de A9 en de A1 en zo. Ja je zit gewoon zo bereikbaar, 
zo centraal.’

1 Lager opgeleiden vinden IJburg vaker centraal liggen dan hoger opgeleiden, Spearman’s 
rho=0.156, p<0.01.
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150	 — buiten wonen in de stad

De gehechtheid aan de auto is groot en de bewoners zijn weinig gelegen aan 
de autoluwe opzet voor IJburg. Zo waren problemen met parkeren in de oude 
wijken van Amsterdam voor meerdere respondenten een belangrijke reden om 
daar weg te gaan. Een enkeling zegt zelfs voor IJburg gekozen te hebben vanwege 
betere parkeermogelijkheden. Het feit dat de parkeernorm in de wijk bewust laag 
is gehouden, leidt dan ook bij veel bewoners tot irritatie. Hoewel velen het een 
nobel streven vinden, past het volgens hen niet bij de kenmerken van IJburg, zoals 
de ligging, dure huizen en tweeverdieners. Sommigen zeggen nu al hun auto niet 
kwijt te kunnen, maar vooral voor bezoek is het lastig. Ze voorzien dan ook grote 
problemen als IJburg verder wordt volgebouwd. ‘Met parkeren had men een goede 
bedoeling, maar ik geloof niet dat het helemaal tot zijn recht komt. Er is absoluut 
te weinig parkeerruimte op IJburg. Dat is een heel negatief punt. Één plek huren 
we in de garage en ik heb nog een kleine Smart. Maar straks gaat gewoon het par-
keerbeleid van de hele stad in.’

Met deze nadruk op autotoegankelijkheid, die kenmerkend is voor bewoners 
van buitenwijken, verschillen de IJburgers van de doorsnee Amsterdammer. Meer-
deren geven aan dat ze niet in de wijk zouden zijn gaan wonen als ze afhankelijk 
waren geweest van het openbaar vervoer of de fiets. ‘Ik heb gelukkig een auto, dat 
vind ik heel belangrijk want ik heb die vrijheid nodig. Er rijdt natuurlijk wel een 
tram nu en een bus ook, maar ik wil gewoon kunnen gaan en staan waar ik wil.’

Figuur 7.1 Belang van bereikbaarheid van IJburg per auto en openbaar vervoer

Stedelijk fietsen

Zoals uit figuur 7.1 blijkt, zijn de eerste IJburgers echter niet puur autogericht. 
Stedelijke faciliteiten zoals een goede verbinding met het openbaar vervoer en een 
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 economisch-functionele binding — 151

treinstation in de buurt, vinden de meeste respondenten zelfs belangrijker dan 
de nabijheid van de snelweg. Dit geldt met name voor de huishoudens die over 
minder dan één auto per persoon beschikken.2 In hun zoektocht naar een nieuwe 
woonlocatie heeft de bereikbaarheid per fiets, tram en bus ook een grote rol ge-
speeld. Specifiek aan een snelle verbinding met de rest van Amsterdam hechten 
ze bijzondere waarde. En hoe langer men in de stad woont, hoe meer nadruk men 
hierop legt. Zo vindt van de respondenten die sinds hun jeugd in de stad wonen 
eenderde de nabijheid van de snelweg belangrijk, tegenover zeventig procent van 
de bewoners die na hun dertigste in Amsterdam zijn komen wonen.3

De bereikbaarheid van IJburg met het openbaar vervoer heeft ook een belang-
rijke symbolische waarde. Zo was de wijk vanaf de eerste dag via een bus met de 
stad verbonden en sinds oplevering van de tram is Amsterdam voor het gevoel van 
veel bewoners nog dichterbij. ‘De tram doet heel veel, het feit dat hij rijdt geeft al 
een stadsgevoel. Het is een aparte baan dus met 17 minuten ben je op centraal sta-
tion, nou dat is net als in Osdorp zeg maar. Dan wil ik niet zeggen dat Osdorp nou 
zo’n stadsgevoel geeft, maar het hoort toch wel duidelijk bij Amsterdam.’ Mensen 
die echt van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, stellen dat het nog niet volledig 
berekenbaar is, maar voor een nieuwe buitenwijk inmiddels alleszins acceptabel. 
‘Het eerste jaar hebben we het heel moeilijk gehad. Toen hadden we een keer per 
in een half uur een bus, maar soms ging hij eerder weg. Dan stond je echt in de 
regen want die abri’s waren er nog niet eens.’

Naast de tram en bus vinden veel IJburgers het fijn dat de wijk ook op de fiets 
bereikbaar is, iets dat in de meeste nieuwbouwlocaties volgens hen niet mogelijk 
is. Hoewel de eerste bewoners om het centrum te bereiken nog wel een eind om 
moesten fietsen, geeft het in elk geval het idee dat ze nog in Amsterdam wonen. 
‘Kijk, hier vandaan kun je toch in 20 tot 25 minuten naar de Nieuwmarkt fietsen. 
Anders zou je toch denken van weet je ik moet weer de auto in. Als je naar de 
stad wil dan kan dat eigenlijk heel makkelijk. Natuurlijk kan dat vanuit Abcoude 
en Ouderkerk ook wel, alleen dan is die drempel iets groter.’ In het bijzonder de 
stellen met kinderen maken veel gebruik van de fiets. IJburg is dan ook bij uitstek 
een wijk waar de hippe, op stedelijke gezinnen gerichte bakfietsen gretig aftrek 
vinden.

2 Hoe meer auto’s in het huishouden, hoe belangrijker men de nabijheid van de snelweg vindt. 
Dit verband is matig sterk, Spearman’s rho=0.215, p<0.001. Vrijwel alle huishoudens met 
maximaal één auto hechten veel waarde aan het een treinstation in de buurt, Spearman’s 
rho=0.230, p<0.001, en goede bereikbaarheid van met het openbaar vervoer, Spearman’s 
rho=0.298, p<0.001. Onder huishoudens met twee auto’s of meer is dit respectievelijk 48 en 
72 procent.

3 Hoe korter de wooncarrière in Amsterdam, hoe belangrijker de nabijheid van de snelweg 
wordt gevonden. Dit verband is matig sterk, Spearman’s rho=0.235, p<0.001. 
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152	 — buiten wonen in de stad

7.2 werken in de buurt

Het belangrijkste aspect van de economisch-functionele binding waar de nadruk 
op nabijheid en bereikbaarheid in terugkomt, is de werklocatie van de eerste IJ-
burgers. Deze vervult een centrale positie in hun daily urban systems en daarmee 
ook in hun place making van de wijk. Het merendeel van de bewoners werkt in 
Amsterdam of een gemeente in de directe omgeving zoals Diemen, Amstelveen en 
Schiphol. Slechts vijftien procent heeft een baan buiten de regio, doorgaans in een 
van de grote steden elders in de Randstad. Gezien hun relatief hoge opleidingsni-
veau en veeleisende functies in de zakelijke en creatieve dienstverlening, is deze 
grootstedelijk richting niet vreemd.

In het algemeen zijn vrouwen in hun arbeidsleven iets sterker lokaal gebon-
den dan mannen. Bijna driekwart van hen heeft een baan in Amsterdam tegen-
over 63 procent onder de mannen.4 Het feit dat vrouwen dichter bij huis werken, 
wordt vaak in verband gebracht met de zorg voor kinderen. Toch wordt dit door de 
respondenten zelden specifiek genoemd en blijkt bijvoorbeeld thuiswerken zelfs 
overwegend bij huishoudens zonder kinderen voor te komen. Het lijkt voor veel 
IJburgers min of meer vanzelfsprekend dat mannen hun baan in een geografisch 
groter gebied zoeken dan vrouwen, zoals voor deze moeder. ‘De afstand tot mijn 
werk moet gewoon heel minimaal zijn. Mijn man zit veel op de weg, die heeft niet 
echt een vaste standplaats.’

Werklocatie als ijkpunt

De plek waar ze werken is voor veel IJburgers richtinggevend. ‘We wilden zeker in 
Amsterdam blijven want ik werk ook in Amsterdam en mijn vrouw die werkt in 
Haarlem dus dat is ook in de buurt en dit is hetzelfde eigenlijk in tijd qua reizen.’ 
Verandering in werklocatie blijkt dan ook vaak samen te gaan met verandering in 
woonlocatie. Zo verhuisde een gezin met kinderen eerst vanuit Amsterdam naar 
Rotterdam omdat zowel man als vrouw daar een baan hadden gekregen en keren ze 
nu vanwege hun werk weer terug. Een ander echtpaar overweegt alweer van IJburg 
te vertrekken omdat de man inmiddels in de buurt van Utrecht is gaan werken. De 
locatie van werk is dus een belangrijke basis voor territoriale binding.

Uit de reden die respondenten noemen voor de sterke invloed van hun werk-
plek op de woonlocatie komt een sterke aversie tegen afstand naar voren; alles 
moet binnen bereik blijven. Omdat woon-werkverkeer een vrijwel dagelijks terug-
kerend iets is, hechten de IJburgers grote waarde aan zo kort mogelijke reistijden 
en het vermijden van files. Voor veel bewoners is dit een belangrijke reden waarom 

4 Het verband tussen geslacht en werklocatie in Amsterdam is echter zwak, Cramer’s V=0.102, 
p<0.05.
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ze voor IJburg gekozen hebben. ‘Er staan best mooie huizen te koop in Almere of 
Purmerend, maar ik ga niet forenzen. Als ik een paar keer op die ring gezeten heb, 
dan heb ik het voorlopig weer even helemaal gehad. Fijn dat ik dát niet dagelijks 
hoef te doen.’

Ondanks de waarde van een beperkt woon-werkverkeer doet men er gemiddeld 
nog 35 minuten over om de werkplek te bereiken. Zelfs bewoners met een baan 
in Amsterdam zijn gemiddeld 29 minuten onderweg en elders werkende respon-
denten doen er slechts vijftien minuten langer over. Er zijn bovendien IJburgers 
die meer dan een uur reizen om op hun werk te komen terwijl de afstand relatief 
gering is. De samenhang tussen reistijd en werklocatie is dan ook niet zo sterk als 
men zou verwachten.5 Hoewel ze dichter bij huis werken, zijn vrouwen gemiddeld 
het langst onderweg. Dit ligt met name aan het feit dat mannen vaker met de auto 
reizen terwijl vrouwen, met name moeders, meer van het openbaar vervoer en de 
fiets gebruik maken. Onder de bewoners die in Amsterdam werken gaat de voor-

5 Werkenden in Amsterdam hebben een kortere reistijd dan respondenten die buiten de stad 
werken. Dit verband is relatief sterk, Pearson’s R=0.388, p<0.001.

Nog geen fietsenrekken in de Maria Austriastraat
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keur bovendien in het geheel weinig uit naar de auto, zoals ook bij deze bewoon-
ster.6 ‘Ik dacht eerst dat IJburg heel ver weg was, maar dat is het helemaal niet. Ik 
fiets nu naar m’n werk in Oud-West. Nou ja, dat is wel een eind hoor, 50 minuten, 
maar ik ga ook met de tram of met de motor.’

In de praktijk blijkt de beleving van afstand en de nadruk op de centrale ligging 
van IJburg dus relatief. Vanuit Almere zouden veel respondenten net zo snel, of in 
sommige gevallen sneller op hun werk zijn. Het feit dat de wijk in de stad ligt en 
met de fiets, tram en bus bereikbaar is, doet echter veel voor hun place making.

7.3 winkelen

Elke wijk in aanbouw heeft in het begin een ontoereikend voorzieningenniveau. 
Hoewel de bouw van het winkelcentrum op het Haveneiland al vroeg van start 
ging, werd dit vanwege de trage bevolkingsgroei pas in mei 2006 geopend. Vanaf 
de zomer van 2003 is er wel een tijdelijke supermarkt op IJburg gevestigd in een 
tent die daarom door sommige bewoners wordt aangeduid als ‘de kampwinkel’. 
Dit is echter bij lange na geen toereikende voorziening, want de winkel heeft een 
klein aanbod en beperkte openingstijden. ‘Dat supermarktje is maar een paar uur 
per dag open en niet op zaterdag. Dus dat zijn wel nadelen.’

Brood halen bij de videotheek

Het gat dat de noodwinkel laat vallen wordt deels ingevuld door de videotheek die 
al in 2004 haar deuren op IJburg opent. Wat begint met wat aanvullende levens-
middelen, groeit langzamerhand uit tot een soort dorpswinkel waar menig pionier 
in het weekend een vergeten pot jam en een krant komt halen. De videotheek 
heeft niet alleen een functionele, maar ook een belangrijke symbolische waarde en 
draagt zo bij aan de place making van de bewoners. ‘Ineens heb je een videotheek 
en dan gaat hij ook nog eens brood en melk verkopen. Dat is gewoon grappig. Je 
merkt gelijk dat het een soort sociaal punt is waar je elkaar tegenkomt. Hij gaat 
steeds meer dingen verkopen.’

6 Van de vrouwen kiest 53 procent voor de auto, tegen 68 procent onder de mannen. Dit ver-
band is matig, Cramer’s V=0.163, p<0.01. Van de werkenden in Amsterdam neemt 52 procent 
de auto, tegen 75 procent onder de respondenten die buiten Amsterdam werken. Dit verband 
tussen werklocatie en vervoermiddel is matig sterk, Cramer’s V= 0.263, p<0.001. Vrouwen 
die in Amsterdam werken kiezen het minst voor de auto, 44 procent tegen 61 procent onder 
de mannen. De relatie tussen geslacht en vervoersmiddel bij werk in Amsterdam is matig 
sterk, Cramer’s V=0.200, p=0.001.
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Enkele IJburgers nemen ook zelf initiatieven voor voorzieningen, zij het klein-
schalig. Zo leverde een bewoonster een tijd lang brood en gebak op bestelling die 
mede door haar kinderen werden bezorgd. Naarmate er zich meer echte winkels 
in de wijk vestigen, verdwijnen deze pioniersfaciliteiten of worden ze verder gepro-
fessionaliseerd.

Figuur 7.2 Locatie boodschappen doen naar huishoudenssituatie

Huishoudens met kinderen hebben in de pioniersfase het meest gebruik gemaakt 
van de tijdelijke supermarkt dan wel het assortiment van de videotheek. Zoals te 
zien is in figuur 7.2, deed eenderde van hen wel eens boodschappen in de wijk. 
Onder stellen en alleenstaanden is dit beduidend lager, slechts iets meer dan 
tien procent ging naar een buurtwinkel. Niet alleen het hebben van kinderen, 
maar ook het aantal uur per week dat mensen werken houdt verband met hun 
lokaal voorzieningengebruik. Hoe meer tijd mensen in de wijk aanwezig zijn, hoe 
meer men de faciliteiten daar bezoekt.7 Toch doet geen van de eerste bewoners 
alle boodschappen op IJburg, ook voor gezinnen is het vooral een terugvaloptie. 
Meestal gaat men naar andere wijken in Amsterdam. Het aantal auto’s waarover 
een huishouden kan beschikken speelt hierbij nauwelijks een rol, al hebben de 
stellen zonder kinderen en alleenstaanden een iets bredere ruimtelijke oriëntatie 
dan de gezinnen.

7 De relatie tussen het gebruik van voorzieningen op IJburg en het hebben van kinderen is 
matig sterk, Cramer’s V=0.245, p<0.001. Naarmate respondenten een langere werkweek heb-
ben, gecontroleerd voor geslacht, doen ze minder vaak boodschappen in de wijk, Pearson’s 
R=-0.161, p<0.01.
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Boodschappen doen in Brazilië

Sommige bewoners blijven vasthouden aan hun oude patroon en doen boodschap-
pen in de winkels in Amsterdam waar ze vroeger ook kwamen of die dicht bij 
het werk zijn. ‘Ik werk gewoon nog in de Rivierenbuurt en daar doe ik vaak mijn 
boodschappen, of in de Pijp. Dat was een beetje wat ik daarvoor ook al deed eigen-
lijk.’ Ook gaan diverse IJburgers, waaronder veel voormalige bewoners van het 
Oostelijk Havengebied, naar het winkelcentrum Brazilië. Via de Piet Heintunnel 
is dit vanuit IJburg in luttele minuten te bereiken en bovendien kan men de auto 
makkelijk kwijt in de parkeergarage.

Menig IJburger maakt zich ook nieuwe plekken eigen, waarbij nabijheid en 
bereikbaarheid een grote rol spelen. Zo gaan veel bewoners naar Amsterdam 
Noord of de Indische buurt in het eigen stadsdeel Zeeburg. ‘Voor boodschappen 
vind ik het helemaal ideaal, want ik ben zo op de Dappermarkt of de Javastraat. 
Dat is veel goedkoper dan waar ik eerste woonde in Amstelveen. Dat wist ik niet 
van tevoren, maar is mooi meegenomen.’ Tevens ontdekken de IJburgers mas-
saal het winkelcentrum Maxis in Muiden waar ze via een bouwweg gemakkelijk 
kunnen komen. ‘Ik ga vaak naar de Maxis, dat is een heel groot winkelcentrum. 
Je moet er wel met de auto heen. Nou je kunt ook met de fiets, dan hoef je niet zo 
om te rijden, maar het mag officieel niet. En de slagboom gaat om zes uur dicht 
en ik ben vaak te laat.’ Hoewel het dus officieel niet mag vinden veel bewoners dat 
ze het volste recht hebben de bouwweg te gebruiken. Sommigen breken zelfs de 
bouwafzetting open. ‘Er staat voor bestemmingsverkeer en ik vind het wel heel erg 
bestemmingsverkeer als ik er boodschappen ga doen.’

In de enquête is helaas het gebruik van Albert, de boodschappendienst van 
de Albert Heijn niet meegenomen. Deze niet-plaatsgebonden service blijkt zeer 
populair onder tweeverdieners met drukke banen en jonge kinderen. De kleine 
Albert-vrachtwagen is dan ook een vertrouwde verschijning op IJburg. ‘Die doen 
hier goede zaken ja. Die zijn heel blij met IJburg. In het begin konden ze het 
vaak niet vinden, want het stond op geen enkele kaart. Maar nu zijn ze er wel aan 
gewend geloof ik.’

niet alleen een kruidvat

Aangezien de meeste bewoners over een auto beschikken is het elders moeten 
opzoeken van winkels voor hen niet problematisch. Ze vinden het vooral verve-
lend als ze snel iets nodig hebben of iets zijn vergeten. ‘Soms mis je wel zo’n 
supermarkt, maar dat wisten we natuurlijk voordat we hier kwamen wonen. En 
ik ben het nu wel gewend.’ Toch antwoordt op de stelling ‘of ik in de wijk mijn 
dagelijkse boodschappen kan halen maakt mij niet zoveel uit’ ruim driekwart van 
de respondenten ontkennend. Diegenen die al langer dan een jaar op IJburg wo-
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nen, zijn iets minder stellig dan de recente 
bewoners, maar ook zij kijken uit naar de 
opening van het winkelcentrum waar ze al 
zo lang op wachten ‘Het zal wel fijn zijn 
als dat straks hier is. Als je even iets nodig 
hebt dan haal je dat gewoon even snel. Dat 
je gewoon even naar een winkel kan.’8

Het winkelcentrum is niet alleen gewild 
voor de dagelijkse boodschappen, maar ook 
voor ander soort voorzieningen die de eer-
ste bewoners van IJburg lang hebben moe-
ten missen. In het bijzonder het ontbreken 
van een geldautomaat en een brievenbus leidt tot kleine irritaties. Met het oog 
op de vertraagde ontwikkeling van IJburg en de onzekerheid van de tweede fase 
maken veel bewoners zich ook enigszins zorgen over de toekomstige faciliteiten. 
‘Als er te weinig mensen zijn en geen voorzieningen, dan blijf je toch een soort 
Vinex-wijk. In het begin is het allemaal leuk en is het niet erg en heb je daar vrede 
mee, maar uiteindelijk weet ik dat mensen toch wel willen dat er iets gaat gebeuren 
op IJburg, een winkeltje.’

Niet alleen de vraag òf er voorzieningen in de wijk komen, houdt de IJburgers 
bezig, met het oog op place making hebben ze ook uitgesproken ideeën over hun 
soort. Zo geven diverse bewoners aan niet alleen de grote ketens te willen, maar 
vooral wat kleine zelfstandigen. Met name de ouderwetse bakker, slager en groen-
teman, maar ook ‘buitenlandse toko’s worden door hen genoemd. ‘Ik was bij een 
Turkse winkel in Diemen en ik zeg: “Ik wou dat jullie op IJburg zaten”, hij zegt: 
“We zijn bezig”. Nou dat zou fantastische zijn.’

Een andere bewoonster hoopt dat er snel een markt naar IJburg komt zoals 
die in andere Amsterdamse wijken is. ‘Een jongen op de Nieuwmarkt vond het 
wel een goede plek, maar het waait hier altijd zo, dus dan heb je altijd zand op je 
kaas.’

Wederom gaat het bij deze voorzieningen niet alleen om het gebruik alleen, 
maar ook om de sfeer en uitstraling die er vanuit gaat. Ze zullen de buurt meer 
levendigheid en een stedelijk aanzien geven, iets wat veel bewoners ten opzichte 
van hun vorige woonplaats nog op IJburg missen. ‘Ik had in mijn oude buurt echt 
een goede band met mijn schoenmaker en ik kende de bloemenman en de fietsen-  
maker om de hoek. Ze kenden mij ook, we konden dingen tegen elkaar zeggen. 

8 Van de bewoners die langer dan een jaar op IJburg vindt 69 procent het in de wijk boodschap-
pen kunnen doen belangrijk, tegen 77 procent onder de nieuwkomers. Dit verband is zwak, 
Cramer’s V=0.144, p<0.05. 

De supermarkttent [foto: léon deben]
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Dat is het leuke als ik weer in de stad ben. Het zou een verrijking zijn voor de 
buurt.’

Een goed voorbeeld van een kleinschalige voorziening is de bloemenstal waar-
voor diverse IJburgers gepleit hebben. De gemeente wilde hier uit angst voor een 
precedentwerking echter geen ruimte voor bestemmen, ook niet tijdelijk. Een 
bewoonster vindt dat de gemeente dergelijke voorzieningen juist zou moeten 
koesteren omdat ze bijdragen aan het succes van IJburg. ‘Ze doen hun best om 
het op IJburg leuker te maken, maar die stal, Bloemen op IJburg, dat mag dan 
niet. Dat vind ik een beetje jammer, er moet toch wel ergens een hoekje over zijn. 
Eigenlijk zou de gemeente je moet subsidiëren als je hier iets wilt beginnen. Want 
er was ook een kledingwinkeltje, maar dat is nu weer weg. En de videotheek heeft 
het ook moeilijk.’

Uiteindelijk vindt de bloemenstal onderdak in het Blauwe Huis, een woning 
op IJburg waarin sinds begin 2005 een kunstenaarsproject gevestigd is. Net als 
de supermarkttent, de videotheek en de ‘illegale’ weg naar Muiden, levert het hier 
een bijdrage aan de place making van de bewoners. Hoewel ze er lang niet allemaal 
komen, beschouwen ze de bloemenstal als echt iets van hen. 

7.4 zorg, opvang en onderwijs

Even naar het zorgcentrum lopen

Wat betreft winkels en dagelijkse voorzieningen kwam IJburg er ten tijde van het 
onderzoek nog karig af. De functionele binding aan de wijk is op dat punt relatief 
gering, al dragen de tijdelijke supermarkt en de tent wel bij aan de symbolische 
betekenisgeving van de eerste bewoners. Wat betreft zorg, kinderopvang en scho-
len biedt de wijk duidelijk meer mogelijkheden. Vanuit het programma ‘IJburg 
zonder scheidslijnen’ is vanaf het begin ingezet op welzijn waardoor het eerste 
zorgcentrum zich al in 2004 vestigde. Daarvoor hadden een huisarts en verlos-
kundige al een tijdelijke praktijk geopend in een huis aan de Mattenbiesstraat. Met 
name de huisarts heeft zich met de ontwikkeling van IJburg bemoeid, al was hij 
niet, zoals bijvoorbeeld in Almere, de trekker van de pioniersfase.

De meeste bewoners zijn zeer positief over de zorgvoorzieningen. Zo is 89 
procent het eens met de stelling dat je een huisarts altijd in de eigen wijk hoort te 
kunnen bezoeken. ‘Wat ik heel prettig vind, dat is bijvoorbeeld hier in het gezond-
heidscentrum zit een huisarts en een fysiotherapeut zit er. Daar loop je gewoon 
even lekker heen. Dat vind ik ook heel prettig hoor, dan hoef je er niet meer voor 
naar de stad.’ Een meerderheid is inmiddels ook ingeschreven bij de lokale huis-
arts, en dit neemt toe naarmate men langer op IJburg woont. In het bijzonder de 
jonge stellen en gezinshuishoudens maken intensief gebruik van de zorgvoorzie-
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ningen in de wijk.9 Ze gaan niet alleen naar de lokale huisarts, maar ook naar de 
verloskundige en het consultatiebureau. Zo draagt de babyboom op IJburg bij aan 
de territoriale bindingen van de eerste bewoners.10

Een crèche in de buurt

Ook scholen en kinderopvang versterken de functioneel-economische binding aan 
IJburg onder de gezinshuishoudens. Alleen met specifieke redenen kiezen ouders 
voor een instelling elders in de stad. ‘Toentertijd werd er gezegd, als jullie hier ko-
men wonen dan is er een arts, er is een crèche en de scholen beginnen. Als het er 
niet was geweest, had ik het denk ik niet gedaan want dan vind ik het weer lastig 
met een baby om dan toch weer de stad in te rijden.’

IJburg is evenwel niet opgezet met het oog op gezinnen en vooral de kinder-
opvang loopt achter de werkelijkheid aan. Van de ruimte die de gemeente voor 
crèches gereserveerd heeft, is door de vertraagde bouw in de eerste fase bovendien 
nog weinig beschikbaar. Ook kennen de wel aanwezige instellingen, die zich in 
de eerste jaren ondermeer in een portocabin en woonhuis bevonden, aanzienlijke 
opstartproblemen. ‘Je merkt toch dat het nog in de beginfase is, waardoor ze nog 
weinig voor de kinderen zelf organiseren. Ja, dan zijn er weer nieuwe leidsters 
ontslagen. Het loopt allemaal nog niet zoals het moet.’

Aangezien veel ouders werken is de vraag naar kinderopvang op IJburg groot. 
Van de gezinnen met kinderen tussen de nul en vier jaar gaat 70 procent naar een 
crèche, waarvan ruim driekwart in de wijk. Onder de huishoudens waar beide part-
ners een middelgrote tot fulltime baan hebben, brengt zelfs 82 procent de kinderen 
voor minimaal één dag in de week naar een kinderdagverblijf.11 Het gebruik van 
een commerciële vorm van kinderopvang is duidelijk verbonden aan de sociaal-  
economische situatie van het gezin. Onder de hogere middenklasse maakt vrijwel 
iedereen gebruik van een crèche, terwijl dit onder de lagere en traditionele mid-
denklasse minder dan de helft is.12 

9 Eind 2004 stond 64 procent van de respondenten bij een huisarts op IJburg ingeschreven, 
71 procent onder de bewoners die langer dan een jaar in de wijk wonen en 54 procent onder 
de nieuwkomers. Het verband tussen woonduur en huisarts in de wijk is echter relatief zwak, 
Cramer’s V=0.176, p<0.001. Van de gezinnen maakt 71% van de huisarts op IJburg tegen 
de helft onder de stellen en alleenstaanden. Dit verband is redelijk sterk, Cramer’s V=0.303, 
p<0.001.

10 Bijna tweederde van de gezinnen ging op moment van ondervraging naar een consultatiebu-
reau, maar deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die al kinderen hadden. 

11 Hoe meer uren er op huishoudensniveau gewerkt wordt, hoe vaker men gebruik maakt van 
een kinderdagverblijf. Dit verband is relatief sterk, Pearson’s R=0.407, p<0.001.

12 De relatie tussen sociaal-economische positie en gebruik van een kinderdagverblijf is matig 
sterk, Pearson’s R=0.339, p=0.001.
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Onder de basisschoolkinderen gaat tweederde naar een commerciële vorm van 
opvang, veel minder dan de baby’s en peuters. Net als bij de kinderdagverblijven 
hangt dit samen met de sociaal-economische positie van het huishouden, maar 
nog meer met het aantal uur dat de moeders werken. Hoe drukkere banen zij heb-
ben, en hoe minder ze dus in de wijk aanwezig zijn, hoe vaker ze gebruik maken 
van naschoolse opvang.13 

Hoewel relatief veel ouders hun kinderen naar een commerciële opvang bren-
gen, doen ze dat lang niet allemaal of in elk geval niet uitsluitend. Zoals blijkt 
uit figuur 7.3 kiest menig gezin ervoor in elk geval een deel van de opvang zelf te 
regelen omdat ze de zorg voor hun kinderen niet uit handen willen geven of ze 
het te duur vinden. De meesten plooien hun werk als het ware rond hun kinderen 
heen, zoals deze respondent. ‘Kinderopvang doen we gewoon zelf, met z’n tweeën 
en met vrienden of buren. Ik werk ook veel thuis. Hij is nu ruim een jaar en gaat 
wel naar de crèche, maar niet elke dag.’

Figuur 7.3 Zelfgeorganiseerde kinderopvang door de gezinshuishoudens op IJburg

Sommige IJburgers zetten naast het kinderdagverblijf of naschoolse opvang, hun 
hele sociale netwerk in om voor de kinderen te zorgen als zij aan het werk zijn. 
Het meest wordt echter gebruik gemaakt van de eigen familie, 35 procent van de 
gezinnen noemt dit als een vorm van kinderopvang. Met name opa’s en oma’s 
komen geregeld als oppas aan huis. Hoewel slechts weinig respondenten buren 
en vrienden noemen, spelen ze wel een rol. Zo hebben enkele bewoners, bij het 
achterblijven van zowel kwaliteit als kwantiteit in kinderopvang, samen het heft 
in eigen hand genomen. ‘We vonden de crèche zelf ondermaats. Daarom heb ik 

13 Het verband tussen het aantal uur dat moeders per week werken en hun gebruik van 
naschoolse opvang is matig sterk, Pearson’s R=0.327, p<0.005.
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via de bewonerswebsite met een aantal moeders kinderopvang op IJburg gere-
geld.’

Scholen om de hoek

Waar bewoners problemen ervaren met de kinderdagverblijven, hebben ze op het 
gebied van scholen een zeer ruim aanbod. Vanaf het begin zijn er vier basisscholen 
op IJburg gevestigd, in eerste instantie in noodlokalen. Elke school is begonnen 
met slechts een paar leerlingen, wat volgens een respondente een heel bijzondere 
situatie creëerde. ‘De school was heel klein, er zaten drie leerlingen op toen mijn 
kinderen er kwamen. Ze hebben daarom hele bijzondere dingen gedaan in het 
begin. Naar de speelgoedwinkel om inkopen te doen voor school en met de juf 
mee naar huis.’ Het feit dat hun kinderen in de wijk naar school kunnen wordt 
door vrijwel alle gezinshuishoudens (93 procent) zeer belangrijk gevonden. Van 
de basisschoolleerlingen, ruim de helft van alle thuiswonende kinderen, bezoekt 
tachtig procent ook inderdaad een school op IJburg. De rest gaat meestal nog in 
de oude buurt in Amsterdam naar school.

Onder de vier IJburgse basisscholen is de katholieke Willibrord in de begin-
periode verreweg de populairste en deze heeft dan ook als eerste een eigen 
schoolgebouw kunnen betrekken. Het feit dat de Willibrord de snelste groei 
heeft doorgemaakt, kan voor een groot deel worden verklaard door de locatie, 
midden in het eerst bewoonde gebied op IJburg. Bewoners aan de andere kant 
van de IJburglaan, een deel dat vanaf 2004 is opgeleverd, hebben massaal geko-
zen voor de openbare Olympusschool die bij hen in de buurt was gepland. De 
aanwezigheid van scholen heeft verschillende IJburgers volgens eigen zeggen in 
de wijk aangetrokken en dit zal hen ook in de toekomst in de wijk houden. ‘Je 
kan je kind hier laten opgroeien, het kan hier lopend naar school om de hoek en 
dat is voor mij heel belangrijk. Dus tot twaalf jaar zit je hier goed met scholen 
om de hoek.’

Hoog opgeleide stedelingen kiezen niet alleen voor een school vanwege de 
nabijheid, ze moeten zich er ook thuis bij voelen (zie o.a. Savage et al., 2005; Bell, 
2007). Hoewel alle basisscholen in de wijk naar het welzijnsprogramma ‘IJburg 
zonder scheidslijnen’ een bepaald thema hebben, gaan de meeste IJburgers nog 
op de traditionele signaturen af, zoals deze aanstaande moeder. ‘Ik was even naar 
die crèche gaan kijken en die school was buiten aan het spelen, die lagere school, 
alleen maar zwarte kinderen en die blanke kinderen die zitten daar, op de Wil-
librord. Een katholieke school ja, maar dat is juist de reden dat die moslims daar 
niet naartoe gaan. Die gaan naar de openbare en ook mensen die denken van nou 
mijn kinderen gewoon.’ Zelf zal ze haar kind ook op de Willibrord doen, hetgeen 
volgens haar man niks te maken heeft met de kleur van de leerlingen, maar met 
de kwaliteit van het onderwijs.
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Voor andere bewoners, doorgaans sociale huurders, is de gemengde samenstel-
ling van de Olympus juist de reden om voor deze school te kiezen.14 ‘Die school 
is meer gemêleerd dan de school waar ze eerst zaten en dat heb ik liever. Het is 
toch een betere afspiegeling van de Amsterdamse maatschappij. De echte wereld 
een beetje leren kennen, ik vind dat wel belangrijk. Een beetje multicultureel ka-
rakter.’

Veel jonge ouders op IJburg, met name de moeders, zijn redelijk intensief 
betrokken bij de kinderdagverblijven en scholen in hun buurt. Zo bestaat er 
behoorlijke animo voor de oudercommissies en worden er af en toe crèchefeesten 
georganiseerd. Daarnaast is binnen de bewonersvereniging een werkgroep opge-
richt die zich actief ingezet voor meer en betere kinderdagverblijven op IJburg. 
Omdat alles nog nieuw is wil menig bewoner er bovenop zitten. Het tekent echter 
tevens de levensstijl van de young urban professional parents die zowel bewust voor 
hun carrière als hun gezin hebben gekozen (Karsten, 2003). Ook de IJburgers zelf 
valt dit op, hetgeen ze incorporeren in hun place making. ‘Heel veel mensen willen 
zich toch wel ergens mee bemoeien en al zeker als het om hun kind gaat. Het zijn 
allemaal redelijk kritische ouders. Dat vind ik leuk want zo zijn wij ook. Je woont 
toch in een nieuwe wijk.’

7.5 Vrije tijdsvoorzieningen

Sport en hobby’s

Naast werken, boodschappen doen en zorgen voor de kinderen blijft er nog een 
klein gedeelte voor ontspanning over in het leven van de meeste IJburgers. Sport 
is de meeste genoemde vrijetijdsbesteding en van de respondenten is eenderde lid 
van een sportvereniging of sportclub. Hiervoor gaan de meesten naar andere plek-
ken in Amsterdam, op IJburg waren ten tijde van het onderzoek nog nauwelijks 
officiële sportvoorzieningen. In afwezigheid daarvan hebben enkele bewoners zelf 
initiatieven genomen. Zo kan de in 2005 opgerichte watersportvereniging zich in 
korte tijd al verheugen op een paar honderd leden. In afwachting van de realisatie 
van een haven op IJburg, zijn ze in de eerste jaren echter nog weinig actief.

Het meest maken de eerste IJburgers gebruik van het Diemerpark om te spor-
ten, met name joggen, skeeleren en voetballen. ‘Het park is hier dichtbij dus dan 
kan ik joggen, of langs het strand. Dat is voor mij belangrijk dat ik ergens kan ren-
nen.’ Door verschillende bewoners zijn daar zelf clubjes omheen georganiseerd. 

14 Onder kopers en huurders in de vrije sector heeft 69 procent voor de Willibrord gekozen, 
tegen 38 procent onder de sociale huurders. Er is echter geen significant verband, ook niet 
met de woonduur op IJburg. 

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd162   162 5-11-2008   12:32:32



 economisch-functionele binding — 163

Zo wordt er door enkele IJburgers fanatiek hard gelopen en zijn er al enkele voet-
baltoernooien georganiseerd. ‘Ik heb nog niet mee meegedaan met die sport, maar 
voetballen in het park, hoorde ik, dat is best wel vaak is. Een paar jongens die we 
hier kennen, doen dat wel.’

Ook in binnensporten hebben verschillende bewoners eigen initiatieven geno-
men, in het bijzonder vrouwen. ‘Toen ik hier kwam wonen ben ik die website hier 
een beetje opgedoken. Daar waren mensen die graag of wilden gymnastieken of 
voor de kinderen een jazz balletclubje oprichten.’ Een respondente die peutergym 
heeft georganiseerd, deed dat bij gebrek aan ruimte eerst bij haar thuis. Inmid-
dels gebruikt ze de gymzaal aan de Mattenbiesstraat, bedoeld voor de scholen die 
nog geen eigen gebouw hebben. Naarmate de bevolking van IJburg groeit, komen 
hier ook enkele professionele aanbieders op af. Zo werd er in 2005 yoga, Oos-
terse vechtsporten, jazzdance en aerobics georganiseerd door diverse zelfstandige 
instructeurs.

Voor andere vormen van georganiseerde vrijetijdsbesteding, zoals toneel, zang 
en muziek, hebben veel bewoners naar eigen zeggen te weinig tijd. ‘Ik heb gewoon 
een drukke agenda en je moet ook kiezen. We sporten zelf in het weekend, maar 
ik ben niet zo van de verenigingen dat ik dat opzoek voor mijn sociaal leven.’ Die-  
genen die wel deelnemen aan dergelijke clubs doen dat hoofdzakelijk in de rest 
van Amsterdam, IJburg biedt hier nog weinig gelegenheid toe.

Vanuit de wijk zijn wel enkele initiatieven ondernomen, onder andere voor 
diverse zangkoren, maar onder de pioniers blijkt de animo laag. ‘Een mevrouw 
wilde hier een koor oprichten. Ze stopte een briefje in de bus, maar toen ben ik 
er niet heen gegaan. Ik zing heel graag en ik heb natuurlijk al een koor. Voor ik 
het weet zit ik op twee koren, dat kan toch eigenlijk niet. Dan wordt het teveel.’ 
Ook voor de activiteiten die het religieus centrum de Tronk, in afwachting van het 
Centrum voor Vrije Tijd, organiseert is de belangstelling algemeen laag. Slechts 
weinig eerste bewoners zijn kerkelijk en de meerderheid zit niet te wachten op een 
dergelijke instelling in de wijk.15

Sinds de opening van kunstenaarsproject Het Blauwe Huis in 2005, heeft dit 
de functie van buurthuis overgenomen van de Tronk. Het doel van dit project, dat 
de titel ‘Parade der Stedelijkheid’ heeft, is de sociale ontwikkeling van IJburg te 
stimuleren. Hoewel niet massaal bezocht, voldoen de filmavonden, kookcursus-
sen, exposities en workshops die in dit kader georganiseerd worden duidelijk meer 
aan de behoefte van de IJburgers. Velen vinden het een leuk initiatief dat goed past 
in de aparte status van IJburg als nieuwe wijk. Hierdoor draagt het Blauwe Huis 
daadwerkelijk bij aan de place making van de pioniers.

15 Zestig procent van de respondenten staat negatief of ambivalent tegenover de stelling ‘het is 
goed als er in nieuwe buurten ook ruimte komt voor een religieus gebouw’.
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kindervoorzieningen

Vanuit hun levensstijl als young urban professional parents, ruimen veel bewoners 
een groot deel van hun vrije tijd in voor hun kinderen. Veel ouders maken om 
deze reden vrij intensief gebruik van het Diemerpark. Speeltuintjes, een typische 
buurtvoorzieningen, zijn daarentegen nog nauwelijks op IJburg gerealiseerd en 
veel bewoners, ook diegenen zonder kinderen, blijken dat te missen. Vrijwel allen 
zijn ze van mening dat speelgelegenheden de wijk afmaken.16 

Het ontbreken van goede speelgelegenheden voor kinderen is net als de kin-
deropvang een veelbesproken thema onder de eerste IJburgers. De meeste ouders 
hebben liever niet dat hun kroost in het zand tussen de bouwplaatsen speelt. ‘Er is 
eigenlijk geen enkele plek ingeruimd, en dat vind ik wel heel vreemd, voor kinde-
ren. Een speelplaats, dat staat niet in het bestemmingsplan. Er is daar een veldje 
provisorisch ingericht met één treintje terwijl er weet niet hoeveel kinderen hier 
wonen.’

De echtgenote van deze respondent heeft via de bewonersvereniging gepro-
beerd om meer speelplekken op IJburg te krijgen, maar dit wordt volgens hem 
door de gemeente niet serieus genomen. Het projectbureau en de consortia heb-
ben op het Steigereiland wel een tijdelijke speelplaats aangelegd die moet fun-
geren als avontureneiland. Voor de oudere kinderen is dit leuk, maar veel jonge 
ouders op het Haveneiland vinden het maar niks. ‘Je hebt Spyburg waar ik nooit 
een kind heb gezien. Is ook een beetje ver weg hè. En aan het water, dat vind ik 
te gevaarlijk.’ Voorlopig nemen ze daarom zelf initiatieven door, zoals deze bewo-
ner, de openbare ruimte rond zijn huis in te richten als speelplaats. ‘We hebben 
gewoon hier in het plantsoentje naast ons huis een zandbak neergezet en een glij-
baantje zo met een bankje. De kinderen kunnen daar lekker spelen. Ja, als je op 
de overheid moet wachten of dan moet praten….’

Waar de eerste IJburgers weinig met hun eigen vrije tijdsvoorzieningen in de 
weer zijn, proberen ze wel allerhande kinderactiviteiten te initiëren. Zo heeft de 
werkgroep kinderen van de bewonersvereniging al vroeg Klets en Go opgericht, 
‘een gezellige speel en kletsochtend’ voor ouders en kinderen van nul tot vier jaar 
die twee keer per week in het zorgcentrum plaatsvindt. Voor de iets oudere kin-
deren organiseren drie bewoners onder de naam Stichting Buurman sinds 2004 
met enige regelmaat activiteiten waar met name gezinnen aan mee doen. Naar 
hun initiatief vonden onder meer enkele kinderdisco’s, kerstboomverbrandingen 
en vliegerfestijnen op IJburg plaats. ‘Ze waren van het weekend aan het vliegeren 
hier in het park. Dan zie je al die mannen achter zo’n vlieger aanrennen.’ Weer 

16 Gezinshuishoudens zijn het unaniem met de stelling eens. Het verband tussen het hebben 
van kinderen en de mate waarin men belang aan speelgelegenheden in de wijk hecht, is matig 
sterk, Pearsons’ R=0.273, p<0.001.
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een andere bewoonster kwam eind 2005 met het idee voor een kleinschalige kin-
derbibliotheek. Niet lang daarna werd het project ‘Lees je blauw’ gestart, waarvoor 
kinderen elke woensdagmiddag in het Blauwe Huis terecht kunnen.

Naarmate er meer mensen op IJburg komen wonen, ontdekken ook commer-  
ciële instellingen de wijk als markt voor kindervoorzieningen. Onder andere in 
samenwerking met de scholen schieten allerlei sport- en culturele activiteiten als 
paddenstoelen uit de grond. Zo begint een bewoonster in 2005 met het organise-
ren van theateractiviteiten voor kinderen en richt ze een jaar later de jeugdtheater-
school Theatraal IJburg op. Ook de uitbaters van strandtent Blijburg hebben een 
programma gericht op kinderen. Dit is weliswaar niet specifiek voor bedoeld voor 
IJburgers, maar trekt wel veel belangstelling uit de wijk.

In het algemeen vinden de meeste bewoners het erg leuk dat er voor kinderen 
veel te doen is. De soort activiteiten sluiten goed aan bij hun interesses als hoog-
opgeleide stedelingen die zelf weinig tijd hebben maar het voor hun kinderen zo 
leuk mogelijk willen maken. Ze versterken de betekenis die ze aan de wijk geven 
als bijzondere woonlocatie. ‘Er wordt hier ontzettend veel georganiseerd voor die 
kinderen. Echt veel meer als in mijn oude buurt, ja daar waren natuurlijk vaste 
sportclubs, maar hier is van alles en nog wat. Judo is er elke week, dansen en er 
wordt soms gekanood. Dat is wel ontzettend leuk vind ik.’ 

Uitgaansgelegenheden

Heel veel tijd om na hun drukke werkzaamheden en de zorg voor kinderen nog 
uit te gaan, hebben veel IJburgers niet. Toch speelt dit een belangrijke rol in hun 
levensstijl en zijn uitgaansgelegenheden voor velen een van de aantrekkelijke as-
pecten van de stad. Net als met de andere stedelijke voorzieningen gaat het hierbij 
niet alleen om het daadwerkelijk gebruik, maar ook sterk om de sfeer en uitstra-
ling van faciliteiten zoals cafés, restaurants, theaters en musea. Het idee dat al 
het goede van Amsterdam binnen handbereik ligt, heeft een groot effect op de 
belevingswereld van veel IJburgers en is hiermee zeer bepalend voor hun place 
making. Zo noemt een alleenstaande man de ligging en bereikbaarheid van IJburg 
ten opzichte van uitgaansgelegenheden als een van de redenen dat hij voor de wijk 
koos. ‘Het is helemaal niet ver van het centrum, dus je bent met tien minuten daar. 
Het is niet leuk als elke keer dat je uitgaat, of als je iets gaat doen, of een bob moet 
zoeken of heel ver moet reizen.’

Restaurants zijn de meest bezochte uitgaansgelegenheden onder de eerste 
IJburgers en, zoals blijkt uit figuur 7.4, neemt de wijk hier al een behoorlijke 
plaats bij in. Een kwart van de bewoners gaat wel eens uit eten bij Blok 4 of Blij-
burg. De meesten bezoeken restaurants echter voornamelijk elders in Amster-
dam. Hetzelfde geldt voor cafés, al vertellen verschillende bewoners dat ze met 
hun buren af en toe een borrel drinken in Blok 4. Ook vindt bijna zeventig pro-
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cent het belangrijk om een dergelijke voorziening in de wijk te hebben, al was 
het maar om de connotatie met gezelligheid. Volgens een aanstaande vader zou 
buurtbinding gebaat zijn bij meer horeca omdat die het leven in de wijk aantrek-
kelijker maakt.

Met name hoger opgeleiden blijken aan cafés en restaurants te hechten.17 De 
meningen over het soort gelegenheden die in de wijk moeten komen verschillen 
echter. Een oudere bewoonster bestempelt Blok 4 als middenklasse en zou graag 
wat beter restaurants op IJburg zien. ‘Meer zoals in het Oostelijk Havengebied, dat 
vind ik zo leuk. Je hebt daar een heleboel dingen, daar zit ook die Jamie Oliver en 
Panama. Ik hoop dat die hier ook komen.’ Onder de gezinnen wordt daar anders 
over gedacht. Zij willen juist graag een informele buurtkroeg in de wijk. ‘Geen 
groot hip trendy ding vol design zoals Blok 4 maar gewoon relaxed en gezellig, 
waar je met de kinderen heen kan.’

Figuur 7.4 Gebruik van uitgaansgelegenheden naar locatie

Eenzelfde discussie bestaat rond Blijburg. Ruim zestig procent van de IJburgers 
brengt wel eens een bezoek aan de strandtent, voornamelijk de hoger opgeleiden 
met kinderen.18 Algemeen zijn de bewoners erg blij met het strand als voorziening 
voor de wijk en met name de positieve publiciteit die het heeft gebracht. ‘Ik denk 

17 Van de universitair geschoolden bezoekt 77 procent af en toe een café en vindt 79 procent een 
dergelijke voorziening in de wijk belangrijk. Onder de lager opgeleiden gaat slechts 24 naar 
een café en vindt 35 procent dit voor de wijk belangrijk. Beide verband zijn matig sterk, maar 
de relatie met feitelijk gebruik, Spearman’s rho=0.261, p<0.001, is iets zwakker dan de relatie 
met de stelling, Spearman’s rho=0.280, p<0.001. Ook bij de andere uitgaansgelegenheden 
maken de hoogst opgeleiden het meest gebruik en de laagst opgeleiden het minst, maar is 
het verband niet significant.

18 Van de gezinnen met kinderen bezoekt 70 procent Blijburg wel eens, tegen 52 procent onder 
de stellen en alleenstaanden. Dit verband is zeer matig sterk, Cramer’s V=0.184, p<0,01. Het 
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dat IJburg meer bekendheid heeft gekregen door Blijburg. Meer mensen trokken 
ernaar toe met mooi weer om toch aan het water te kunnen zitten en hadden daar-
door meer het idee van hé het is toch wel heel erg leuk wonen hier.’ 

Toch komen de meeste bewoners er inmiddels nog maar sporadisch omdat het 
strand, zeker in de hete zomer van 2005, overspoeld werd met bezoekers. Ook voe-
len sommigen zich niet meer zo thuis meer bij de sfeer die er heerst. ‘We kwamen 
er in het begin meer dan nu. Het is zo druk en dan komt er van dat ultrahippe volk, 
dat je denkt van goh, die vallen bijna om van hoe hip ze zijn.’ 

Veel ouders gaan daarom alleen nog naar het nieuwe strandje dat in het Die-
merpark is aangelegd. Hier kunnen ze, voor zolang het duurt, ongestoord onder 
elkaar zijn. ‘Sinds kort hebben we ook een strandje in het park. Wij moeders van 
de crèche hadden toen bedacht dat het alleen voor mensen van IJburg zou zijn. Dat 
je daar rustig kon zitten.’ In de discussie over het voortbestaan van het Blijburg in 
2005, steunden dan ook niet alle bewoners de uitbaters van de strandtent in hun 
gevecht met de gemeente. Hoewel alles beter is dan een ‘ordinaire snackbar met 

bezoek aan Blijburg loopt ook op met opleidingsniveau, maar dit verband is net niet signifi-
cant, Cramer’s V=0.158, p=0.05.

Drukte bij Blijburg
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plastic tafeltjes en kipsaté met friet’, gaven velen te kennen aan een kleine ijscokar 
al genoeg te hebben.

Zoals figuur 7.4 laat zien, gaan de meeste bewoners voor andere uitgaansvoor-
zieningen zoals film, concert of toneel, nog vrijwel exclusief naar Amsterdam. 
Op enkele incidentele voorstellingen in onder andere het bezoekerscentrum, het 
Blauwe Huis of bij Blijburg na, biedt IJburg hier in de eerste jaren ook nog geen 
gelegenheid toe. Dergelijke culturele voorzieningen worden door veel IJburgers 
echter wel belangrijk gevonden. Het is een aspect dat ze zeer in Amsterdam waar-
deren en hen in een bepaalde mate aan de stad bindt. Zo maken diverse respon-
denten melding van het feit dat ze graag in of dichtbij Amsterdam wonen vanwege 
het aanbod in de stad. Met de verhuizing van diverse culturele instellingen naar 
de IJoevers zijn deze bovendien nog dichterbij gekomen, zoals ook een bewoner 
opmerkt. ‘Wat we bijvoorbeeld als grote luxe ervaren is gewoon je stapt hier op de 
tram en je stapt bij het muziekgebouw uit. Je zit hier echt op een paar haltes van 
het Bimhuis en het Muziektheater. We zijn al vaker naar het concert geweest. Deze 
hele kant van de stad is zo bereikbaar voor ons geworden.’ Hoewel dus nog niet op 
IJburg aanwezig speelt de nabijheid van culturele instellingen wel een grote rol in 
de place making van de eerste bewoners. 

7.6 Place making in ruimtegebruik

De ruimtelijke oriëntatie van mensen is door suburbanisatie en toegenomen mo-
biliteit de afgelopen decennia sterk opgerekt, zo is tenminste vaak de veronder-
stelling. Sociografen als Van Doorn (1955) en Groenman (1959) voorzagen vijftig 
jaar geleden dat de woonomgeving van mensen een ijle zone zou worden omdat 
de bewoners elders werken, winkelen en recreëren. Sindsdien wordt in de acade-
mische wereld algemeen aangenomen dat alleen mensen in lagere sociaal-econo-
mische posities en ouderen in hun ruimtegebruik nog lokaal georiënteerd zijn 
(zie o.a. Van Engelsdorp Gastelaars, 1980; Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars, 
1992, Van Beckhoven & Kempen, 2001). Op basis van Castells’ theorie over de 
netwerksamenleving (1996) beweerden enkele onderzoekers in de jaren negentig 
van de vorige eeuw zelfs dat spaces of flows de regionale daily urban systems zouden 
achterhalen. Volgens hen begeven mensen zich steeds meer als nomaden in een 
stedelijk veld waarbij ze geen waarde meer hechten aan hun omgeving (zie voor 
uitleg o.a. Reijndorp et al., 1998 en Driessen & Völker, 2000). Van place making 
zou zodoende geen sprake meer zijn, althans niet binnen het kader van wijk en 
buurt. 

Bontje (2001) kwam in zijn studie naar het Nederlandse groeikernenbeleid 
reeds tot de conclusie dat er weinig empirisch bewijs voor deze beweringen is. 
Ook de eerste IJburgers lijken het beeld van ruimtelijke onthechting allerminste 
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te weerspiegelen. Zoals in dit hoofdstuk geschetst, hechten ze grote waarde aan 
nabijheid en bereikbaarheid, werken ze op relatief korte afstand van hun woonom-
geving en is ook hun actieradius wat betreft voorzieningengebruik relatief beperkt. 
In het bijzonder voor de gezinnen met kinderen is de wijk een belangrijke basis. 

Om te beoordelen of de er daadwerkelijk sprake is van een patroon, is uit de 
afzonderlijke aspecten van ruimtegebruik een index opgesteld die de mate van 
economisch-functionele binding aan wijk, stad en regio weerspiegeld.19 Tabel 7.1 
geeft de scores van de respondenten op deze index weer. Voor een verdere analyse 
van de binding naar typen bewoners zijn drie regressiemodellen gemaakt waarin 
de invloed van hun kenmerken tezamen is meegenomen. Deze zijn te vinden 
in tabel 7.2. De B-coëfficiënt staat daarin voor het feitelijke effect van een varia-
bele op de regressievergelijking en de t-waarde geeft hun relatieve gewicht weer. 
R2 drukt de verklaringskracht van het hele model uit. Zo wordt van de binding 
aan IJburg 20,6 procent verklaard door de meegenomen variabelen. Ten aanzien 
van de andere schaalniveaus geeft het model minder inzicht, wat betekent dat er 
andere factoren dan in deze studie bestudeerd zijn een rol spelen. Nader onder-
zoek zal hier meer licht op moeten werpen.

tabel 7.1 Mate van economisch-functionele binding aan IJburg, Amsterdam en de regio

Score

IJburg Amsterdam Regio

Aantal % Aantal % Aantal %

Weinig	(0	-	0,3333) 	37 	 12 	 10 	 	3 278 	87

Gemiddeld	(0,3334	–	0,6667) 200 	62 10� 	34 	32 	10

Veel	(0,6668	–	1) 	83 	26 200 	63 	 � 	 3

Totaal 320 100 	31� 100 31� 100

De analyses tonen aan dat plaats nog wel degelijk van belang is in de ruimtelijke 
oriëntatie van mensen. De IJburgers zijn niet als footloose nomaden te kenschet-
sen, juist de hoog opgeleide pioniersgezinnen hebben een opvallend hoge mate 
van lokaal ruimtegebruik. Zij blijken relatief veel met hun buurt in de weer, niet 
alleen in bestaande voorzieningen maar ook in het zelf organiseren van activi-
teiten en faciliteiten. Tabel 7.2 laat tevens zien dat van deze gezinshuishoudens 
moeders het meest lokaal actief zijn. Omdat in de regressie-analyse de specifieke 

19  Hiervoor is aan alle indicatoren een score van 1 toegekend en zijn alle positieve antwoor-
den per respondent bij elkaar opgeteld. Vervolgens is dit gedeeld door het aantal ‘valide’ 
antwoorden waardoor een relatieve score is verkregen tussen de 0 en 1. Deze geeft de mate 
van economisch-functionele binding aan met respectievelijk IJburg, Amsterdam en de regio. 
Om de respondenten naar hun binding te classificeren, zijn de scores in drie gelijke groepen 
gedeeld, 0 t/m 0.3333, >0.3333 – 0.6667 en >0,6667. In bijlage F is de exacte samenstelling 
van de index te vinden. 
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kindervoorzieningen niet zijn meegenomen, deze kunnen immers slechts door 
ouders gebruikt worden, is het effect van huishoudenssituatie op de binding aan 
IJburg des te opvallender.

tabel 7.2 Regressie-modellen economisch functionele binding

Onafhankelijke variabelen

IJburg Amsterdam Regio

B- 
coëfficiënt

t-waarde B- 
coëfficiënt

t-waarde B- 
coëfficiënt

t-waarde

Persoonskenmerken

-	geslacht	(ref.	man) -0,05�** -3,180 0,024 1,163 0,048* 2,15�

-	leeftijd -0,001 -1,046 0,002 1,528 -0,002 -1,702

Huishoudenssituatie

-	alleenstaand	of	stel	(ref.	stel) 0,0�3** 2,��5 -0,0�7** -2,7�5 -0,017 -0,458

-	kinderen	(ref.	ja) 0,084*** 4,2�0 -0,067** -3,074 -0,037 -1,572

-	werkuren	per	week -0,001 -1,581 0,001* 2,345 0,000 0,651

-	aantal	auto’s	 -0,036* -2,047 0,010 0,511 -0,007 -0,343

Sociaal economische situatie

-	opleidingsniveau 0,026** 2,600 -0,001 -0,101 -0,043*** -3,642

-	soc.	eco.	status	huishouden	 -0,013 -0,7�� -0,025 -1,404 0,010 0,547

Woonsituatie

-	vorige	woonplaats	(ref.	A’dam) -0,01� -0,638 0,877** 2,643 -0,063 -1,7�8

-	wooncarrière	Amsterdam -0,010 -0,�12 0,003 0,233 -0,006 -0,461

-	woonduur	IJburg	(ref	>	1	jaar) 0,01� 1,046 -0,075** -2,780 0,014 0,637

-	sociale	huur	vs.	overigen -0,033 -1,005 -0,027 -0,742 0,02� 0,762

-	vrije	sector	huur	vs.	overigen -0,040 -1,5�1 0,044 1,564 -0,024 -0,81�

Intercept 0,567*** 6,471 0,677*** 6,�10 0,47�*** 4,5�8

N 304 304 304

Df 13 13 13

F 5,810*** 3,573*** 2,�3�

R2 0,206 0,142 0,116

Significanties:	*	=	P<0,05;	**	=	P<0,01;	***	=	P<0,001
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Zoals te verwachten zijn de mate waarin men over een auto kan beschikken en het 
aantal uur dat respondenten werken van invloed op het ruimtegebruik. Mobielere 
huishoudens, vaak tweeverdieners zonder kinderen, kiezen eerder voor voorzie-
ningen buiten de wijk. Ook brengen ze vanwege hun werk meer tijd in de stad 
door dan de gezinnen. IJburgers die voorheen al in Amsterdam woonden en zich 
pas kortgeleden in de wijk gevestigd hebben, laten eveneens een sterkere oriënta-
tie op de stad zien. Toch is dit alles nog zeer beperkt, de regio speelt nauwelijks een 
rol van betekenis. Bovendien maken anders dan algemeen verondersteld wordt, 
juist lager opgeleiden het meest gebruik van diensten en voorzieningen op dit 
schaalniveau.

Het drukke leven van zogenaamde taakcombineerders levert kortom een belang-
rijke bijdrage aan het proces van place making. In zogenaamde kris-kras bewe-
gingen of combinatieritten maken ze intensief gebruik van hun wooningeving 
(zie Droogleever Fortuijn 1993 & 2000). Hierbij draait het niet louter om de 
instrumentele waarde van nabijheid, het gemak dat men van lokale voorzienin-
gen heeft. Objectief gezien zijn de reistijden van de IJburgers namelijk niet korter 
dan bewoners van nieuwe wijken buiten de stad (Bontje, 2001; Lupi et al., 2007). 
Tevens worden de echt stedelijke voorzieningen door de gezinnen relatief weinig 
gebruikt. Het gaat dan ook voor een belangrijk deel om hun uitstraling en cultu-
rele waarde, de beleving van plaats die men er aan ontleent. Een van de redenen 
dat de respondenten op IJburg zijn gaan wonen is het gevoel dat vanuit de wijk 
alles veel gemakkelijker bereikbaar is dan wanneer ze buiten Amsterdam waren 
gaan wonen.

Van der Land (2004) omschreef deze binding eerder als de symbolische con-
sumptie van de stad. Het maakt duidelijk dat de ruimtelijke oriëntatie van men-
sen de afgelopen decennia weliswaar groter is geworden, maar voor het dagelijks 
leven place nog steeds een basis heeft in nabijheid. Juist de hoog opgeleide mid-
denklasse streeft als onderdeel van hun stedelijke levensstijl actief naar binding 
met een plek. Ondank dat ze zeer mobiel zijn en in principe kunnen gaan en 
staan waar ze willen, kiezen ze bewust voor faciliteiten ‘in de buurt’. Met name 
gezinnen, de young urban professional parents beschouwen lokaal ruimtegebruik als 
een meerwaarde van hun woonomgeving (Karsten, 2003 & 2007, Karsten et al. 
2006). Buurtbinding is voor hen geen teken van zwakte, ruimtelijke inperking of 
achterstand, zoals verschillende academici dit zien, maar een juist een uiting van 
hun stedelijke levensstijl.
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