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hoofdstuk 8

SoCIale bIndIng 

In de literatuur over buurtbinding nemen sociale contacten de belangrijkste plaats 
in. Daarbij wordt dikwijls verwezen naar vroeger tijden waarin sociale relaties 
meer ruimtelijk geconcentreerd waren en familie en vrienden vaak in dezelfde 
wijk woonden. In de moderne samenleving zijn deze rollen uit elkaar getrokken 
waardoor de netwerken van bewoners meer verspreid zijn geraakt. Dit geldt in 
het bijzonder voor nieuwe wijken waar de meeste mensen elkaar van tevoren niet 
kennen en in principe niks anders delen dan de woonomgeving. Hierdoor zou er 
vooral anonimiteit en individualisme heersen. Tegenover het beeld van de buiten-
wijk als sociaal betekenisloos, staat echter de mythe van het nieuwe land waarin 
de pioniers een hechte gemeenschap vormen. Juist dorpse saamhorigheid zou er 
domineren, met de buurtbarbecue als ultiem suburbaan cliché. De vraag die in dit 
hoofdstuk centraal staat is hoe de sociale contacten van de eerste IJburgers eruit 
zien en welke weerslag dit heeft op hun place making. Is de wijk sociaal betekenis-
loos en hangt men meer aan andere schaalniveaus, of is er juist sprake van een 
actieve en open pioniersfase zoals eerdere onderzoekers beschreven? 

8.1 Sociale netwerken

Familie in de stad

De eerste bewoners van IJburg hebben relatief breed uitgewaaierde sociale net-
werken. Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, komt driekwart van de respondenten 
oorspronkelijk niet uit Amsterdam. Ondanks dat de meeste verwanten zich buiten 
de stad bevinden, heeft toch zeventig procent enkele familieleden in Amsterdam 
wonen. Onder IJburgers die hun jeugd in de stad hebben doorgebracht komt dit 
uiteraard het meest voor, maar ook van de bewoners die op latere leeftijd naar Am-
sterdam zijn verhuisd hadden de meesten al een sociale band met de stad.1

Zoals bij de functionele dimensie duidelijk werd, is familie in de vorm van 
oppas voor gezinnen met kinderen een belangrijk onderdeel van het sociale net-

1 Hoe langer de wooncarrière in Amsterdam, hoe vaker men er familie heeft wonen. Dit ver-
band is matig sterk, Spearman’s rho=0.284, p<0.001.
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werk. Daarbij is het van belang dat men niet te ver uit elkaar woont, zodat opa 
en oma makkelijk kunnen bijspringen. Familie in de directe buurt is (nog) zeld-
zaam, zoals tabel 8.1 laat zien, al gaf een Surinaamse vrouw aan dat er reeds bin-
nenkort een familielid van haar in de wijk komt wonen. ‘Aangetrouwde familie 
komt binnenkort hier wonen. Toevallig. Zij had gehoord van mij en heeft zich 
ook ingeschreven. Ook dit type woning. Dat vind ik gezellig.’ Dit ‘meenemen’ 
van familie is een typisch verschijnsel van nieuwe wijken dat ook in verschillende 
oude groeikernen, zoals in Almere en Zoetermeer, is aangetroffen (zie bijv. Breed 
et. al, 2001; Van Ginkel & Deben, 2002). Een dergelijk proces blijkt ook de andere 
kant op te werken zoals een ouder echtpaar vertelt. Ze hebben mede voor IJburg 
gekozen vanwege de nabijheid bij hun kleinkinderen. ‘Ze wonen in Landsmeer en 
Aalsmeer en we passen dus op, twee dagen in de week, dus we hadden zoiets van 
nou, dat is toch wel prettig. Die kunnen hier lekker spelen.’ 

tabel 8.1 Locatie sociale netwerk, in procenten

Locatie Familie Vrienden Plekken met veel contacten

Straat	/	blok 	2 25 10

Wijk	 	4 25 	5

Amsterdam 70 �4 85

Regio	 48 75 41

Het schaalniveau van vriendschap

Vriendschappen bevinden zich op meer schaalniveaus dan familiebanden, zoals 
te zien is in tabel 8.1. Vrijwel alle respondenten hebben vrienden in de rest van 
Amsterdam, maar velen ook elders in de regio en daarbuiten. Hierin toont zich 
de netwerksamenleving waarin sociale relaties minder lokaal gericht zijn. Toch 
heeft eenderde van de respondenten inmiddels ook vriendschappelijke contacten 
op IJburg, in de eigen straat en/of elders in de wijk. Dit geldt in het bijzonder voor 
de hoogopgeleide gezinnen en de mensen. Ook nemen deze sociale contacten toe 
met de woonduur in de wijk.2 Met name de invloed van opleidingsniveau is opval-

2 Het aandeel respondenten met vrienden in de wijk neemt toe tot de leeftijd van 45 jaar, 
waarna het weer afneemt. Van de zestigplussers zegt niemand vrienden in de wijk te heb-
ben. Het verband tussen leeftijd en vrienden in de wijk is dus niet lineair, maar categoriaal, 
Cramer’s V=0.231, p<0.05. Voor opleidingsniveau geldt wel een lineaire samenhang, Spear-
man’s rho=0.220, p<0.001. Van de universitair geschoolden heeft 47% vrienden op IJburg 
tegenover 17 procent van de laagst opgeleiden. Het hebben van kinderen verhoogt de kans 
op vrienden in de wijk, maar dit verband is relatief zwak, Cramer’s V=0.125, p<0.05. Ook 
mensen die al langer dan een jaar op IJburg wonen hebben meer lokale vrienden, maar deze 
samenhang is eveneens niet sterk, Cramer’s V=0.121, p<0.05.
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lend omdat doorgaans wordt aangenomen dat hoger opgeleiden juist het meest 
footloose zijn (Driessen & Völker, 2000).

Voor een deel kende men de vrienden in de wijk al voor de verhuizing naar 
IJburg. ‘We hebben een aantal mensen op IJburg, maar dat was al daarvoor. Een 
kennis woont daar en één van m’n beste vrienden, die is nu net hierheen verhuisd. 
En m’n andere beste maatje die woont daar. Dus eigenlijk m’n twee beste vrienden 
die wonen hier dus ook.’ Een andere respondente vertelt dat ze in eerste instantie 
niet positief tegenover IJburg stond, maar dat een bezoek aan een vriendin die 
er reeds woonde haar over de streep heeft getrokken. Op haar beurt haalt zij nu 
weer andere mensen naar de wijk. ‘Het is echt een olievlek, het trekt elkaar aan. 
Eén schaap eroverheen en dan komt de rest. Dat is grappig, echt leuk. Ik stuur ze 
gewoon allemaal naar IJburg.’

Sociale netwerken blijken een belangrijke factor in de locatiekeuze van de IJbur-
gers. Dit geldt niet alleen voor de directe wijk, maar ook de wens in Amsterdam 
te (blijven) wonen. Zoals tabel 8.1 laat zien heeft de overgrote meerderheid van 
de respondenten de meeste contacten in de stad.3 En in het onderhouden van dit 
netwerk voorzien velen problemen als ze naar elders zouden verhuizen. ‘Ik heb 
wel nagedacht over Almere, maar dan bouw je daar een leven op en dan zit je met 
je vrienden die je dan hier hebt. Dan moet je echt bellen en een afspraak maken. 
Het is niet meer, van komen even op de koffie of je komt gewoon aanfietsen. Dat 
kan hier wel in IJburg, kan je nagaan. Ja, vrienden die gewoon langskomen. Die 
gewoon in één keer op de stoep staan, of als je belt, over tien minuten ben je er.’ 

8.2 het is hier net een dorp

Het begon op internet

Hoewel de IJburgers in hun sociale relaties sterk op Amsterdam zijn gericht, is 
hun directe woonomgeving absoluut niet te kenschetsen als een anonieme bui-
tenwijk. Vrijwel alle respondenten (90%) zeggen dat ze veel buurtbewoners van 
gezicht kennen. De interesse voor de toekomstige buren begon bij menig bewoner 
al voor hun verhuizing. Zo probeerden diverse kopers van de eerste blokken uit 
nieuwsgierigheid en onzekerheid over de wijk bij de bouwconsortia elkaars na-

3 Uiteraard neemt Amsterdam als concentratiegebied van sociale contacten toe met de woon-
duur in de stad, maar dit verband is niet helemaal lineair, Pearson’s R=0.184, p<0.001. Het 
zwaartepunt ligt bij de respondenten die sinds hun studietijd in Amsterdam wonen, van hen 
heeft 94 procent de meeste contacten in de stad. De relatie met de wooncarrière in Amster-
dam is dan ook sterker dan de woonduur in de stad, Spearman’s rho=0.263, p<0.001.

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd174   174 5-11-2008   12:32:34



 sociale binding — 175

men te achterhalen. Uit privacyoverweging bleek dit niet mogelijk, waarop twee 
toekomstige IJburgers een website opzetten waar anderen hun gegevens konden 
achterlaten. Binnen korte tijd groeide dit uit tot hét platform voor IJburg. In het 
bijzonder via het forum kwamen de eerste bewoners met elkaar in contact en werd 
er uitgebreid gediscussieerd over de ontwikkeling van de wijk. ‘Ik heb in het begin 
veel op die website gekeken. Dan kon je je voorstellen, heb ik dus ook wel gedaan, 
wie wij dan waren, en de mensen hadden ook via het internet, hadden ze contact 
met elkaar. Dat vond ik dan wel leuk. Het ging dan ook over de bouw en de punten 
die er nog niet zo goed waren.’

De website vervult een belangrijke rol in de place making van de allereerste 
IJburgers. Voor velen bracht het de wijk, die ze tot dan toe alleen van plannen 
en tekeningen kenden, tot leven. De site zorgde ook voor een gevoel van saam-
horigheid. De poging van het Projectbureau de sociale ontwikkeling van IJburg 
met een eigen website te stimuleren werd zelfs als opdringerig beschouwd. De 
bijeenkomsten die projectontwikkelaars tijdens de bouw van een blok organiseer-
den om buren met elkaar in contact te brengen, kunnen daarentegen wel op veel 
waardering rekenen. Daarbij is het niet alleen de gezelligheid die de bewoners al in 

De school is een ontmoetingsplaats

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd175   175 5-11-2008   12:32:34



176	 — buiten wonen in de stad

een vroeg stadium tot elkaar brengt, maar ook het gezamenlijk belang als kopers. 
‘In deze hele rij, daar hadden we al contact mee. Het begon in de keet, omdat we 
allemaal op hetzelfde moment zijn aangekomen. We hadden allemaal dezelfde 
bouwer, dus je was allemaal met dezelfde dingen bezig, dezelfde problemen en 
dezelfde verwachtingen. Dan zag je elkaar en herken je elkaar en in het weekend 
kwam je dan eens iemand tegen toen het nog gebouwd werd.’

Hoewel binnen een blok de meeste bewoners elkaar dus vaak al enigszins 
kenden, begon het echte burencontact pas na de oplevering van de woningen. 
Veel respondenten vertellen dat ze bewust kennis gemaakt hebben met hun 
medebewoners, zeker van hun eigen straat maar ook dikwijls in de omliggende 
buurt. ‘Toen we hier kwamen wonen, dat was vrij bijzonder, want er woonden 
hier nog niet heel veel mensen. Dus dat is ook zoiets van welkom bij de club der 
pioniers. Niet iedereen, maar de meeste mensen zijn voorgesteld en dan weet je 
op een gegeven moment wel van die woont daar.’ Een andere bewoner vond de 
manier waarop anderen zich voorstelden, niet met hun naam maar huisnum-
mer, hilarisch. 

Niet alleen het willen weten wie je buren zijn, vormde een belangrijke drijfveer 
voor contact, maar ook de nieuwsgierigheid naar hoe anderen hun huis inrichten 
of iets geregeld hadden. Door de omgeving gelijk vertrouwd te maken, bestreden 
de eerste bewoners de spanning en anonimiteit van de nieuwe wijk waar sommi-
gen naar eigen zeggen bang voor waren. ‘Iedereen die was zoekende en dat schept 
al een soort band. Dan praat je zo, “waar kom je vandaan”, “hoe zit het met die 
scholen”, “waar doe jij je boodschappen”. De nieuwtjes die mensen uitwisselen, 
dat geeft echt wel een groepsgevoel.’

Naast contacten met directe buren leren veel bewoners als ze eenmaal in de 
wijk gesetteld zijn ook andere mensen kennen. Scholen en crèches zijn bij uitstek 
bronnen van sociale contacten, evenals de buurtactiviteiten en organisaties. Zo ook 
voor deze moeder. ‘Met name de mensen waarvan de kinderen op school zitten, 
die ken je natuurlijk. En toen mijn zoontje nog op de naschoolse zat, toen deden 
ze veel activiteiten in de kerk, dus dan zie je ook wel veel mensen daar.’ Een andere 
bewoner vertelt dat hij mensen heeft leren kennen in de buurt door het uitlaten 
van zijn hond. 

Daarnaast worden de enkele voorzieningen die IJburg reeds rijk was, door 
diverse respondenten genoemd als plek waar men elkaar ontmoet. In het bijzon-
der het openbaar vervoer speelde een belangrijke rol. ‘Andere mensen leer je een 
beetje kennen door gewoon het goedemorgen effect in de bus en de tram, als 
iedereen naar zijn werk moet. Dan heb je korte gesprekjes dus ongemerkt leer je 
iemand wel een beetje kennen al zou ik van sommigen niet weten waar ze precies 
wonen.’ Door de onregelmatige frequentie van de bus in het begin belandde een 
andere bewoner naar eigen zeggen op het centraal station regelmatig in de kroeg 
met zijn eveneens wachtende buren.
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Ook bij de noodwinkel, de snackbar en de videotheek kwamen de eerste IJbur-
gers elkaar tegen en werden sociale bindingen gevestigd. Echter, zoals een alleen-
staande man opmerkt, ‘bij een snackbar of zo doe je natuurlijk geen hechte vriend-
schappen op.’ Het gaat dan ook voornamelijk om bekende vreemden en de vesti-
ging van zogenaamde publieke familiariteit (Blokland, 1998).

groeten en ontmoeten

Algemeen omschrijven de eerste IJburgers hun wijk als heel open en sociaal. Dat 
uit zich met name in het groeten en de praatjes die mensen met elkaar maken. ‘Ie-
dereen groet elkaar op straat, mensen die we absoluut niet kennen. Zelfs de post-
bode groet hier.’ Zeker in de zomer als mensen meer buiten zijn, ze intensief ge-
bruik maken van hun tuin of terras en regelmatig barbecues organiseren, lijkt het 
sociale leven hoogtij te vieren. In de winter is het iets minder, maar ook dan komt 
men elkaar bij speciale gelegenheden als Sint Maarten, Sinterklaas, Oud en Nieuw 
en de inmiddels traditionele kerstbomenverbranding in januari tegen. ‘Hier praat 
iedereen, iedereen bemoeit zich met elkaar. Het is veel socialer, iedereen is open, 
iedereen kijkt wel naar je. Met Oud op Nieuw was het heel gezellig buiten, weet je 
wel? Iedereen kwam iedereen even gelukkig nieuwjaar toewensen.’

Deze saamhorige sfeer vinden veel bewoners heel bijzonder, zeker voor een 
Amsterdamse wijk. In hun oude buurt waren ze anders gewend. ‘We hebben meer 
contact dan we ooit hebben gehad in de Indische buurt in Amsterdam. Dat was veel 
en veel anoniemer. Daar kenden we de buren in ons pand en daar hield het zo’n 
beetje op. Hier zie je alle buren gewoon met elkaar kletsen en buiten kleven.’

De meeste IJburgers zeggen dat ze dit van tevoren niet verwacht hadden en ook 
niet met deze intentie naar de wijk gekomen zijn. Nu ze er eenmaal wonen vinden 
ze het contact met medebewoners erg prettig en contrasteren ze de afstandelijk-
heid en anonimiteit in hun oude buurt sterk met de situatie in hun nieuwe woon-
omgeving. Bijna zestig procent omschrijft het leven op IJburg als dorps, onder de 
gezinnen met kinderen zelfs zeventig procent.4 ‘Ik kom uit Amsterdam en vind 
het heerlijk om een nobody te zijn. Hier kom je ineens in een dorp waar iedereen 
je kent, waar iedereen bij wijze wel iets over je weet. Ik had niet gedacht dat ik dat 
leuk zou vinden en dat zoiets niet te benauwend zou zijn.’

Hoewel de dorpse sfeer volgens de eerste IJburgers geen bewuste keuze is, 
wordt het door velen van hen actief uitgedragen en impliciet nagestreefd. Zoals 
een moeder vertelt is ze het heel snel vanzelfsprekend gaan vinden en de meeste 
bewoners incorporeren het in hun place making. Vooral het groeten op straat wordt 
min of meer een sociale norm, zoals blijkt uit deze uitspraak van een respondent 

4 Gezinnen met kinderen ervaren IJburg vaker als dorps dan stellen en alleenstaanden, 69 
procent tegen 47 procent. Dit verband is matig sterk, Spearman’s rho=0.255, p<0.001.

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd177   177 5-11-2008   12:32:35



178	 — buiten wonen in de stad

ten aanzien van een van zijn buren. ‘Ik zag hem wel eens in de parkeergarage en 
dan zei ik gewoon vriendelijk gedag als buurman, maar hij reageerde niet. Toen 
had ik nog iets van, wat is dat nu voor figuur.’

De open, sociale houding komt voor een groot deel voort uit het feit dat IJburg 
in alle opzichten nieuw is en nog helemaal gevormd moet worden. De bewoners 
komen allemaal op hetzelfde moment in de wijk en velen beginnen hiermee aan 
een nieuwe fase in hun leven. Het in ‘hetzelfde schuitje zitten’ schept een band 
waardoor het ijs snel gebroken wordt. Dit kenmerkt nieuwe wijken in het alge-
meen, in de oude polderdorpen, tuinwijken en groeikernen omschreven de eerste 
inwoners hun woonomgeving eveneens als dorps. ‘Wat ik leuk vind hier is dat 
iedereen een nieuwe start maakt, voor iedereen is het nieuw. Iedereen staat er heel 
open in en iedereen wil er denk ik wel wat van maken. Dat maakt dus makkelijk 
contact.’

Het nieuwe land zorgt ook voor een door idealisme gedreven pioniersmenta-
liteit die zich weerspiegelt in de manier waarop men met elkaar omgaat. Net als 
professionals geloven de eerste bewoners dat ze de plek naar hun hand kunnen 
zetten (Groenman, 1953; Van Doorn-Jansen, 1965; Constandse & Schonk, 1984). 
De sociale verhouding zijn hier een belangrijk aspect van en veel IJburgers doen 
daarom extra hun best om een gezellige sfeer te creëren, dat is immers ook in hun 
eigen belang. Zo heeft onder de bewoners van het eerste uur ruim een kwart wel 
eens meegeholpen met een buurtbarbecue of borrel, van de gezinnen met kinde-
ren zelfs 38 procent.

Stedelijke verwijdering

Het dorpse gevoel wordt verder gestimuleerd doordat de wijk in het begin nog 
kleinschalig bebouwd is. De eerste twee jaar wonen er slechts een handjevol men-
sen op IJburg en kent vrijwel iedereen elkaar. Vanaf eind 2004 gaat de groei echter 
aanzienlijk sneller, hetgeen volgens diverse bewoners van het eerste uur ook de 
sociale sfeer in de buurt doet veranderen. ‘Het wordt nu zo groot dat je ook ge-
woon niet weet wie hier nou woont en wie niet. Zeker in de zomer, als iedereen 
naar Blijburg gaat.’

Zoals uit tabel 8.2 blijkt hebben de IJburgers die korter dan een jaar in de wijk 
wonen minder contacten met hun buurtgenoten dan de eerste vestigers. Hierdoor 
wordt de wijk stedelijker, zo meent een jonge vader. ‘Dan is er een nieuw blok en 
dan vraag je je af waarom hebben ze zich niet voorgesteld, overdreven gezegd. Zo’n 
neiging krijg je wel, van dat zijn weer nieuwe mensen.’

Veel respondenten zeggen dat ze hier wel even aan hebben moeten wennen 
en sommigen vinden het erg jammer dat de open sfeer verdwijnt. ‘Het was een 
tijdje dat je in de bus voorin ging zitten, de voorste stoel en dan praatte je met de 
chauffeur, want die had het ook maar saai. Die had elke rit één passagier of zo. Dat 
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was natuurlijk heel gezellig, maar dat is er niet meer.’ De meeste pioniers beschou-
wen het echter als een ontwikkeling waar ze weinig tegen kunnen doen, het hoort 
volgens hen nou eenmaal bij een stadswijk. Met de directe buren probeert men 
de band wel in stand te houden. ‘Het is een goede mix van dorps en stedelijk. Er 
komen hier een hoop vreemden met wie je nooit wat te maken zult hebben, maar 
omdat we er vanaf het begin zaten, is het ook een beetje dorps omdat je samen 
aan het pionieren was.’

tabel 8.2 Sociale contacten naar woonduur IJburg, in procenten

Aard contacten Langer dan een jaar Korter dan een jaar Cramer’s V

Buurtbewoners	groeten 100 �8 0.103

Buren	kennen	van	gezicht	 �4 85 0.154**

Een	praatje	maken	 8� 77 0.16�**

Buurtbarbecue	organiseren 26 14 0.143*

Significantieniveaus:	*=p<0.05;	**	=	p<0.01

Een andere reden dat de dorpse sfeer verandert, is het feit dat de IJburgers en hun 
wijk als geheel meer gesetteld raken. Bij de pioniers neemt hiermee de drijfveer 
om in elkaar te investeren af en onder de nieuwkomers, in het bijzonder de sociale 
huurders, is de noodzaak vanaf het begin beduidend geringer. ‘Het eerste jaar dat 
we hier woonden hebben mijn buurvrouw en ik een barbecue georganiseerd. We 
hadden ook mensen daar aan de overkant uitgenodigd en dat was gewoon reuze 
gezellig. Toen hadden we zoiets van, misschien is het wel leuk om dat elk jaar te 
doen. Maar goed, dat is er nooit meer van gekomen.’

Ook de buren die vanwege de het gezamenlijk belang in hun huizen regelmatig 
bij elkaar kwamen, gaan minder hecht met elkaar om. Met de aanloopproblemen 
achter de rug pakken ze hun gewone leven weer op, wat leidt tot het uitselecteren 
van sociale contacten ‘Het gaat zich meer vormen, niet meer iedereen met ieder-
een zeg maar. Je hebt het ook niet meer zo nodig. Je weet nou welke mensen je 
echt graag mag en welke gewoon je buren zijn.’

Met de echte pioniersfase achter de rug verandert ook het belang van de wijkweb-
site voor de meeste bewoners. Zo is het steeds minder een bron van buurtcontac-
ten voor alle IJburgers, maar een plek waar slechts een klein groepje hevige discus-
sies voert. Diverse respondenten klagen over de toon, die beduidend minder open 
is dan in het begin. Directe sociale binding wordt er ook niet of nauwelijks meer 
mee gevestigd en zover het een rol speelt in de place making van de IJburgers is dit 
marginaal. ‘Heel toevallig vanmiddag heb ik even gekeken, maar eigenlijk verder 
nooit. Ik bemoei me gewoon met mezelf en ik probeer een beetje contacten hier 
te maken en een beetje leuk met iedereen te babbelen.’
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8.3 niet bij elkaar over de vloer komen

gepaste afstand

Menig IJburger van het eerste uur hecht veel waarde aan de dorpse sfeer waarin 
iedereen elkaar kent en joviaal met elkaar omgaat. Het gaat echter vooral om de 
beleving die hier van uitgaat, want gevraagd naar hun feitelijke contacten, blijken 
veel respondenten toch behoorlijk terughoudend te zijn. Relaties met buren heb-
ben vaak een veel oppervlakkiger karakter dan men in eerste instantie doet voor-  
komen. Waar vrijwel alle bewoners hun buren groeten en praatjes met elkaar ma-
ken, laat figuur 8.1 zien dat de meer intensieve contacten relatief beperkt zijn. 
Ongeveer de helft van de IJburgers komt wel eens bij elkaar over de vloer, maar 
dit is niet dagelijks en zeker niet op grote schaal. Echte meer vriendschappelijke 
activiteiten als samen sporten of de hobby uitvoeren komen, ondanks de open pi-
oniersfase, onder de eerste bewoners in het algemeen niet veel voor.

Dit wijten veel IJburgers aan het feit dat ze drukke levens leiden en vaak al een 
uitgebreide club van vrienden en kennissen buiten de wijk hebben. ‘Het contact 
met de buren is goed over het algemeen, maar verder is iedereen lekker op zich-
zelf. De meeste mensen die hier wonen hebben natuurlijk een drukke baan om 
zich zoiets te kunnen veroorloven. Dus je loopt bij elkaar de vloer niet plat, maar je 
hebt wel leuke buren aan elkaar. Dat zou ik ook niet willen. Ik woon hier nu toch 
al zo’n tijd in de stad en ik heb genoeg aan mijn eigen vriendenkring.’

Figuur 8.1 Aard burencontacten op IJburg

In principe staan de meeste bewoners open voor contact en vindt men het belang-
rijk goed met elkaar overweg te kunnen, maar wel op een vrijblijvende manier. 
De dorpse sfeer waar men zo aan zegt te hechten is dus relatief, het moet niet te 
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‘close’ worden. Met deze houding wijken de IJburgers niet af van de gemiddelde 
stadswijk of suburb waar mensen een gepaste afstand tot elkaar houden, niet te 
vluchtig maar ook niet te intiem. ‘Met verschillende heb ik leuk contact, ik ga met 
mijn overbuurvrouw wel eens naar een concert of een ballet. Maar niet dat we nou 
bij elkaar koffie drinken, want daar hou ik helemaal niet van. Niet gedwongen, van 
morgenochtend dan kom ik bij jou en dan overmorgen jij bij mij. Ik zou er niet 
aan moeten denken.’

Als vrienden zouden de meeste bewoners hun buren dan ook niet omschrij-
ven, eerder goede kennissen met wie ze de buurt delen en toevallig ‘een klik’ heb-
ben. Nabijheid en overeenkomst zijn hierbij belangrijke factoren. Mensen moeten 
elkaar tegenkomen en iets te bieden hebben. ‘Soms bouw je iets op en soms niet, 
soms blijft het contact gewoon oppervlakkig. Prima, dat heeft te maken met klikt 
het of klikt het niet.’

meeting & mating

De meeste intensieve contacten doen zich voor in de eigen straat, daarbuiten blijft 
het vaak bij groeten en af en toe een praatje. Zo geeft 83 procent van de IJburgers 
aan regelmatig contact met hun directe buren te hebben, terwijl dit in de rest 
van de wijk maar veertig procent is. Voor menig respondent geldt ook dat van de 
medebewoners die ze ontmoeten bij de crèche of in de bus, meestal diegenen die 
direct bij hen ‘in de buurt’ wonen uitgroeien tot echt belangrijke contacten in het 
lokale sociale netwerk. Anderen blijven ‘bekende vreemden’ die ze meestal alleen 
tegenkomen in een specifieke context.

Volgens een respondent kan er daarom beter gesproken worden van ‘blok-
binding’ want dat is de eenheid waar mensen zich het meest mee associëren op 
sociaal gebied. ‘Het is met name dit blok, deze zeven huizen hier naast elkaar, dat 
is al vanaf het begin. Ik ken ook wel mensen aan de andere kant en via de crèche, 
maar die zie ik niet zo vaak, spreek ik niet zo vaak als de directe buren hier.’ Ook 
andere een bewoner legt uit dat de reikwijdte van het ‘goede’ contact zeer beperkt 
is. Zo heeft zijn dochter twee vriendinnen in de straat die ze nog niet kende voor 
ze naar school ging. ‘Dat is wel tweehonderd meter verderop dus die heeft ze niet 
spontaan leren kennen.’

Toch is het niet alleen nabijheid die telt in sociale contacten, met name leeftijd 
en gezinssituatie spelen een grote rol. Soort zoekt toch soort, zo ondervond ook 
deze vrouw. ‘We zijn wel leeftijdsgenoten, maar zij hebben jonge kinderen. In het 
begin dacht je nou het zijn stugge mensen, maar dan zie je dat het toch anders is. 
Hun onderwerp ligt heel anders dan mijn onderwerp. Dus je praat gewoon over 
andere dingen, meer over wat met IJburg te maken heeft.’ De gezinnen hebben 
dan ook algemeen meer contacten in de wijk dan de alleenstaanden en stellen. 
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Bovendien maken de gezinnen door de tijd heen meer contacten, terwijl dit bij de 
huishoudens zonder kinderen vrijwel gelijk blijft.5

Dit verschil kan voor een belangrijk deel verklaard worden uit de mate waarin 
bewoners de wijk gebruiken. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven hebben 
huishoudens met kinderen een grotere functionele binding aan IJburg en brengen 
ze meer tijd in de buurt door. Hierdoor hebben ze een grotere kans elkaar te ont-
moeten, of te wel een grotere kans op meeting, en door hun overeenkomsten meer 
grond voor het aangaan van sociale banden, het zogenaamde mating (Flap, 2000). 
‘Ik ken al veel mensen hier. Omdat je als parttime werkende moeder natuurlijk 
ook meer door die wijk loopt en ja, met die gymzaal en de school. Ook de winkel 
daar, dat soort dingen.’

Bij alleenstaanden en stellen, die minder in de wijk aanwezig zijn en dikwijls 
in appartementen wonen, blijven de contacten met buurtgenoten vaak beperkt 
tot korte gesprekken in de supermarkt of bij de bushalte. Velen hebben ook geen 
behoefte aan meer, al vindt een enkeling het wel jammer. Zo is de dorpse sfeer 
van de eerste jaren vrijwel volledig langs een ouder koppel aan het begin van de 
IJburglaan heen gegaan. ‘Wij zijn zelf erg open mensen, wij zoeken altijd contact 
met de directe buren. Je ziet elkaar en je groet elkaar en je stelt je voor. Maar dat 
valt mij tegen hier, er heerst toch een erg stadse mentaliteit vind ik. Je merkt dat 
er mensen wonen die heel individualistisch zijn en dus echt gewoon met niemand 
iets te maken willen hebben. Vrouwen en kinderwagens lopen hier voorbij. Ik zeg 
goedemiddag maar ze lopen je straal voorbij.’

Naast huishoudensituatie en sociale overeenkomst, bestaat er binnen de sociale 
contacten een onderscheid tussen huurders en kopers. Dit wordt ook door diverse 
respondenten opgemerkt, met name op plaatsen waar op blokniveau gemengd is. 
Zo vertelt een bewoner van een huurappartement in de vrije sector over de men-
sen met wie hij contact heeft: ‘Het zijn vooral de naaste buren, via de terrassen. 
De rest van de buren groet ik wel, je kent ze van gezicht. Maar het zijn alleen de 
huurders, niet de kopers. Dat is een barrière. Daar hebben we eigenlijk weinig 
contact mee, het is toch een aparte groep.’ Het feit dat kopers en huurders zich 
bij problemen met het woonblok vanwege hun verschillende belangen apart ver-
enigd hebben, heeft in dit geval sterk bijgedragen aan het ontbreken van sociale 
contacten tussen beiden. 

5 Het hebben van kinderen heeft een sterk effect op de reikwijdte van de contacten op IJburg, 
Cramer’s V=0.350, p<0.001. Van de gezinnen heeft 56 procent regelmatig contact met buren 
buiten hun straat of blok, terwijl dit onder de alleenstaanden en stellen slechts 21 procent is. 
Na een jaar in de wijk gewoond te hebben, heeft 65 procent van de gezinnen contacten in de 
rest van IJburg, waar dit voor de huishoudens zonder kinderen 23 procent is. Het verband 
tussen het hebben van kinderen en contacten in de brede wijk is voor respondenten met een 
woonduur van meer dan een jaar nog sterker, Cramer’s V=0.425, p<0.001. 
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In het algemeen blijken kopers het meest contact te hebben met hun directe 
buren, bijna negentig procent tegen iets meer dan zeventig procent onder de 
huurders.6 Met name in de straten met eengezinswoningen gaan de buren rela-
tief intensief met elkaar om, in tegenstelling tot de zogenaamde wokkelwonin-
gen waar koop en huur door elkaar heen zijn gebouwd. Een respondent uit een 
sociale huurwoning beklaagt zich over deze vorm van segregatie. ‘Er heersen hier 
nog rangen en standen. Iemand met een duur en groot koophuis zoekt geen con-
tact met iemand die in een huurhuis woont. In de jaren zestig was men één buurt 
met elkaar, maar in deze samenleving is het ieder voor zich. IJburg is daarop geen 
uitzondering.’

Deze verschillen worden versterkt door de fasering van de oplevering van de 
woningen. Niet iedereen is tegelijkertijd op IJburg komen wonen en als men een-

6 Het verband tussen eigendomssituatie en het hebben van contacten in de straat of het eigen 
blok is matig sterk, Cramer’s V=0.216, p<0.001. Wanneer onderscheid wordt gemaakt naar 
huishoudens met en zonder kinderen, blijven de kopers het meest contact houden, maar 
neemt dit onder de sociale huurders toe van de helft onder kinderlozen en driekwart onder de 
gezinnen. Op wijkniveau heeft van zowel de kopers als de sociale huurders 41 procent contact 
met medebewoners tegenover 29 procent van de huurders in de vrije sector. 

Burencontact in blok 4
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maal ergens mensen heeft leren kennen maakt men niet snel nieuwe kennissen 
in andere blokken, ook al is de geografische afstand beperkt. ‘Dat is wel dichtbij, 
maar wij kwamen net iets eerder en dat is allemaal later gekomen. Toen waren de 
contacten allemaal al een beetje gelegd.’

Mede hierdoor kunnen al snel verschillende buurtjes binnen IJburg worden 
onderscheiden. Met name de IJburglaan, de hoofdstraat van de wijk, fungeert 
zowel als een fysieke als sociale barrière. Zo groeien de Rieteilanden en het Haven-
eiland, in elk geval in de beleving van de meeste bewoners, al snel uit tot geschei-
den werelden. ‘Iedereen die ik ken woont hier aan deze kant van de IJburglaan zeg 
maar. Ik ben er laatst geweest naar iemand die daar woont, maar verder ken ik daar 
niemand. Die mensen wonen er volgens mij nog niet zo heel lang en het is ook 
met name hoogbouw dus geen tuin, misschien geen jonge kinderen, misschien 
in dat opzicht ook niet zo snel contacten, ik weet het niet.’

8.4 Samen de schutting doen

Hoewel mensen het zelden erkennen, hebben ze sociale contacten niet alleen voor 
de gezelligheid, maar ook vanwege hun nut. In academische termen is te stellen 
dat buren een vorm van sociaal kapitaal zijn dat als hulpbron kan worden ingezet. 
Dit gaat voornamelijk om het verrichten van kleine hand en spandiensten, zoals 
het lenen of in bewaring houden van spullen en de mogelijkheid de kinderen bij 
elkaar onder te brengen als men om oppas verlegen zit.

Voor de eerste bewoners van IJburg zijn familie en vrienden elders de belang-
rijkste bronnen van sociaal kapitaal. Zeventig procent van de respondenten zegt 
meer beroep te doen op bekenden buiten IJburg dan op hun buren, onder alleen-
staanden zelfs 83 procent. Toch hebben de meeste IJburgers op de een of andere 
manier een functionele relatie met hun medebewoners, zoals blijkt uit tabel 8.3. 
Ruim de helft van de respondenten vraagt volgens eigen zeggen buren tamelijk 
makkelijk om hulp. Dit geldt in versterkte mate voor de huishoudens met kinde-
ren. Ook kopers blijken tamelijk open te staan voor het verrichten van hand en 
spandiensten voor buren. Net zoals het groeten op straat wordt dit als een zeer 
positief kenmerk van IJburg gezien. ‘Laatst zat ik vast in de parkeerplaats. De 
buren zijn heel aardig, die komen dan gewoon zelf, weet je wel? Met de auto, om 
te trekken ofzo. Dat heb ik in Amstelveen echt niet, dan zeggen ze: “Bel maar, ik 
ben ook lid van de anwb, bel jij maar ook de anwb”. Voor dat je ze kan vragen, 
beginnen ze een hint te geven.’

Omdat buren in het sociale netwerk van mensen vaak een zwakke binding zijn, 
worden ze vooral voor informele vormen van burenhulp ingeschakeld, zoals het in 
bewaring hebben van een huissleutel en de planten water geven of post bewaren 
als men op vakantie is. Een andere belangrijke bron van functionele sociale con-
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tacten tussen buren zijn aangrenzende tuinen en (dak)terrassen. Met name in de 
lente en zomer is dit te merken, zoals deze respondente uitdrukt. ‘Iedereen is hier 
weer met zijn tuin bezig en dan wisselen we wel eens wat bollen en zaden uit, dat is 
zo leuk.’ Bewoners van de eengezinswoningen op het Rieteiland vertellen vrijwel 
allemaal over schuttingen en tuinhekjes als aanleiding om bij elkaar te raden te 
gaan, hoewel als deze eenmaal staan de contacten hierdoor lijken te verminderen. 
‘We overleggen ook dingen over de tuin, hoe zullen we het doen. Mijn buren wil-
den absoluut geen hoge schutting en nou ja, hoe zullen we dat oplossen? En wij 
ook eigenlijk niet. Dat is wel heel fijn.’

tabel 8.3 Functionele sociale contacten, in procenten

Stellingen

Huishoudens  
met kinderen

Huishoudens  
zonder kinderen

Kopers Huurders

Op	familie	doe	ik	meer	een	beroep	dan		
op	mijn	buurtgenoten

66** 74** 68** 74**

Ik	help	vrijwel	alleen	familie	of	vrienden	 24** 35** 27** 33**

Buurtbewoners	vraag	ik	gemakkelijk		
om	hulp

5�** 43** 58** 37**

Geen	functionele	sociale	contacten		
met	buren

	 7** 1�** 10** 20**

Significantieniveaus:	*	p<.05,	**	p<.01

Sociaal kapitaal

Hoewel, zoals hierboven geschetst, de gedeelde belangen bij het huis na de eerste 
periode vervagen, blijft men elkaar bijstaan met kleine hand en spandiensten zo-
als tips of klusbenodigdheden. ‘Mensen zijn wel makkelijk in dingen met elkaar 
delen. Met een materieel, een kruiwagen, en eventjes elkaar helpen. Dat gaat heel 
makkelijk.’ Daarbij is weinig verschil tussen huishoudens met en zonder kin-
deren, het lijkt meer een kwestie van vertrouwen.7 Zoals figuur 8.2 laat zien, is 
gereedschap uitlenen voor veel IJburgers geen probleem, maar zodra het om hun 
auto gaat laten maar weinigen hun buren hieraan sleutelen of in rijden.

Hoewel het niet veel genoemd wordt, maken de eerste IJburgers ook gebruik 
van elkaars expertise. Reijndorp e.a. hebben in het boek Buitenwijk (1998) reeds 
beschreven hoe de professionele kennis van buurtbewoners ingezet wordt bij 
lokale problemen of persoonlijke kwesties. Dit gaat van het adviseren over de aan-
leg van de tuin, het vinden van de weg in een bureaucratische organisatie tot hulp 

7 Significante verschillen naar gezinssituatie zijn er ten aanzien van boodschappen doen, 
gereedschap uitlenen en het bieden van vervoer, respectievelijk R=0,134 op p<0,05, R=0,180 
p<0,01 en R=0,149 op p<0,01.
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bij het runnen van de bewonersvereniging. Zoals eerder bleek, is het opleidingsni-
veau onder de eerste IJburgers hoog en bestaat er dus een groot potentieel op dat 
gebied, hetgeen ook een bewoonster constateert. ‘Je hebt hier allerlei soort men-
sen. De ene weet weer meer als de ander dus je helpt elkaar ook middels brieven 
of hoe je dingen op moet stellen zodat je op IJburg daadwerkelijk iets gerealiseerd 
krijgt. Dat is wel leuk dat samenwerken.’

Figuur 8.2 Hand en spandiensten tussen buren

Een specifiek voorbeeld van de werking van dergelijk sociaal kapitaal is de 
wijkwebsite. De oprichter is deskundig met computers en heeft, toen hij eenmaal 
op IJburg woonde, gezorgd voor de aanleg van een draadloos internetsysteem bij 
de eerste huizen. Vragen of problemen hiermee werden door hem persoonlijk 
afgehandeld. De site zelf vervult eveneens een belangrijke rol in het faciliteren 
van burenhulp. Waar de ontmoetingsfunctie gaandeweg op de achtergrond raakt, 
plaatsen IJburgers er hier nog geregeld oproepen op voor bijvoorbeeld een oppas 
of tips over hoe om te gaan met de spinnenplaag in de wijk en problemen op 
de scholen. Ook verloren voorwerpen of huisdieren komen geregeld ter sprake. 
‘Onze kat was weggelopen en toen had iemand hem gevonden in de Groene Tun-
nel. Die had een berichtje op de website gezet en toen dacht ik o ja, dat is onze 
poes. Je kan wel overal briefjes op gaan plakken, wie heeft onze kat gevonden, 
maar dit werkte beter.’
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8.5 de gezinsgemeenschap

Het enthousiasme waarmee veel IJburgers over het sociale leven in de wijk spre-
ken en hun terughoudendheid in feitelijke contacten, lijken in tegenspraak met 
elkaar. Voor een deel van de eerste bewoners gaat dit ook op, ze ervaren wel de 
open, dorpse sfeer, maar doen er zelf weinig actief aan mee. Het zijn voorname-
lijk de gezinnen met (jonge) kinderen die voor de sociale bedrijvigheid op IJburg 
zorgen. In hun enthousiasme hierover kleuren ze sterk de place making van hun 
medebewoners op dit punt.

gezinnen onder elkaar

De gezinshuishoudens blijken in de eerste jaren van IJburg sterk naar elkaar toe te 
trekken. Ze hebben significant meer en hechtere relaties met medebewoners dan 
stellen en alleenstaanden, zowel op het niveau van de straat of blok als de gehele 
wijk. Zo maken ze vaker praatjes met hun buren en komen veel regelmatiger bij 
elkaar over de vloer. Vooral bij de verdergaande contacten zoals het uitnodigen van 
buren op een feestje en het met elkaar sporten is het verschil met huishoudens 
zonder kinderen relatief groot.8 Specifiek de gezinnen in de koopwoningen aan 
de Zwanebloemlaan vormen een hecht geheel. ‘Er zijn een heleboel mensen uit 
gelijksoortig situaties. Dus allemaal een beetje onze leeftijd, soms wat ouder maar 
allemaal met jonge kinderen, dus dat, ja daar heb je wel gauw aansluiting mee.’

Veel IJburgers verhalen van kinderen die met elkaar buitenspelen en over en 
weer bij elkaar naar binnen lopen. Zo maken ze snel vriendjes in de buurt en 
komen ook de ouders met elkaar in contact. ‘Er zijn natuurlijk een heleboel kleine 
kinderen waar onze dochter dan weer mee gaat spelen. Dus die komen regelma-
tig hier of zij daar en dan spreek je automatisch de ouders ook. Dus ja, de feestjes 
gaan we over en weer op bezoek.’ Bijna driekwart van de gezinnen geeft aan dat 
buurtkinderen wel eens bij hen over de vloer komen en zestig procent past over 
een weer op. Onder alleenstaanden en stellen is dit in beide gevallen slechts twaalf 
procent.9

8 Gezinnen kennen vaker dan de alleenstaanden en stellen buren van gezicht, 95 vs. 83 procent, 
Cramer’s V=0.192, p<0.01. Eveneens maken gezinnen vaker praatjes met medebewoners, 
89 vs. 77 procent, Cramer’s V=0.165, p<0.01. Ze nodigen hun buren veel vaker uit voor een 
feestje, 65 vs. 26 procent, Cramer’s V=0.389, p<0.001. Ook sporten ze vaker samen met 
buren, 23 vs. 7 procent, Cramer’s V=0.229, p<0.001. En tot slot oefenen gezinnen vaker dan 
huishoudens zonder kinderen hun hobby uit met buurtgenoten, 17 vs. 6 procent, Cramer’s 
V=0.166, p<0.01.

9 Het is niet verwonderlijk dat in gezinshuishoudens buurtkinderen veel vaker over de vloer 
komen, deze relatie is relatief sterk, Cramer’s V=0.611, p<0.001. Ook passen gezinnen vaker 
op buurtkinderen, maar dit verband is iets zwakker, Cramer’s V=0.489, p<0.001.
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Zeker in de zomermaanden viert het sociale leven onder de gezinnen door deze 
ongedwongen contacten hoogtij. ‘Ik weet nog goed dat er toen we hier net kwa-
men veel gezinnen waren die niet op vakantie gingen, want ze waren net verhuist. 
Dan kwamen de kinderen vragen of ze bij elkaar mochten logeren en moesten we 
eerst even mee gaan om met de ouders kennis te maken, want we kende ze dan 
nog niet. Dus zat je ’s avonds gezellig aan een glaasje wijn bij elkaar.’

Figuur 8.3 Buurtactiviteiten van gezinnen met kinderen

Zoals uit figuur 8.3 blijkt komen de meer intensieve vormen van contact rond 
de kinderen, waarbij men buiten de wijk gaat, wat minder vaak voor. Ook heb-
ben slechts weinig ouders geholpen bij een kinderfeestje. Met name de gezinnen 
waarin beide ouders een drukke baan hebben blijken minder actief in de weer met 
andere gezinnen.10 Dit hangt echter ook in grote mate samen met de leeftijd van 
de kinderen, zoals in hoofdstuk 6 beschreven zijn de meesten jonger dan vijf jaar. 
Hoewel ook de jonge ouders sterk naar elkaar toetrekken, komen de specifieke 
contacten rond de kinderen het meest voor onder de wat oudere gezinnen waar de 
kinderen al in de basisschoolleeftijd zijn.11

10 Hoe meer uur per week er in het huishouden gewerkt wordt, hoe minder vaak men buurtkin-
deren over de vloer heeft (Pearson’s R=-0.184, p<0.05), hoe minder vaak men kinderen haalt 
of wegbrengt (Pearson’s R=-0.199, p<0.05).

11 Gezinnen met kinderen tussen de 4 en 12 jaar hebben vaker dan de andere gezinshuishou-
dens kinderen over de vloer, Cramer’s V=0.328, p<0.001. Ook passen ze vaker op elkaars 
kinderen, Cramer’s V=0.213, p<0.01, en gaan vaker naar een kinderactiviteit, Cramer’s 
V=0.182, p<0.05. In het bijzonder nemen de ze de kinderen vaker mee naar een uitje, Cra-
mer’s V=0.439 p<0.001, en bieden ze vaker vervoer, Cramer’s V=0.442, p<0.001. 
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Een wereld apart

Dat kinderen een sterke factor zijn in sociale bindingen is reeds in vele eerdere 
onderzoeken aangetoond, zeker zogenaamde suburban community studies. Bell 
(1958) beschreef de levensstijl van gezinnen in buitenwijken als familism en ook 
Gans (1967) vond hierin de verklaring voor het verschil met het leven in oude 
stadswijken. De saamhorigheid onder de pioniers op IJburg wordt echter het best 
uitgedrukt met het door sociologe Lyn Richards (1990) ontwikkelde begrip ‘ge-
zinsgemeenschap’. Bij haar onderzoek naar de ontwikkeling van een Australische 
suburb begin jaren tachtig, trof zij onder de huishoudens met jonge kinderen een 
sterke hang naar dorpse gezelligheid aan die zich uitte in veel onderlinge sociale 
contacten en het organiseren van buurtactiviteiten. 

Het patroon op IJburg is ten opzichte van de oude onderzoeken niettemin veel 
minder traditioneel. Zo kwamen tweeverdieners met beiden een veeleisende baan 
in de studies van Bell, Gans en Richards niet voor en bestond de gezinsgemeen-
schap grotendeels uit huisvrouwen. Ook in de analyses van Lelystad en Almere 
dreef de pioniersfase voornamelijk op de activiteiten van moeders (Constandse & 
Schonk, 1984). 

De enige speeltuin op IJburg
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1�0	 — buiten wonen in de stad

Hoewel sommige mannen op IJburg beweren dat hun vrouwen zich meer 
bezig houden met de wijk, maken ook zij nadrukkelijk deel van uit van de gezins-
gemeenschap. Zo zijn opvallend veel vaders verantwoordelijk voor de initiatieven 
en organisaties in de wijk en hebben zowel de bewonersvereniging als de Stichting 
Buurman hun basis onder de pioniersgezinnen op de Rieteilanden. Door andere 
IJburgers worden de huishoudens met kinderen dan ook opgevat als de kern van 
de wijk. ‘Ik merk wel dat er een soort wereld op IJburg is, zeker hier in de straat. 
Aan die kant wonen heel veel mensen met kinderen, die trekken erg naar elkaar 
toe. Dan gaan ze samen dingen doen en die mannen gaan allemaal met elkaar 
voetballen. Wij werken nu gewoon vijf dagen, dat maakt denk ik wel verschil. 
Maar als we straks een kind hebben ga ik me ook druk maken over de school en 
de ouderraad. Dat bindt heel erg.’

De pioniers van de Zwanebloemlaan presenteren zich ook naar buiten als een 
bijzondere groep IJburgers die hechte contacten met elkaar heeft. Ze wijden uitge-
breid uit over alle activiteiten die ze met elkaar ondernemen en de gemeenschaps-
sfeer die er heerst. ‘Je kan echt op iedereen rekenen. Stel dat er iets gebeurd ’s 
nachts, iedereen staat klaar voor je. Stel dat je niet met de auto weg kan en je zou 
buren iets vragen dan gaan ze gewoon met je overal mee naartoe.’ Volgens velen 
van hen is dit heel anders dan in de appartementen aan de IJburglaan of de sociale 
huurwoningen op het Haveneiland. ‘Wij zijn een tamelijk leuk straatje, de bewo-
ners aan het begin van de Zwanebloem hebben precies hetzelfde. Ik weet wel van 
mensen op dat eiland dat daar het contact met de buren iets minder is.’ 

tabel 8.4 Mening IJburg als gezinswijk naar eigendomssituatie, in procenten

Stelling

Koop- 
woning

Sociale  
huurwoning

Vrije sector  
huurwoning

Cramer’s V

IJburg	is	een	geschikte	plek	om	
kinderen	op	te	laten	groeien

100 �7 81 0.364***

Er	zijn	genoeg	vriendjes	in	de	
buurt	te	vinden

�1 �7 80 0.161***

Ik	vertrouw	mijn	kinderen	gerust	
toe	aan	mensen	in	de	buurt

8� 6� 70 0.242***

Significantieniveaus:	**=p<0,01;	***=p<0,001.	

Tabel 8.4 laat inderdaad enig verschil naar eigendomssituatie zien. Kopers ervaren 
IJburg unaniem als geschikte plek om kinderen te laten opgroeien. Ook hebben 
zij het meest vertrouwen in hun buren. Sociale huurders ervaren de woonomge-
ving het meest als een goede bron van sociale contacten voor hun kinderen, maar 
ze vertrouwen deze minder eensgezind aan anderen in de buurt toe. Bewoners 
van een huurwoning in de vrije sector scoren algemeen het laagst op deze stel-
lingen. Ook heeft slechts de helft van hen activiteiten rond de kinderen met buren 
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 sociale binding — 1�1

gedaan, tegenover bijna driekwart van de kopers en zestig procent van de sociale 
huurders.12

Ondanks deze verschillen vertellen respondenten met kinderen in alle delen 
van IJburg vrijwel dezelfde verhalen, of ze nu in een koophuis, dure huurwoning 
of de sociale huur wonen. De meesten ervaren het hebben van veel gezinnen in 
de buurt als zeer prettig en stellen dat dit hen in hoge mate aan IJburg bindt. ‘Het 
zijn behoorlijk gelijkgestemde mensen moet ik zeggen, ook zo met de kids’, vertelt 
een huurder, ‘We hebben echt nieuwe vrienden erbij gekregen hier.’

Wel nemen verschillende respondenten afstand van de groep aan de Zwa-
nebloemlaan die volgens hen overdreven of geforceerd gezellig doet. Een moe-
der die er zelf woont zegt dat het belangrijk is een balans te vinden. Net als veel 
andere ouders wil ze graag een gemoedelijke sfeer waarin kinderen prettig kun-
nen opgroeien, echter zonder inbreuk op haar verdere leven te doen. De gezins-
gemeenschap moet kortom niet te hecht worden. ‘Omdat ons kind naar de crèche 
gaat, maak je nu daar heel veel contacten. Dat krijg je straks alleen maar meer als 
hij naar school gaat. Het is fijn als je het als ouder ook goed met elkaar kan vin-
den, maar het moet geen sociale controle worden. Wij hebben ook nog ons eigen 
leven, daar kiezen we ook voor. Je hebt hier mensen die volgens mij alleen maar 
met IJburg bezig zijn.’

8.6 Place making in sociale contacten

Sociale contacten spelen in het onderzoek naar territoriale binding een centrale 
rol. Doorgaans wordt gesteld dat mensen door processen als individualisering, 
toename van mobiliteit en ontgeografisering een steeds uitgestrekter sociaal heb-
ben netwerk gekregen dat zich hoofdzakelijk bovenwijks afspeelt. Op lokaal ni-
veau zouden hierdoor latente relaties overheersen (zie o.a. Mann, 1954; Fischer 
et al., 1977; Fischer, 1982; Driessen & Völker, 2000). Van buitenwijken is ech-
ter bekend dat de bewoners er meer naar elkaar toetrekken omdat ze vaak grote 
overeenkomsten hebben (Fava, 1958; Gans, 1967; Blauw, 1986; Rothblatt, 1986; 
Richards 1990). Ook nabijheid speelt een belangrijke rol. Zo hebben mensen op 
het schaalniveau van de straat en portiek, door Suttles (1973) aangeduid als het 
face-block, juist vaak contact.

De sociale binding onder de eerste IJburgers lijkt het patroon van de netwerksa-
menleving te weerspiegelen. Ze hebben hun belangrijke contacten op veel schaal-
niveaus. Toch zijn deze sociale relaties niet sterk ruimtelijk gespreid en lijkt van 
losvoetige relaties geen sprake. Dit blijkt ook als de verschillende indicatoren van 

12 Het in het algemeen ondernemen van activiteiten rond de kinderen met buren hangt enigs-
zins samen met de eigendomssituatie van het gezin, Cramer’s V=0.204, p<0.05. 
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1�2	 — buiten wonen in de stad

sociale binding op wijk-, stedelijk en regionaal niveau worden opgeteld tot een 
index (in bijlage F is de exacte samenstelling hiervan te vinden).13

Tabel 8.5 laat zien dat Amsterdam voor de meeste bewoners van IJburg in de 
eerste fase van de wijk duidelijk het concentratiepunt is in hun sociale netwerken. 
Ook de regio speelt een rol, al is dat niet voor alle IJburgers even sterk.

tabel 8.5 Mate van sociale binding aan IJburg, Amsterdam en de regio

Score

IJburg Amsterdam Regio

Aantal % Aantal % Aantal % 

Weinig	(0	-	0,3333) 137 	43 	34 	10 131 	41

Gemiddeld	(0,3334	–	0,6667) 137 	43 	�2 	2� 	�4 	30

Veel	(0,6668	–	1) 	47 	14 1�5 	61 	�2 	2�

Totaal 321 100 321 100 317 100

De sociale binding aan de directe woonomgeving is onder de eerste bewoners van 
IJburg tamelijk zwak. Daarmee verschillen ze van andere nieuwe wijken in het 
stadsgewest Amsterdam. Zo hebben de inwoners van De Aker en Getsewoud, die 
al wat langer bestaan, meer vrienden en opvallend vaak familie in de buurt wonen 
(Lupi et al., 2007). IJburgers vertonen daarentegen meer overeenkomsten met de 
stedelijke middenklasse die sterk op de stad gericht is, maar weinig hechte contac-
ten in de directe woonomgeving heeft.

De gezinshuishoudens op IJburg hebben de meeste contacten met hun buren. 
Zij vinden elkaar in de pioniersfase op basis van nabijheid en overeenkomst. Bij 
hen doen zich kortom meer bonding relaties voor, terwijl de contacten bij andere 
bewoners een meer bridging karakter hebben (Granovetter, 1972). Dit wordt weer-
spiegeld in regressie-analyses van sociale binding aan de wijk, stad en regio waarin 
alle bewonerskenmerken zijn meegenomen. Zoals tabel 8.6 laat zien, zijn de 
hoogopgeleide kopers met kinderen het meest aan IJburg gebonden.

Het feit dat Amsterdam een prominente rol speelt in de sociale netwerken 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de relatief lange wooncarrière in de stad van 
de meeste IJburgers. Dit werkt ook door in hun sociale binding aan de regio. In het 
algemeen blijken vrouwen een breder sociaal netwerk te bezitten dan mannen, op 
het niveau van de stad zelfs significant. Daarbij dient wel aangetekend te worden 

13 Hiervoor is aan alle indicatoren van sociale binding in de enquête een score van 1 toegekend 
en zijn alle positieve antwoorden per respondent bij elkaar opgeteld. In totaal zijn bij de index 
voor IJburg 30 indicatoren meegenomen en bij de index voor Amsterdam 3. Als responden-
ten een vraag niet hebben beantwoord, is deze voor hen buiten de index gelaten. Ook zijn de 
vragen die alleen aan gezinshuishoudens zijn gesteld buiten de index gehouden. Vervolgens 
is de totale score gedeeld door het aantal ‘valide’ antwoorden waardoor een relatieve score is 
verkregen tussen de 0 en 1. In bijlage F is de exacte samenstelling van de index te vinden.
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dat het model voor IJburg met 24 procent een beduidend grotere verklaringskracht 
heeft dan de modellen voor Amsterdam en de regio die respectievelijk slechts 14 
en 9 procent van de variantie in sociale binding verklaren.

tabel 8.6 Regressie-modellen sociale binding

Onafhankelijke variabelen

IJburg Amsterdam Regio

B- 
coëfficiënt

t-waarde B- 
coëfficiënt

t-waarde B- 
coëfficiënt

t-waarde

Persoonskenmerken

-	geslacht	(ref.	man) -0,023*** -1,117 -0,065*** -2,376 -0,045* -1,051

-	leeftijd 0,002** 1,446 0,000*** 0,168 0,003* 1,037

Huishoudenssituatie

-	alleenstaand	of	stel	(ref.	stel) 0,043*** 1,223 0,014*** 0,317 **0,108* 1,503

-	kinderen	(ref.	ja) 0,127**** 5,760 0,01�*** 0,648 -0,086* -1,�0�

-	werkuren	per	week 0,000** -0,2�8 0,000*** 0,281 0,000* 0,057

-	aantal	auto’s	 -0,012*** -0,607 -0,041*** -1,571 0,037* 0,�16

Sociaal economische situatie

-	opleidingsniveau 0,022** 1,�48 -0,024*** -1,662 -0,014* -0,630

-	soc.	eco.	status	huishouden	 0,000** -0,006 0,023*** 1,008 -0,063* -1,734

Woonsituatie

-	vorige	woonplaats	(ref.	A’dam) 0,027** 0,814 0,070*** 1,636 -0,080* -1,184

-	wooncarrière	Amsterdam 0,008** 0,646 0,056*** 3,554 0,051* 2,061

-	woonduur	IJburg	(ref	>	1	jaar) 0,08�*** 4,362 ***0,007*** 0,255 0,041* 0,�77

-	sociale	huur	vs.	overigen -0,085*** -2,288 -0,053*** -1,111 -0,0�7* -1,301

-	vrije	sector	huur	vs.	overigen -0,055*** -1,�45 -0,028*** -0,766 0,037* 0,277

Intercept 0,040 0,411 0,733*** 5,720 0,502* 2,504

N 304 304 300

Df 13 13 13

F 6,�6�*** 3,711*** 2,114***

R2 0,237 0,142 0,087

Significanties:	*	=	P<0,05;	**	=	P<0,01;	***	=	P<0,001

De analyses lijken in tegenspraak met het dorpse gevoel dat veel IJburgers in de 
eerste jaren bij hun wijk hebben en dat een belangrijk onderdeel van hun place 
making vormt. Ze tonen echter aan dat het pionieren voornamelijk een symbolisch 
karakter heeft dan dat het gepaard gaat met hechte relaties. De waardering van de 
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1�4	 — buiten wonen in de stad

open sfeer in de pioniersfase moet daarom niet worden opgevat als een hang naar 
een traditioneel buurtleven of grote collectiviteit (Nio, 2003b). Het tekent juist de 
rol van de buurt in de netwerksamenleving. Waar de nieuwe wijken van weleer 
voor de eerste bewoners een tijd lang een primair integratiekader waren, kan dit 
van de hedendaagse pioniers niet meer gezegd worden. Hun sociale netwerken 
en ruimtegebruik zijn hiervoor te gedifferentieerd. Bovendien zijn de nieuwe wij-
ken zelf veel minder homogene, geïsoleerde enclaves waar iedereen elkaar kent 
en herkent. Ze staan vanaf het begin veel meer in verband met het bestaande land 
en de fase waarin de buurt in feite één groot face-block is, gaat snel voorbij. Zoals 
Kelly (1989 & 1993) al constateerde, speelt het vooral een rol in de mentale bete-
kenisgeving. De bewoners van nieuwe wijken wenden de pioniersfase aan als iets 
dat hen onderscheidt en een gevoel van thuis geeft. Ook de virtuele contacten via 
de wijkwebsite illustreren dit. De IJburgers tonen aan dat moderne communica-
tiemiddelen het belang van ruimtelijke kaders niet simpelweg teniet doen. Niet-
temin draagt de digitale informatievoorziening tussen bewoners veel meer dan 
daadwerkelijke face-to-face contacten vooral bij aan een sense of place (Hampton, 
2001; Hampton & Wellman, 2003). 

Op basis van de sociale contacten tussen de bewoners kan IJburg in de eerste jaren 
het best omschreven worden als een lichte gemeenschap (Duyvendak & Huren-
kamp, 2004). De burencontacten blijven in het algemeen oppervlakkig en hoewel 
de gezinnen meer intensievere relaties hebben, lopen ook zij de deur bij elkaar 
niet plat. Keuzevrijheid en vrijblijvendheid zijn voor allen belangrijke waarden. 
Wat in dit hoofdstuk naar Richards (1990) is aangeduid als een gezinsgemeen-
schap, vormt een beduidend lichtere versie dan de burennetwerken in traditionele 
buitenwijken waar het voor sommige bewoners hun belangrijkste integratiekader 
was. Op IJburg is het met name een uitdrukking van de levensstijl van de urban 
professional parents die hun kinderen in de luwte van de stad opvoeden (Karsten 
et al., 2006). Een gemoedelijke buurt ervaren ze hierbij als prettig, maar het gaat 
meer om een gevoel van vertrouwdheid, dan daadwerkelijke hechte banden.
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