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hoofdstuk 9

PolItIeke bIndIng 

Naast functioneel ruimtegebruik en sociale contacten, krijgt place making vorm in 
de uiting van lokaal burgerschap. Betrokkenheid bij de buurt en het nemen van 
verantwoordelijkheid voor de ‘publieke zaak’ zijn manieren waarop mensen hun 
woonomgeving betekenis geven. Het stereotype voorbeeld van deze politieke bin-
ding is een actieve bewonersvereniging die allerhande activiteiten voor en door de 
buurt organiseert. Van buitenwijken wordt echter dikwijls beweerd dat de bevol-
king er louter gericht is op het eigen huis en dat burgerschap alleen tot uiting komt 
in zogeheten nimby-acties. Toch maken juist studies naar nieuwe buurten melding 
van een hoge organisatiegraad. Bovendien heeft politieke binding zowel een zicht-
bare, actieve als een latente, meer passieve kant. Place making is daarom niet vervat 
in alleen collectieve actie, maar ook in het volgen van lokale ontwikkelingen en 
gedeelde normen over de gewenste staat van de buurt of straat.

9.1 Iedereen volgt wat er gebeurt

lokaal burgerschap

Zoals eerder bij de sociale contacten bleek, speelt het feit dat IJburg in alle op-
zichten nieuw is een grote rol in de place making onder de eerste bewoners. Ten 
opzichte van al bestaande wijken weten toekomstige IJburgers nauwelijks wat ze 
van hun nieuwe woonomgeving kunnen verwachten. Enerzijds creëert dit onze-
kerheid, aan de andere kant is het een voedingsbodem voor utopische gedachten 
over IJburg als een paradijs waar alles nog open en mogelijk is. Ook in de politieke 
binding is dit terug te vinden. Zo kan in de eerste jaren gesproken worden van een 
actief pioniersproces, waarbij bewoners de ontwikkelingen nauwlettend volgen 
en deze waar mogelijk proberen te sturen en beïnvloeden. ‘Het is allemaal nog zo 
nieuw, mensen zien het nu nog een beetje als hun voortuin.’ 

Veel IJburgers van het eerste uur beschouwen de leefbaarheid van de wijk als 
maakbaar. Algemeen hechten ze er groot belang aan dat IJburg zich ontwikkelt tot 
een prettige plek om te wonen. Figuur 9.1 laat zien dat maar liefst 85 procent van 
de respondenten de wijk beschermenswaardig vindt. Opvallend genoeg is hierbij 
nauwelijks verschil naar huishoudenssituatie en doen de recente bewoners niet 
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1�6	 — buiten wonen in de stad

onder voor de pioniers. ‘Iedereen wil dat dit eiland een succes wordt en dat het leuk 
blijft om te wonen. Ik denk dat dit streven elkaar gewoon een beetje bindt.’

Figuur 9.1 Gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Veel bewoners voelen zich persoonlijk aangesproken om hun steentje bij te dra-
gen. Dit is typerend voor een nieuwe wijk als IJburg, zoals ook treffend uitgedrukt 
wordt door een respondent. ‘Vaak is het zo als mensen een nieuw huis kopen dan 
moet eigenlijk alles perfect zijn. Ook de buren moeten eigenlijk perfect zijn. Dat 
merk je wel, dat mensen meer op elkaar letten zeg maar en over alle kleine din-
getjes praten.’ 

Tachtig procent van de IJburgers zegt zich verantwoordelijk te voelen voor hun 
buurt en de meesten daarvan vinden dat hun medebewoners deze verantwoorde-
lijkheid ook moeten nemen. ‘Er is toch wel sociale controle. Je moet natuurlijk 
oppassen wat je zegt, omdat iedereen elkaar wel kent. En stel dat er een vreemde 
man hier in een van die tuinen loopt, dan houd ik dat in de gaten.’ Onder sociale 
huurders is dit het hoogst, waar kopers iets meer algemene interesse en verbon-
denheid met het reilen en zeilen van de wijk tonen. Huurders in de vrije sector 
tonen de laagste betrokkenheid bij de leefbaarheid van IJburg. Zij hebben dan ook 
minder bewust en toekomstgericht voor de wijk gekozen.1

1 Van de kopers en sociale huurders acht 60 procent de buurt het beschermen waard, tegen 
38 procent van de huurders in de vrije sector. Dit verschil is significant, Cramer’s V=0.189, 
p<0.01. Onder de kopers en huurders voelt 36 procent zich zeer verantwoordelijk, tegen 17 
procent onder de huurders in de vrije sector. Ook dit verband is significant, maar zwak, Cra-
mer’s V=0.160, p<0.05. Van de sociale huurders vindt 82 procent het normaal een steentje 
bij te dragen, tegen 75 procent van de kopers en 66 procent van de huurders in de vrije sector. 
Deze verschillen zijn niet significant. 
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iJburg in het nieuws

Het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel onder de eerste IJburgers hangt in 
hoge mate samen met de vele ups en downs die de ontwikkeling van de wijk door-
maakte. De politieke binding kende hierdoor al in een zeer vroeg stadium een 
belangrijke voedingsbodem. Voor veel aanstaande bewoners begint hier ook hun 
place making. Vaak gingen ze zich erdoor een voorstelling van de wijk maken en 
voelden zich zo al ver voor de oplevering van hun woning bij IJburg betrokken. 

Het referendum van 1997 was voor de meesten de eerst kennismaking, al ver-
tellen veel respondenten dat ze IJburg op dat moment nog helemaal niet als een 
toekomstige woonlocatie zagen en daarom tegen de aanleg waren. ‘Nou de eerste 
keer dat ik ervan hoorde was toen ik tegen stemde met het referendum. Toen had 
ik me nog niet gerealiseerd dat dit eigenlijk een vieze plas was en dat die vogels ook 
een kilometer verder kunnen zitten, een enorme flauwekul reden toen.’ Ondanks 
de verdeelde meningen over de te bouwen wijk, vaak ook binnen het eigen huis-
houden, zeggen diverse bewoners dat toch ergens hun interesse gewekt was en 
ze vanaf dat moment het nieuws over IJburg zijn blijven volgen. Het gegeven van 
een nieuwe plek, ontstaan vanuit het niets, sprak hen tot de verbeelding. ‘Ik denk 
in 1998, had ik gelezen dat ze zouden beginnen met dit project en dat vond ik wel 
interessant. Ik ben toen gaan kijken en een heleboel folders meegenomen, echt 
een heel pak. Toen heb ik me ook laten inschrijven, nooit met de bedoeling van ik 
ga hier wonen, helemaal niet. Ik was alleen geïnteresseerd.’

Bij de meesten bleef de betrokkenheid in eerste instantie beperkt tot het af en 
toe lezen van krantenberichten over IJburg en het volgen van nieuws op de lo-
kale zender at5. Dit sloeg echter om toen men eenmaal serieuze verhuisplannen 
kreeg waarbij ook IJburg zich als mogelijkheid aandiende. Vrijwel alle bewoners 
beschrijven hoe ze vanaf dat moment zo veel mogelijk informatie hebben proberen 
te verzamelen. ‘Ik heb me wel verdiept erin. Ik heb allerlei rapporten van studenten, 
architecten en planningsbureaus bekeken, toekomstplannen en dat soort dingen.’ 

Ook brachten de toekomstige bewoners regelmatig (stiekeme) bezoekjes aan 
de wijk in aanbouw waarbij ze driftig foto’s maakten. Het drijvende bezoekers-
centrum en nabijgelegen café Kaap Kot werden voor sommigen zelfs een nieuwe 
‘hang-out’. ‘Daar kwamen we vaak en we zijn er uiteindelijk zelfs getrouwd. Dan 
hadden we uitzicht op IJburg, een beetje dichtbij het nieuwe huis.’

Een aantal mensen richtte een eigen website op waar ook anderen de bouw 
van het huis konden volgen. Opvallend veel respondenten vertelen tevens dat ze 
een knipselmap bijhielden met berichten over IJburg. ‘Ik vind het wel leuk om 
het een beetje te volgen. Via de website, berichten van het stadsdeel, die briefjes 
en krantenreacties. Laatst las ik een stuk in de Kadekrant over architectuur. Ik ben 
ook beetje een soort plakboekje begonnen. Het is prachtig om te zien hoe alles tot 
ontwikkeling komt.’
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In de media werd zeker in de aanloopfase en rond de oplevering van de eerste 
woningen regelmatig over IJburg geschreven, veel meer dan de gemiddelde 
nieuwbouwwijk in Nederland. Zo hield een op IJburg wonende journalist een tijd 
lang het leven in de wijk bij (Heijmans, 2007). Deze berichtgeving was voor de toe-
komstige bewoners zeer welkom, al werd de toon ervan niet altijd geheel op prijs 
gesteld. ‘Ik heb wel veel dingen gelezen. Er stond ook een hele serie met artikeltjes 
in de Volkskrant. Een dat beetje tendentieus is het wel allemaal vind ik.’

In het bijzonder dagblad Het Parool en de Amsterdamse stadszender at5 heb-
ben volgens velen bijgedragen aan de negatieve sfeer rond IJburg. Zeker de aller-
eerste bewoners moesten zich vaak tegen het beeld van een desolate zandvlakte, 
zoals geschetst door het 8 uur journaal bij de oplevering van de eerste woningen 
eind 2002, verdedigen. ‘Het was alleen maar negatief over IJburg door journalis-
ten die dat schreven in Het Parool. Over het groen, dat er alleen maar criminaliteit 
door zou komen, en ze vonden dat er veel meer hoogbouw moest komen want die 
grond was zo duur.’

lokale informatiebronnen

Een zeer belangrijke speler in de 
informatievoorziening voor de 
pioniers was de website die een 
aanstaande bewoner in 2002 op-
richtte. Als professionele ict-er 
voorzag hij de site naast het ge-
bruikelijke fotoarchief, van het 
belangrijkste nieuws rond IJburg 
en een forum waar toekomstige 
bewoners berichtjes konden ach-
terlaten. Zoals beschreven bij de 
sociale binding, groeide deze site 
al snel uit tot een instituut bin-
nen de wijk. Hierin droeg het 
ook bij aan de ontwikkeling van 
lokaal burgerschap. Zo werd op 
het forum gediscussieerd over 
kwesties rond de bouw van de 
huizen en de ontwikkeling van 
de wijk in het algemeen, met 
name toen deze begon te stagne-
ren. ‘Ik heb er wel eens op ge-
keken, eerst was het Rietlaan.nl De bloemenstal in het Blauwe Huis
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en daarna IJbrug. Er stond handige informatie op over verschillende dingen, heel 
uitgebreid. In het begin was dat heel handig.’

Met de groei van IJburg wordt het drukker en trekt de site meer bezoekers dan 
alleen de toekomstige bewoners. Ook willen steeds meer mensen en instanties 
advertenties plaatsen of nieuwsfeiten aankondigen, zoals de opening van een café 
in de wijk of een bijeenkomst van een bewonersclubje. De beheerder bouwt hierop 
een nieuwe, professionelere site in een wiki-omgeving, wat inhoudt dat iedereen 
er zelf iets op kan zetten of veranderen. Ook komt de site onder de inmiddels 
opgerichte bewonersvereniging ‘de IJbrug’ te hangen, waar de beheerder de voor-
zitter van is.

Hoewel het een meer open systeem wordt, veranderen deze ingrepen het 
karakter van de site. Sommige van de eerste bewoners beschouwen het als hun 
persoonlijk bezit en vinden dat alleen zij recht van spreken hebben als het over 
kwesties op IJburg gaat. Naarmate er meer mensen komen wonen, gaan de dis-
cussies op het forum steeds meer over vermeende problemen in de wijk. Wat vaak 
start als een expressie van bezorgdheid over de leefbaarheid, mondt dikwijls uit in 
een klaagzang van een klein groepje bewoners die grof en discriminerend taalge-
bruik niet schuwen.

De meeste respondenten gebruiken de website na enige tijd dan ook alleen nog 
voor de informatie over IJburg, maar zetten er zelf niets meer op. ‘Op de website 
kijk ik heel af en toe als je dingen even moet hebben, even een telefoonnummer 
van iets. In het begin was het leuk, maar nu zie je dat het een beetje uit de hand 
loopt. Dan zie je dat mensen dan heel erge dingen gaan roepen, op een vervelende 
manier. Dan denk je, ja zo voer je geen discussie.’

Om ernstige ‘vervuiling’ tegen te gaan, besluit de webmaster strakker beheer 
te voeren en delen van de site alleen toegankelijk te maken voor bewoners die 
toestemming hebben gekregen. Hiermee wordt het open karakter beperkt, maar 
houdt men een deel van de functie uit de beginfase in stand.

Naast de wijk-website blijft de meerderheid van de respondenten het nieuws 
over de wijk volgen, ook als de ontwikkeling van IJburg in een rustiger vaarwater 
komt. Met de hoeveelheid informatiebronnen waar ze over beschikken is dit vrij 
eenvoudig, zoals deze bewoner vertelt. ‘Je krijgt zoveel dingen in de bus en dat lees 
ik altijd wel met belangstelling. Zeeburgerkrantje en de Kadekrant, die hadden we 
in het Oostelijk Havengebied ook. Ja, je hebt de Echo en daar staat niet zoveel in 
hoor. Maar oké, dat soort dingen lees ik altijd wel door. Ik kijk af en toe nog wel 
eens op die sites van de bouwers.’

Huishoudens met kinderen blijken het nieuws rond IJburg het intensiefst te 
volgen, zoals te zien is in tabel 9.1. Ze maken het meest gebruik van lokale infor-
matiebronnen, waarbij met name de tweeverdieners op gebied van de websites 
eruit springen. De eerste IJburgers weten deze media ook zelf aan te wenden om 
zeggenschap en controle over hun woonomgeving te uiten, vooral met betrekking 
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tot voorzieningen. Zo sturen enkele actieve pioniers brieven naar Het Parool over 
het gebrek aan kinderspeelplaatsen, de discussie over fietsen in de IJtram en de 
nieuwe locatie van Blijburg. Hiermee proberen ze invloed uit te oefenen op de 
beslissingen van de gemeente en het stadsdeel Zeeburg over deze aangelegenhe-
den. Ook stadszender at5, die vrijwel altijd aanwezig is als er iets op IJburg gebeurt, 
wordt door de bewoners als spreekbuis gebruikt. ‘Die jongen van de IJbrug, die 
profileert zich overal hoor. Ook in de krant, dan was hij het met iets niet eens en 
dan komt er meteen zo’n ingezonden stuk. Of de camera van at5 komt, dan is hij 
ook weer in beeld.’

tabel 9.1 Gebruik lokale informatiebronnen, in procenten

Informatiebron Gezinnen Huishoudens  
zonder kinderen

Cramer’s V

Huis-aan-huis	blad	 78 65 0,143**

Website	van	de	gemeente	 75 63 0,125**

Website	van	de	bewoners-	
vereniging

6� 55 0,146**

Significantieniveaus:	*=p<0,05;	**=p<0,01

Naast de reguliere media laten de eerste IJburgers zich door de gemeente voorlich-
ten. Met name de brieven die stadsdeel Zeeburg hen regelmatig stuurt, worden 
door de bewoners gewaardeerd. ‘Aan de ene kant heb ik het gevoel dat je een beetje 
bent buitengesloten van het gewone gemeentelijke circuit. Maar aan de andere 
kant gaan diezelfde ambtenaren gewoon over dit stuk en sturen ze je allerlei post 
over een brug of een straat die open moet.’

Voor menig bewoner is tevens de Expo, het bezoekerscentrum annex woning-
verkooppunt aan de IJburglaan, een belangrijke bron van informatie over de wijk. 
‘Ik loop wel bij het bezoekerscentrum binnen en dan kijk ik hoe de maquette zich 
ontwikkelt, wat de plannen zijn en in het krantje wat er te koop staat.’ Ook op 
bijeenkomsten die het Projectbureau IJburg af en toe voor bewoners organiseert 
komen in de beginperiode redelijk veel bewoners af, met name wanneer het over 
de bouwplannen en het parkeerbeleid gaat. Volgens een moeder geeft dat goed de 
betrokkenheid van de eerste IJburgers weer. ‘Er was pas een voorlichtingsavond 
over wat er hier volgebouwd zou worden en daar komen dus ook veel mensen. 
Iedereen is wel heel bezig met waar je woont en ik denk dat dat ook wel logisch is 
als je een bewuste keuze maakt om hier te komen zitten. En het is nog een eiland 
in wording, dus je weet ook dat je er nog iets meer kunt. Nou ja, een klein beetje 
dan, maar iedereen volgt wat er gebeurt.’

Bepaalde gebeurtenissen als de oplevering van een nieuw blok of de IJtram, 
door de gemeente of consortia steevast met openbare feestelijkheden omhuld, 

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd200   200 5-11-2008   12:32:39



 politieke binding — 201

trekken altijd veel belangstelling uit de wijk. ‘Wij zijn bij het feestelijke hoogste 
punt van het winkelcentrum geweest en bij de opening van de IJtram. En we zijn 
naar die film zijn geweest, van de eerste bewoners, met onze buren. Dat was heel 
erg leuk.’

Toch gaat de politieke binding van de meeste IJburgers niet zover dat ze alle 
bijeenkomsten of activiteiten af lopen. Zo kwamen op de inspraakavond over de 
locatie van een nieuw strand in de wijk relatief weinig mensen af. Waar menig be-
woner graag wilde weten of Blijburg terug zou komen en daar ook wel een mening 
over had, bleken slechts enkele omwonenden van potentiële nieuwe locaties bereid 
te zijn hun wensen kenbaar te maken. Ook op informatiebijeenkomsten over het 
project ‘IJburg zonder scheidslijnen’ is de opkomst altijd zeer laag geweest. De 
respondenten blijken van dergelijke ontwikkelingen algemeen goed op de hoogte 
te zijn, maar nu ze zich gesetteld hebben zien de meesten er geen urgentie in en 
gaan andere dingen in hun leven voor. Zo verklaart een bewoner zijn afwezigheid 
bij de buurtschouw. ‘Er is pas een tocht door de buurt, met een wethouder erbij. 
Dat wist ik via de post, maar ik kon toen niet. En het is ook niet echt mijn ding.’

9.2 buurtorganisaties

Eigenaren verenigd

Voor de eerste lichting IJburgers bleef de betrokkenheid bij de ontwikkeling van 
die wijk niet bij het volgen van het nieuws en discussiëren op de wijkwebsite al-
leen. Ze wilden zich hier zelf mee bemoeien en in vrijwel alle blokken hebben de 
bewoners zich dan ook in vroeg stadium verenigd. Onder kopers was deze drang 
het grootst, in de veel straten en blokken werd al voor de oplevering van hun hui-
zen een Vereniging van Eigenaren opgericht. Ook bij de zelfbouwkavels was dit het 
geval, hoewel dit in principe niet vereist is. ‘We hebben ook een bewonersvereni-
ging want je gaat allemaal door hetzelfde proces en we hebben wat gemeenschap-
pelijke belangen daarin. Die houden we wel in de gaten.’

Onder de huurders liggen de belangen anders en is slechts 14 procent lid van 
een blokvereniging. Met name in de sociale huurwoningen is weinig animo. Toch 
blijkt er, indien noodzakelijk, wel een vorm van georganiseerde belangenbeharti-
ging te ontstaan. ‘Er is een bewonerscommissie want we hebben wat problemen 
gehad met de woningbouwvereniging. Toen zeiden ze van goed, ook in de toe-
komst is het belangrijk om een soort orgaan te hebben, een centraal punt, bewo-
ners bij elkaar.’ 

Gedurende de eerste twee jaar na de oplevering van de huizen zitten de blok-
verenigingen en vve’s overal bovenop. Zo vergadert de bewonersorganisatie in 
blok 3b één keer in de maand waarnaast nog geregeld overlegd wordt met de 
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woningcorporatie. In het bijzonder de bewoners van de Rieteilanden volgen de 
ontwikkelingen rond hun woningen op de voet. Zodra zich een vorm van hinder 
voordoet of zelfs maar overlast dreigt te ontstaan, wordt er ingegrepen. Een res-
pondente begrijpt wel waarom. ‘We zijn wel allemaal kritische mensen. Je hebt 
een hoop geld betaald dus het is wel zo dat we wel snel actie ondernemen als er 
iets is. Ook als er even iets mis is met de poorten of wat dan ook, dan worden de 
bouwbedrijven of de instanties heel snel gebeld.’

Zeker in de allereerste fase zijn de bewoners erg gespitst op de staat van hun 
nieuwe woonomgeving. Enkele vve’s komen zelfs in verweer tegen de aangepaste 
plannen waardoor er andere huizen in hun straat gebouwd zullen worden dan 
hen in eerste instantie was verteld. Deze actie tekent de place making van deze 
bewoners, de betekenis die zij aan de wijk geven proberen ze uit alle macht te 
beschermen. ‘Daar komt dus een rijtje waarvan we nu de bouwvergunning probe-
ren tegen te houden. Omdat, wij vinden het zonde dat wij de unieke kavel gekocht 
hebben en we nu buren krijgen die min of meer identiek zijn. Een hele andere 
allure krijg je dan.’

Sommigen blokorganisaties zien ook een sociale taak voor zich weggelegd. Zo 
vertelt een respondent dat de voorzitter zich met een bloemetje kwam voorstellen 
toen hij zijn huis betrok. Een jaar later is de vereniging echter beduidend minder 
actief geworden. De huizen worden bijvoorbeeld niet meer collectief ingespoten 
tegen insecten omdat de helft het zelf al gedaan blijkt te hebben.

Met de aanloopproblemen achter de rug bloeden ook in andere blokken de 
bewonerscommissies een beetje dood, zoals een paar respondenten het uitdruk-
ken. ‘Stel dat iemand zegt dat we wat voor het blok moeten doen, dan zou ik met-
een meedoen. Ik heb ook zelf wel gedacht, van nou, misschien moet ik een keer 
een mailinglijst of zo maken, maar dat komt er dan niet van. Waarschijnlijk is 
er iets van een aanleiding nodig. Zo lang het goed gaat is er niet echt een reden 
voor.’

Bewonersvereniging de iJbrug

De kopersvereniging van de Zwanebloemlaan neemt onder de vve’s en bewoners-
commissies een bijzondere plek in. Al vrij snel na de oprichting in 2002 gingen de 
leden zich, naast de kwaliteit van hun toekomstige huis, bezig houden met de al-
gemene ontwikkeling van IJburg. Zo ontstonden werkgroepen, onder andere voor 
voorzieningen, mobiliteit en kinderen, die informatie verzamelden en in overleg 
probeerden te komen met de gemeente. Het projectbureau reageert in eerste in-
stantie afhoudend, waarop de eerste IJburgers het als een ‘autistische organisatie’ 
bestempelen.

Als zich steeds meer blokken beginnen te roeren, kan de gemeente niet meer 
om de bewoners heen. Het projectbureau wil echter alleen met hen praten als ze 
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zich officieel verenigen. Hierop vormen de werkgroepen begin 2003, onder lei-
ding van de beheerder van de wijkwebsite, samen bewonersvereniging de IJbrug. 

Volgens de statuten is het doel van de vereniging ‘bruggen te bouwen’ tussen 
de inwoners van IJburg. In het bijzonder de voorzitter draagt dit streven naar 
gemeenschapszin uit. Ondanks de idealistische doelstellingen, die beduidend ver-
der gaan dan belangenbehartiging, wordt besloten de vereniging een los en vrij-
blijvend karakter te geven met de website als centraal punt. Hierdoor is nauwelijks 
sprake van structuur en vinden er zelden ledenvergaderingen of bijeenkomsten 
plaats. Ook formeel lidmaatschap of het betalen van contributie wordt niet nage-
streefd, iedereen is vrij om in de IJbrug te participeren.

De voorzitter ziet deze opzet als een belangrijke voorwaarde voor betrokken-
heid omdat alles mogelijk is en men toch nergens aan vast zit. ‘Het is heel los en 
vrij, dat is fijn. Anders krijg je zo’n enorme hiërarchische structuur, waarbij alles 
door het bestuur moet worden goedgekeurd. Dat lijkt me heel saai, nu is het als je 
wat wilt doen dan kan dat. Zo maken we ook nauwelijks kosten dus we redden het 
een hele tijd met weinig inkomsten.’

In de eerste anderhalf jaar na de oprichting is de IJbrug een bloeiende vereni-
ging die een belangrijke basis biedt voor de place making van de pioniers. Onder 
deze vlag vormen ze talloze werkgroepen die zich gaan bezig houden met proble-
men als gebrek aan speelgelegenheden voor kinderen, de vertraging van de IJtram 
en de eventuele verbindingsbrug met Almere. Voor elke nieuwe kwestie lijkt altijd 
wel een groepje mensen klaar te staan om zich mee te bemoeien, zo vertelt ook 
deze respondente. ‘Echt van A tot Z, je kan het niet zo gek verzinnen denk ik of er 
is een bepaalde werkgroep voor of er zijn mensen die zich daarmee bezig houden. 
Bijvoorbeeld de honden die aangelijnd moeten worden op IJburg, nou dan dacht ik 
daar zal ook wel een actiecomiteetje voor worden opgericht.’

Naast werkgroepen worden er projecten opgestart om de buurt meer tot leven 
te wekken, zoals een buurtradio en het bouwen van twee bootjes die door de con-
sortia zijn gefinancierd. Ook inventariseren enkele bewoners de behoefte aan voor-
zieningen en proberen ze deze wensen in een structureel overleg met de gemeente 
over te brengen.

Al deze activiteiten worden min of meer onder de IJbrug geschaard, maar in 
feite opereren ze autonoom van de overkoepelende vereniging en elkaar. De voor-
zitter is eigenlijk de enige die het overzicht heeft en ook met allen contact onder-
houdt. Als andere bewoners aan de IJbrug denken dan is het vooral aan hem, waar-
mee hij een grote verbindende factor is. Ook in eerdere nieuwe wijken bleek een 
klein aantal zeer actieve personen, gedreven door deels persoonlijke interesse en 
deels professionele competenties, van cruciaal belang in de lokale sociale ontwik-
keling (Gans, 1967; Schaffer, 1970; Groenestein et al., 1982; Clapson, 2004).

De voorzitter van de IJbrug als de spin in het web heeft echter ook nadelen. 
Dit blijkt als er ruim een jaarna de oprichting binnen het bestuur ruzie uitbreekt 

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd203   203 5-11-2008   12:32:39



204	 — buiten wonen in de stad

over de koers van de vereniging. Uiteindelijk stappen de andere leden op en gaat 
de voorzitter met twee actieve IJburgers als waarnemend bestuurslid verder. Veel 
zaken van de bewonersvereniging staan hierdoor op zijn naam.

Dit geldt ook voor een gebouwtje afkomstig van de Floriade-tentoonstelling, dat 
een bouwonderneming bij wijze van buurthuis aan de bewoners ter beschikking 
heeft gesteld. In dit van sloophout opgetrokken bouwwerk, dat naar de ontwerper 
de naam Piet Hein Eekhuisje krijgt, worden tussen 2003 en de zomer van 2004 
diverse activiteiten georganiseerd zoals een kinderdisco en het bouwen van de 
bootjes. Het feit dat er geen elektriciteit, stromend water of verwarming is geeft 
een extra dimensie aan het pioniersgevoel onder de actievelingen. Daarbij vormt 
het een van de belangrijkste symbolen van de IJbrug.

Zeker in de eerste paar jaar van de wijk draagt de bewonersvereniging op deze 
wijze bij aan een gevoel van saamhorigheid en buurtbinding. Veel bewoners waar-
deren de betrokkenheid die er van uitgaat. ‘Ik merk dat iedereen zich wel achter 
mekaar schaart om iets voor mekaar te krijgen. Bijvoorbeeld protestacties voor die 
fietsen in de tram of een bloemenstal hier. Dat tekent wel, zeg maar, de buurt. Ik 
weet niet of dat bijvoorbeeld in andere stadsdelen ook zo is.’

Omdat ledenwerving niet van belang wordt geacht en het ledenbestand van 
2003 nooit is bijgewerkt, is echter niet duidelijk te zeggen wie de achterban van 
de IJbrug vormen. Ook rekken de bestuursleden de definitie van lid steeds verder 
op, van mensen die ingeschreven staan en contributie betalen tot iedereen die 
meedoet aan activiteiten, al was het maar participeren op het webforum.

tabel 9.2 Betrokkenheid bij bewonersvereniging De IJbrug, in procenten

Respondentkenmerken 

Lid van de IJburg Deelname aan activiteiten  
van de IJbrug

Huishouden	met	kinderen 34** 34***

Huishouden	zonder	kinderen 25** 15***

Koop 36** 25***

Sociale	huur 20** 24***

Vrije	sector	huur 12** 26***

Langer	dan	een	jaar	op	IJburg 36** 31***

Korter	dan	een	jaar	op	IJburg 22** 17***

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

Onder de respondenten zegt dertig procent lid te zijn van de IJbrug. ‘Je kon je 
inschrijven toen een keer aan het begin. Bij Blijburg was een open dag met alle-
maal standjes en daar stonden zij ook.’ Veel bewoners weten echter niet of ze zich 
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ooit bij de IJbrug hebben aangesloten, na de roerige beginfase houden 
velen zich er ook niet mee bezig. Zoals blijkt uit tabel 9.2 zijn vooral de 
kopers met (jonge) kinderen van het eerste uur bij de bewonersvereniging 
betrokken. Hoewel huurders net zo vaak deelnemen aan de activiteiten van 
de IJbrug, voelen de meesten zich niet geroepen tot collectieve actie over te 
gaan. ‘Toen wij hier kwamen, als een van de eersten, waren twee mensen 
in een blok verderop heel actief zo’n buurtvereniging aan het opzetten. 
Maar daar hebben we niet zo aan meegedaan. Had ik ook geen behoefte 
aan, ik vond het een beetje lullige bedoeling eigenlijk.’

Algemeen is de passieve betrokkenheid bij de bewonersvereniging gro-
ter dan de actieve, iets dat ook in onderzoeken naar andere nieuwe wij-
ken naar voren kwam (zie bijv. Constandse & Schonk, 1984; Reijndorp et 
al., 1998). Hoewel een kwart van de respondenten eind 2004 zegt deel te 
nemen aan activiteiten van de IJbrug, bieden ze door de losse structuur 
van de vereniging geen vaste basis. Zo trekken vergaderingen nooit meer 
dan enkele tientallen bewoners, ook niet bij de oprichting, en bestaan de 
meeste werkgroepen maar uit een handjevol mensen.

Het Piet Hein Eek-huisje in de verte
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De enkele gezinnen met kinderen uit de eerste lichting bewoners aan de  
Zwanebloemlaan, waar volgens een van hen ‘de wijk toch ontstaan is’, blijven hier-
door altijd de belangrijkste grondslag voor de IJbrug. Deze actievelingen proberen 
uit idealisme de vereniging draaiende te houden en redden ook het Piet Hein Eek-
huisje van de ondergang wanneer het van de tijdelijke locatie moet verdwijnen. 
Ondanks de grote emotionele waarde, slagen ze er echter niet in nieuw leven in 
het gebouwtje te blazen.

Community of limited liability

Veel bewoners prijzen de volhardendheid van de actievelingen en beschouwen hen 
als één van de smaakmakers van de wijk. Toch wordt gaandeweg steeds duidelijker 
dat de IJbrug gebaseerd is op een community of limited liability met vrijblijvendheid 
en vrijwilligheid als basis (Greer, 1962; Suttles, 1973; Kasarda & Janowitz, 1974). 
Zo is een deel van de bewoners best bereid iets voor de leefbaarheid van IJburg te 
doen, maar voelt men zich geen onderdeel van een groter geheel en zeker niet een 
bewonersvereniging. Wanneer ze participeren doen ze dat hoofdzakelijk uit hun 
eigen interesses en belangen, van gemeenschappelijke doelen lijkt weinig sprake. 
‘Ik kijk wel eens op die IJburg-site en je hebt dus dat Piet Hein Eek-huisje. Dat 
wordt dan verplaatst of gesloopt. Ik krijg wel die berichten om te helpen, maar ik 
ben niet zo gehecht aan dat huisje dus daar heb ik toen niet aan meegedaan.’

Deze houding heeft tot gevolg dat enthousiast opgezette werkgroepen na het 
oplossen van de prangende problemen van de deelnemers een slapend bestaan lei-
den. Vanwege het uitblijven van nieuwe grote kwesties zijn sinds de oprichting van 
de IJbrug ook nauwelijks meer nieuwe werkgroepen of initiatieven gevormd. ‘Op 
een gegeven moment dacht ik, nu geloof ik het wel. Ze hebben allemaal plannen, 
maar daar komt verder helemaal niets van.’ Daarbij komt dat de losse structuur 
ook een grote mate van vrijblijvendheid in de hand werkt zodat iedereen die een 
probleem wil aanpakken steeds opnieuw het wiel moet uitvinden.

Als IJburg in de loop van 2004 langzaam tekenen van een stadswijk begint te 
vertonen, krijgt de bewonersvereniging het steeds moeilijker. De website is geen 
verlengstuk meer van face-to-face contacten en in de verschillende buurtjes die 
ontstaan, blijken de belangen langzaam uiteen te lopen. De bewoners richten hun 
wens iets van de wijk te maken steeds meer op hun directe woonomgeving, in het 
bijzonder de nieuwkomers die het eerste stadium niet hebben meegemaakt.

De overgang van wijkbetrokkenheid naar buurtbetrokkenheid blijkt uit het feit 
dat over de daklozenopvang die op het Steigereiland gepland is alleen omwonenden 
zich druk maken. Zolang ze er zelf geen last van hebben, ervaren veel bewoners dat 
niet als hun probleem. Inmiddels verloopt de ontwikkeling van de wijk over het al-
gemeen voorspoedig en is er daarom volgens veel mensen weinig reden tot klagen. 
‘De IJbrug is leuk, maar degene die de site behandelt, dat is een beetje een moppe-
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raar. Zo van “snap je dat nou, dat er nog geen pinautomaat is?” Terwijl ik dan denk, 
je bent hier pionier, daar moet je niet over zeuren. Prijs de dingen die leuk zijn.’

De actievelingen van de IJbrug hebben veel moeite met het feit dat de vereni-
ging geen basis meer heeft in de spontane acties van buren zoals in de beginperi-
ode. Uit angst voor institutionalisering worden voorstellen voor echter verandering 
afgewezen, tot ergernis van sommige andere bewoners. ‘Ik weet wel dat iemand de 
IJbrug zou gaan overnemen, maar ja de een wil dat het professioneel moet en de 
ander niet, die vind dat het met vrijwilligers moet kunnen. En de ander vindt dus 
dat je geld moet vragen omdat het toch een vereniging is. Dat vind ik ook, maar de 
vereniging hangt heel erg aan de website.’

In reactie op de ontwikkelingen klampen de pioniers zich dus steeds meer vast 
aan de oude situatie. Met name de voorzitter wil het principe van ‘vrijheid blijheid’ 
niet los laten omdat hij nog steeds een toekomst voor de vereniging ziet. Wel zou 
hij graag gesteund worden met gemeentelijke subsidie of een opbouwwerker, want 
volgens eigen zeggen doet hij het werk van stadsdeel Zeeburg.

De meeste IJburgers hebben aan deze discussie al lang geen boodschap meer. 
De houding die de overgebleven leden van de bewonersvereniging aannemen 
wordt steeds meer als gezeur en muggenzifterij ervaren. Met name de protesten 
voor het meenemen van fietsen bij de opening van de IJtram, schieten veel respon-
denten in het verkeerde keelgat. ‘Wat ons niet aanstaat is dat de hele handel dan 
gaat lopen protesteren omdat ze niet met de fiets in dat ding mogen. Er zijn ook 
andere IJburgers die tevreden zijn maar de schreeuwers krijgen altijd de meeste 
aandacht.’

Ook het houden van een politiek café met vertegenwoordigers van de PvdA ten 
tijde van de gemeenteraadsverkiezingen zint een bewoner niet. Op zich is hij groot 
voorstander van actief lokaal burgerschap en kan de bewonersvereniging daar vol-
gens hem een rol in spelen, maar niet op de manier zoals de IJbrug dit vormgeeft. 
‘Die bewonersvereniging daarvan ken ik wel een paar mensen. Ze zijn best aardig 
en ik vind het wel leuk dat er zo’n platform is om wat dingen voor elkaar te krij-
gen. Dat je over gevaarlijke situaties, niet functionerende verkeerslicht of dronken 
torren van Blijburg die te hard rijden, dat je daar even een actietje voor doet. Dus 
meer praktisch, niet van, “oh geef me fietsenrekjes”. Ik vind dat echt onderdanig 
kuddegedrag. En je bij de grootste partij in de stad aansluiten, daar heb ik gewoon 
niks mee. Je moet niet politiek worden.’

9.3 het is een beetje mijn straatje

Menig bewoner van het eerste uur zit vol met verwachtingen over hoe het zal zijn 
om in de nieuwe wijk te wonen. Dit leidt in de eerste plaats tot een grote interesse 
in alles wat met IJburg te maken heeft en sterk gevoel van verantwoordelijkheid. 
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Zoals al bij de buurtverenigingen bleek, gaan de bewoners, naarmate ze gesetteld 
raken, zich steeds meer richten op hun individuele belangen bij de directe woon-
omgeving. De basis voor de politieke binding gaat hierbij van een gevoelswaarde 
gebaseerd op beleving over in een gebruikswaarde gebaseerd op feitelijke ervarin-
gen. Als ze hun betrokkenheid bij de buurt omschrijven, hebben respondenten 
hebben het dan ook vrijwel altijd over hun eigen blok en eventueel de paar straten 
daar om heen, de plek waar ze dagelijks mee te maken hebben. Nog meer dan op 
het niveau van de hele wijk vinden ze dat het daar mooi, schoon, veilig en pro-
bleemloos dient te blijven. ‘Ik hoop dat dit gewoon een schone straat blijft. Wat 
je natuurlijk in bepaalde delen van Amsterdam wel meemaakt, nou dan zijn we 
hier zo weg.’

Dit zijn bij uitstek suburbane normen, zoals met name beschreven voor Ame-
rikaanse buitenwijken maar ook in Nederlandse groeikernen als Almere en Zoe-
termeer aangetroffen is (Baumgartner, 1988; Deben & Schuyt, 2000; Van Ginkel 
& Deben, 2002). In de ‘echte stadswijk’ die IJburg moet worden, is in de beeldvor-
ming van de eerste bewoners geen plaats voor stedelijke problemen.

Protesten bij de opening van de IJtram
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Hinder en actie 

In de eerste paar jaar van haar bestaan verkeert IJburg nog in een zeer gemoe-
delijke sfeer en is criminaliteit er zeer minimaal. In 2005 lijkt het misdaadgilde 
de wijk echter als nieuw werkterrein te ontdekken. Zo maken bewoners rond de 
zomer op de wijkwebsite diverse keren melding van fietsendiefstal waarbij ze spre-
ken over busjes met verdachte mannen die ’s nachts op IJburg zouden rondrijden. 
Anderen wijzen naar de jonge bezoekers van Blijburg als de vermoedelijke daders. 
Ook kleine criminaliteit zoals het stichten van brandjes in brievenbussen en spui-
ten van graffiti wordt aan hen toegeschreven. Tevens worden er met enige regel-
maat inbraken in parkeergarages en een enkele woning gepleegd. De ontdekking 
van een wietplantage in een huurwoning aan de IJburglaan is het definitieve teken 
dat IJburg echt onderdeel van de stad aan het worden is.

Al met al zijn deze incidenten een grote schok voor de IJburgers, die de wijk 
zagen als een ongerept dorp en hun fiets zelfs zonder slot voor hun huis parkeer-
den. ‘Pas is hier voor het eerste een fiets gestolen hiervoor. Ik denk dat we toen alle-
maal iets hadden, van o, ja. Daar hadden we even geen rekening mee gehouden. 
Want normaal stond alles hier buiten en heel veel mensen deden hun auto niet 
eens op slot. Misschien dat iemand die naar Blijburg was geweest dacht van ik wil 
naar huis en de tram rijdt niet meer dus ik knip een kabel door en ik ga gewoon 
op die fiets. Of dat ze gewoon met een busje zijn gekomen.’

Figuur 9.2 geeft een overzicht van de zaken die de eerste IJburgers in hun 
buurt als hinder ervaren. Zoals bij de functionele binding bleek, is het parkeer-
beleid een grote grief. Ruim veertig procent van de respondenten noemt dit als 
hinder die ze in de wijk ondervinden en dit neemt toe met het aantal auto’s in het 
huishouden.2 Van deze bewoners heeft een kwart ooit geprobeerd iets aan het 
gebrek aan parkeerplaatsen te doen, vrijwel altijd op eigen initiatief. Binnen bewo-
nersvereniging De IJbrug was parkeren nooit een kwestie en van collectieve actie 
op dit punt is dan ook nauwelijks sprake.

Figuur 9.2 laat tevens zien dat de eerste IJburgers redelijk veel ongemak onder-
vinden van alle aspecten die samenhangen met het feit dat de wijk nog in aanbouw 
is. Openliggende straten, constante geluidsoverlast, rondrijdend bouwverkeer en 
felle lichten op de bouwplaatsen worden door 41 procent van de respondenten aan-
gemerkt als iets dat ze niet zo plezierig vinden in hun nieuwe woonomgeving. ‘Het 
heien, dat begint wel vroeg, om 7 uur ’s ochtends. En we hebben een bouwlamp, 

2 Hoe meer auto’s in het huishouden aanwezig zijn, hoe vaker men een gebrek aan parkeer-
ruimte ervaart. Toch is dit verband niet sterk, Pearson’s R=0.140, p<0.05. Zelfs van de huis-
houdens zonder auto ondervindt 21 procent parkeerproblemen, tegenover 49 procent van de 
huishoudens met twee of meer auto’s.
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die schijnt bij ons in de slaapkamer. Ik heb wel eens gevraagd of ze daar niet iets 
aan kunnen doen.’ 

Figuur 9.2 Hinder ondervonden

De meeste bewoners hebben er echter voorlopig vrede mee omdat ze er van te-  
voren mee bekend waren en de bouwactiviteiten zelden ’s avonds of in het week-
end plaatsvinden. Bovendien zorgt het wonen op een bouwplaats ook voor een 
prettig pioniersgevoel dat juist hun binding met de wijk versterkt. ‘Ik vind dat ont-
zettend interessant om mee te maken. Er gebeurt zoveel om je heen, je ziet alles 
opbouwen. Lijkt me dat het veel saaier is als die bouw voorbij is. Behalve natuurlijk 
het lawaai van het heien.’

In tegenstelling tot andere wijken van Amsterdam, noemen de eerste IJbur-
gers veel ongemak van zaken die de leefbaarheid van de buurt reflecteren. Te 
hard rijden zodat kinderen niet meer veilig kunnen buitenspelen, een vuile, 
slecht onderhouden openbare ruimte en geluidsoverlast zijn hier de belangrijk-
ste uitingsvormen van. Twintig tot veertig procent ervaart dit als hinder in hun 
buurt. Met name de gezinshuishoudens blijken zich aan veel kleine ongemak-
ken te storen. Zij hechten de meeste waarde aan een rustige, schone en veilige, 
kortom kindvriendelijke, woonomgeving. Maar ook de huishoudens zonder kin-
deren hangen hiernaar, hetgeen niet verwonderlijk is aangezien velen bezig zijn 
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een gezin te vormen.3 ‘Pas hadden mensen in dat blok aan de overkant keihard de 
radio aan, daar schrokken we ook erg van, de buurvrouw ook. We hadden totaal 
niet ingeschat dat dat soort mensen ook dus op IJburg zouden wonen. Wij zijn 
wat dat betreft heel tolerant hoor, maar die mensen moeten mij geen overlast 
gaan bezorgen.’

angst voor verloedering

Onder veel IJburgers lijkt de norm te bestaan dat iedereen zijn best doet de buurt 
zo netjes mogelijk te houden als direct na de oplevering. In de eerste plaats voe-
len ze hier zelf een grote drang toe. Zo geeft van de respondenten die last hebben 
van zwerfvuil ruim de helft aan zelf geregeld mee te helpen aan het opruimen 
hiervan. In hun oude Amsterdamse buurt zouden ze dat volgens eigen zeggen 
nooit gedaan hebben. ‘Als je gewoon iets op straat ziet liggen, dan raap je dat op 
en dan gooi je dat weg. Maar als er veel ligt dan begin je daar niet meer aan.’ Een 
andere bewoner vertelt dat hij samen met zijn buren een actie is begonnen tegen 
de voorbij scheurende auto’s in zijn straat. Zo hebben ze spandoeken en borden 
opgehangen om automobilisten te manen vaart te minderen en werd zelfs een 
keer de straat geblokkeerd.

Zoals eerder beschreven, vormen het nieuwe van IJburg en de ervaringen uit 
de vorige woonomgeving samen de drijfveer achter deze houding. De wijk is in 
de ogen van veel bewoners nog maakbaar en men wil voorkomen dat het wordt 
zoals ze soms elders gewend waren. Net als bij de sociale contacten verwachten de 
IJburgers een open houding van elkaar en de staat van de buurt.

Impliciet betekent dit dat iedereen zich enigszins in dient te zetten om het 
wonen zo plezierig mogelijk te houden. Wie dat niet doet valt duidelijk buiten de 
boot. ‘Mensen doen heel erg hun best, met plantjes en potjes en dingetjes. Dat is 
bij ons zo en dat ervaar ik ook bij de buren en andere buurtbewoners. Iedereen 
verzorgt ook heel erg z’n huis. Hier ontstaan op een gegeven moment ook al de 
eerste roddels over wat de bedreiging zou kunnen zijn voor de buurt. Dan wordt er 
gesproken over buren die een kakkerlakkenplaag zouden hebben en buren die de 
vuilnis niet goed buiten zetten. Daar ben ik nou zelf ook niet helemaal ongevoelig 
voor want daar hadden we waar we eerst woonden ook erg last van.’

3 Gezinnen ervaren meer overlast van hondenpoep dan stellen en aanstaanden, 36 vs. 17 pro-
cent. Dit verschil is significant, Cramer’s V=0.186, p<0.01. De huishoudens zonder kinderen 
ondervinden juist meer dan de gezinnen hinder van zwerfvuil, 45 vs 32 procent, Cramer’s 
V=0.150, p<0.01. Ook hebben ze meer overlast van geluid al is dit verschil klein, 28 vs. 17 
procent, Cramer’s V=0.123, p<0.05. Opvallend is dat de helft van de alleenstaanden en stellen 
last heeft van te weinig parkeerruimte, terwijl dit onder de gezinnen ‘slechts’ 35 procent is, 
Cramer’s V=0.155, p<0.01.
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De meeste respondenten vinden dat ze hun buurtgenoten moeten kunnen aan-
spreken op hun gedrag en ruim driekwart vertrouwt erop dat anderen dit ook zul-
len doen. Het aanspreken van ‘daders’ is de meest genomen actie bij ervaren hin-
der. ‘Ik ben wel eens door een buurman aangesproken op een paar vuilniszakken, 
die stonden hier voor het terras. Met tuin afval dan in dat geval, maar dat wist de 
man ook niet, dus die dacht dat we het vuilnis gewoon buiten op straat zetten.’

Vrijwel al IJburgers prijzen het verantwoordelijkheidsgevoel dat hun mede-  
bewoners tonen voor de woonomgeving. Slechts een enkeling is het eens met 
de stelling dat bij eventuele hinder niemand in de buurt actie zal ondernemen. 
Met name het gezamenlijk opruimen van straatvuil wordt hierbij als voorbeeld 
genoemd. ‘We zijn gewoon heel actief bezig in de zin van dat ze proberen het met 
elkaar schoon te houden en afspraken te maken. Met oud en nieuw bijvoorbeeld 
hadden de kinderen hier allemaal vuurwerk afgestoken. En toen dachten een aan-
tal buren spontaan zelf: “Laten we al die troep eens even opruimen”, want dat rode 
papier lag natuurlijk overal. Nou de één zag de ander met een vuilniszak, en toen 
in één keer liepen hier zes, zeven mensen met z’n allen op te ruimen.’

Deze kleine acties versterken de onderlinge saamhorigheid en het gevoel dat 
IJburg iets bijzonders is. De meeste bewoners willen dit graag zo houden. ‘Je ziet 
dat mensen echt met elkaar heel erg bezig zijn. Dat ze zorgdragen dat het schoon 
is. Dat is wel prettig. Ik denk als iedereen dat doet, dat je het zelf gewoon ook doet. 
je hebt toch het gevoel van het is een beetje mijn straat. En als er niet steeds nieuwe 
mensen komen, denk ik dat het ook zo blijft.’

Sommige respondenten, met name de huishoudens zonder kinderen, vinden 
dat hun medebewoners soms wat te ver gaan in hun betrokkenheid bij de buurt. 
Zo stelt een aanstaande vader dat mensen zich over IJburgers over de kleinste 
zaken vallen. ‘Wordt er geklaagd over een piepklein graffitiplekje op de bushalte.’ 
Anderen vatten het vooral op als een teken van alertheid, iets dat ze in het voller 
en gemengder worden van de wijk zeer noodzakelijk achten. Zo spreken diverse 
respondenten de zorg uit dat hiermee de verloedering langzaam zal toeslaan.

Met name de blokken met sociale huurwoningen, waarin een groter aandeel 
allochtonen woont dan onder de pioniers, worden als potentieel overlastgevend 
beschouwd. Het feit dat de bewoners van deze huizen doorgaans uit buurten van 
Amsterdam komen die bekend staan als achterstandswijken, zoals de Westelijke 
Tuinsteden, de Bijlmer en delen van Oost, is volgens menigeen goed merkbaar. 
‘Blok 3b, dat vind ik best mooi en ook van binnen, maar je ziet het meteen aan 
de buitenkant. Hoe ze die gordijnen een beetje bij elkaar frommelen en de hele 
troep eruit gooien enzo. Ik hoop dat we geen overlast gaan krijgen zoals waar we 
vandaan komen.’

Diverse IJburgers menen dat de criminaliteit sinds de oplevering van de sociale 
huur op het Haveneiland is toegenomen, zoals een bewoonster van de IJburg-  
laan van wie een fiets gestolen is. ‘Ik wil niet zeggen dat iemand die een huur-  
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woning heeft, dat die anders is dan iemand die een koopwoning heeft, maar er 
zijn daar mensen geplaatst die misschien beter ergens anders hadden kunnen 
gaan wonen.’

De meeste hinder, met name in de buurt van blok 3b, ervaart men van de groep 
jongeren die de sociale huur op IJburg heeft gebracht. Hun gedrag wijkt het meest 
af van de eerste bewoners, blanke hoog opgeleide gezinnen met jonge kinderen. 
‘Die blokken die hier aan de overkant nu gebouwd worden dat is voor een gedeelte 
sociale woningbouw en dat merk je ook wel. Je hebt opeens allemaal groepjes jon-
geren rondlopen en scootertjes heel vervelend, echt midden in de nacht met knet-
terende uitlaten hier wegrijden. Ja, dat was de eerste anderhalf jaar niet.’

Enkele bewoners van de blokken met sociale huurwoningen beamen zelf ook dat 
er bij hen meer overlast en vervuiling is. Volgens hen stelt het echter allemaal niet zo 
heel veel voor en is er in het algemeen weinig aan te doen. ‘Er zijn hier wat stadsver-
nieuwingskandidaten en probleemgevallen komen wonen. Die hebben dan kinde-
ren die af en toe wat lastig zijn. Ik bedoel dat zit er toch nog een beetje in. Je kan ze 
uit de Indische buurt halen, maar hoe haal je de Indische buurt uit de mensen?’

De norm van een nette en rustige wijk houdt nochtans niet op bij de koopwo-
ningen en dure huurappartementen. Een bewoonster van blok 3b vertelt dat het 
bij haar normaal is dat de buren elkaar over van alles aanspreken zoals brommers 
die lawaai maken en dingen die mensen laten rondslingeren. Ergens vindt ze dat 
wat betuttelend en overdreven, toch doet ze er zelf ook aan mee. ‘Ik vind wel eens 
dat die kinderen hier heel makkelijk iets op de grond gooien, dan zeg ik gewoon 
van: “Je kan het beter even in de vuilnisbak gooien”. En kijk je hebt hier jongens 
van zo’n leeftijd die dan op een brommer rijden of op een scooter. Toen is er op een 
gegeven moment een briefje opgehangen, of ze dat ding pas willen aanzetten als je 
buiten het blok komt. Je kan dat wel overdreven vinden, maar het is beter dan dat 
ze zich er alleen maar aan irriteren en elkaar met de nek aankijken.’

9.4 Place making in betrokkenheid

De academische discussie over de politieke binding in nieuwe wijken wordt ge-
kenmerkt door twee kampen. Veel sociologen en geografen stellen dat mensen 
zich nauwelijks nog verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving omdat ze 
zich puur op hun eigen woning richten (zie o.a. McKenzie, 1994; Van Engeldorp 
Gastelaars, 1996; Morley, 2000). Van deze geprivatiseerde levensstijl zou dan ook 
weinig effect op place making uitgaan. Daarentegen signaleren sommige onderzoe-
kers de afgelopen jaren juist een grotere betrokkenheid van bewoners met de staat 
van hun buurt. Ze kennen een belangrijke waarde aan lokaal burgerschap toe (zie 
bijv. Uitermark & Duyvendak, 2006). In nieuwe wijken, zeker in de pioniersfase, 
is al eerder geobserveerd dat bewoners er vaak grote gezamenlijke belangen vin-

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd213   213 5-11-2008   12:32:41



214	 — buiten wonen in de stad

den in het schoon, veilig en heel houden van hun woonomgeving (zie o.a. Baum-
gartner, 1988, Van Ginkel & Deben, 2002).

De eerste IJburgers lijken beide patronen te weerspiegelen. In de allereer-
ste fase van de wijk zijn ze zeer actief met hun woonomgeving in de weer. Al 
snel wordt een bewonersvereniging opgericht waarbinnen vervolgens allerhande 
werkgroepen en activiteiten het licht zien. Zoals ook voor andere nieuwe wijken 
beschreven, vormt een klein aantal personen, gedreven door deels persoonlijke 
interesse en deels professionele competenties, de drijvende kracht hierachter (zie 
o.a. Schaffer, 1970; Groenestein et al., 1982; Clapson, 2004). Toch blijkt dit maar 
van korte duur want al na twee jaar stort de bewonersvereniging in. Steeds min-
der IJburgers voelen zich betrokken bij de wijk als geheel; hun aandacht richt zich 
hoofdzakelijk op hun eigen huis en woonblok. Hoewel velen wel bezorgd zijn over 
de staat van IJburg als gemengde stadswijk, hebben ze niet de behoefte tot collec-
tieve actie over te gaan.

tabel 9.3 Mate van politieke binding aan IJburg

score Aantal Percentage 

Weinig	(0	-	0,3333) 	31 	10

Gemiddeld	(0,3334	–	0,6667) 168 	52

Veel	(0,6668	–	1) 121 	38

Totaal 320 100

Dat de politieke binding van de bewoners aan hun woonomgeving niet bijzonder 
sterk is, blijkt ook als alle factoren van lokale zeggenschap en verantwoordelijk-
heid die in dit hoofdstuk besproken zijn, worden samengenomen.4 Zoals in tabel 
9.3 te zien is, hebben de meeste IJburgers gemiddelde betrokkenheid bij hun wijk 
en laat ruim eenderde een grote politiek binding zien.

Een regressie-analyse, waarin de invloed van alle bewonerskenmerken teza-
men is gemeten, laat zien dat gezinnen het meest onder deze laatste categorie 
te vinden zijn. Net zoals bij de economisch-functionele en sociale binding tonen 
ze zich de belangrijkste place makers. Uit tabel 9.4 is evenwel af te leiden dat van 
woonduur in de wijk en eigendomssituatie een grotere invloed op deze dimensie 
van territoriale binding uitgaat. Zowel de sociale als vrije sector huur hangen sterk 

4 Hiervoor is aan alle indicatoren van politieke binding een score van 1 toegekend en zijn alle 
positieve antwoorden hierop per respondent opgeteld. Dit is vervolgens gedeeld door het aan-
tal ‘valide antwoorden’ waardoor een relatieve maat tussen de 0 en 1 is verkregen. De scores 
van alle respondenten zijn tot slot in drie gelijke categorieën gedeeld die staan voor weinig, 
gemiddeld en veel politieke binding. In bijlage F is de exacte samenstelling van de index te 
vinden.
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negatief samen met de mate van politieke binding, hetgeen betekent dat kopers 
de meeste lokale betrokkenheid hebben. Ook neemt politieke binding toe met de 
lengte van de woonduur op IJburg. De pioniers van het eerste jaar, die de bewo-
nersvereniging oprichtten, tonen duidelijk het meest lokaal burgerschap.

tabel 9.4 Regressie-model politieke binding

Onafhankelijke variabelen

Politieke binding IJburg

B-coëfficiënt t-waarde

Persoonskenmerken

-	geslacht,	referentie	man -0,024*** -1,233

-	leeftijd -0,001*** -0,537

Huishoudenssituatie

-	alleenstaand	of	samenwonend	(referentie	stel) -0,005*** -0,157

-	kinderen	(ref.	ja) 0,057** 2,744

-	aantal	werkuren	per	week 0,001*** 0,14�

-	aantal	auto’s	 -0,012*** -0,641

Sociaal economische situatie

-	opleidingsniveau 0,00�*** 0,�15

-	sociaal-economische	status	huishouden	 -0,010*** -0,571

Woonsituatie

-	vorige	woonplaats	Amsterdam 0,015*** 0,470

-	wooncarrière	Amsterdam -0,007*** -0,5�4

-	woonduur	IJburg 0,060*** 3,313

-	sociale	huur	vs.	overigen -0,128*** -3,742

-	vrije	sector	huur	vs.	overigen -0,15�*** -5,�85

Intercept 0,60�*** 6,5�5

N 306

Df 13

F 5,�40***

R2 0,20�

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

De politieke binding onder de eerste IJburgers heeft duidelijk een ander gezicht 
dan de actieve lokale participatie die sommige onderzoekers eerder beschreven 
hebben, in het bijzonder ten aanzien van nieuwe wijken (zie bijv. Groenman, 
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1953; Gans, 1967; Hunter, 1975; Müller & Van Til 1998). Terugkijkend kan gecon-
cludeerd worden dat de problemen in de eerste periode wel een vruchtbare voe-
dingsbodem waren voor place making. Toen de eerste bewoners op IJburg kwamen 
wonen vonden ze in de onzekerheid van het nieuwe land een gezamenlijk belang. 
Ze hadden net een flink bedrag geïnvesteerd in een huis dat ze slechts op papier 
hadden gezien en gelegen was in wijk die voorlopig een grote woestijn leek. Het 
feit dat IJburg veelvuldig in het nieuws was en de ontwikkelingen weinig voor-
spoedig verliepen, wakkerde de politieke binding verder aan.

Het pionieren houdt op IJburg echter nog geen twee jaar aan. Naarmate de 
wijk groeit en de crisis bezworen lijkt, verliezen veel bewoners hun interesse in 
collectieve actie. Maar ook voor die tijd werd al duidelijk dat de betrokkenheid 
van de pioniers vrijblijvend was. Geen van hen wil de bewonersvereniging verder 
uitbouwen en mede door de losse structuur komen er weinig concrete zaken van 
de grond.

De IJburgers illustreren de privatisering van de politieke binding en de opkomst 
van het woondomein. Bewoners zijn met name geïnteresseerd in de staat van 
hun eigen straat en blok waarbinnen ze elke inbreuk als trouble in paradise erva-
ren (Baldassare, 1986). Hierin tonen ze zich meer buitenwijkers dan de tolerante 
stedelingen voor wie ze zichzelf houden. Deze situatie weerspiegelt zich het meest 
duidelijk in de visie van de kopers op de diversiteit in woningtypen. Zolang dit niet 
in hun directe woonomgeving is en de bewoners niet teveel van hen verschillen, 
vinden ze dit een leuk, stedelijk kenmerk van IJburg. Wanneer de wijk vanaf eind 
2004 echter daadwerkelijk gemengd wordt, verandert deze opinie en gaat men de 
sociale huur beschouwen als een bedreiging voor de leefbaarheid in de wijk. Dat 
IJburg voor de nieuwe huurders niet een paradijs is dat beschermd moet worden, 
botst met de place making van de pioniers.

De politieke binding op IJburg heeft dan ook het karakter van een community of 
limited liability waar bewoners naar gelang hun persoonlijke interesses op een vrij-
blijvende en vrijwillige basis in participeren (Janowitz, 1952; Greer, 1962; Suttles, 
1973). Hun actieve betrokkenheid is in het algemeen laag en kwesties in de wijk 
worden niet beleefd als iets dat hen allen aangaat. Pas als het eigen woondomein 
in het geding is, komt lokaal burgerschap naar boven. De uitingsvorm daarvan 
is doorgaans individueel en vluchtig; structurele collectieve actie blijkt ook in de 
nieuwe wijken van vandaag zeldzaam.
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