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hoofdstuk 10

Culturele bIndIng 

De culturele binding draait om identificatie met plaats en het gevoel van thuis, het 
ultieme belevingsaspect van place making. Van buitenwijken wordt vaak veronder-
steld dat ze niet of nauwelijks een dergelijke betekenis hebben omdat de bewoners 
er slechts gericht zouden zijn op functioneel woongenot. Door de vormgeving, die 
grootschalig en volledig gepland is, staan ze symbool voor de ultieme placelessness 
(Relph, 1974). Zoals in Deel ii is beschreven, hebben de professionals, tenminste 
in de plannen, sterk de nadruk gelegd op het belang van een eigen identiteit voor 
IJburg. Een stedelijke buitenwijk moet het worden, waarbij het water zowel aan de 
grachten in de Amsterdamse binnenstad als aan een luxe badplaats dient te refe-
reren. Critici menen dat dit zal uitdraaien op vlees noch vis. Ten tijde van de crisis 
in de eerste paar jaar van de aanleg, werd IJburg in de media zelfs bestempeld als 
de Bijlmer van de toekomst; een planningsdebacle waar alleen mensen met wei-
nig keuzemogelijkheden zouden willen wonen. De vraag is of en hoe het ‘buiten 
wonen in de stad’ aansluit bij de betekenis die de eerste bewoners aan IJburg verle-
nen en hoe ze de externe beeldvorming in hun eigen place making incorporeren.

10.1 thuis in amsterdam

De eerste IJburgers zijn zeer op Amsterdam gericht. Zoals in hoofdstuk zes be-
schreven, is een aanzienlijk deel van de bewoners in de regio opgegroeid en wonen 
ze al geruime tijd in Amsterdam. Menig respondent zegt zich na al die jaren aan 
de stad te zijn gaan hechten en driekwart bestempelt zichzelf ook als Amsterdam-
mer. ‘Ik identificeer me met Amsterdam, ik ben wel echt een Amsterdammer. Ik 
vind het heerlijk om door die stad te slenteren, dat is echt geweldig. Mijn ziel ligt 
daar in Amsterdam. Het is echt wel mijn stad.’

Het gevoel Amsterdammer te zijn hangt samen met de woonduur en de leeftijd 
waarop men er is komen wonen. Zo voelt slechts de helft van de respondenten 
die na hun dertigste naar de stad zijn verhuisd zich Amsterdammer, terwijl dit 
onder diegenen die er opgegroeid zijn bijna honderd procent is.1 ‘Ik ben geboren 

1 Hoe langer de wooncarrière in de stad, hoe vaker men zich Amsterdammer voelt. Dit verband 
is redelijk sterk, Spearman’s rho=0.371, p<0.001.
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in Amsterdam, op de Rozengracht, dus meer centrum kun je het niet krijgen. Voor 
mijn part woon ik in Hong Kong en dan ben ik nog steeds Amsterdammer.’

Toch voelen ook de niet lokaal gewortelde respondenten zich zeer thuis in de 
stad en hebben ze een bepaalde mate van civic pride. De meeste IJburgers beschou-
wen zichzelf als een stadsmens pur sang en drukken uitvoerig hun liefde voor 
grootstedelijkheid uit. Die vinden ze in de grote hoeveelheid aan voorzieningen, 
afwisselende bebouwing en diversiteit aan mensen. Deze veelzijdigheid en leven-
digheid is volgens sommige bewoners alleen in Amsterdam te vinden en kleinere 
gemeenten doen in dit opzicht al snel af. ‘Ik kom wel uit het noorden van het land, 
maar ja ik wil gewoon hier naartoe. Er gebeurt hier veel meer. Voor mezelf vind 
ik het leuk om de stad in te gaan en wat te gaan drinken. Als je in een dorp woont 
dan ben je toch afhankelijk van het weekend.’

Wonen buiten de mental map

Veel bewoners geven te kennen dat ze het liefst in de stad wilden blijven wonen, of 
voor diegenen die van buiten komen, er graag naar terug te keren. Dit bleek echter 
lastig de combineren met hun woonwensen. Met name de behoefte van velen aan 
een groter huis met buitenruimte in een relatief rustige omgeving, botste met hun 
hang naar grootstedelijkheid. Voor wat wel aan de eisen voldeed, vielen bovendien 
de prijzen zeer tegen. ‘Toen we serieus gingen kijken vonden we de huizen toch 
wel erg duur. En het zijn allemaal oude woningen waar je nog van alles aan moet 
verbouwen.’ Menig IJburger zag zich hierdoor genoodzaakt hun mental map voor 
potentiële woonlocaties op te rekken naar minimaal de omgeving van Amsterdam. 
‘We moesten ons echt anders gaan oriënteren want we waren eigenlijk alleen maar 
het centrum gewend, de Pijp en dat soort zaken. Nu moesten we iets verder weg 
gaan kijken want we wilden een tuin en gewoon een echt huis, dus zijn eigenlijk 
echt een beetje door Amsterdam heen gaan rijden.’

Over de waarde van het wooncomfort tegen het belang van de woonomgeving 
wordt door de bewoners enigszins verschillend gedacht. Plaats blijkt voor vrijwel 
alle eerste IJburgers van belang te zijn, zo zegt slechts vijf procent van de respon-
denten dat het hen niet of nauwelijks uitmaakt waar ze wonen. Toch stelt ruim 
een derde het huis voorop, zoals ook deze aanstaande vader. ‘Mijn vrouw was in 
verwachting, van een tweeling, dus we waren op zoek naar een grotere woning. 
Dat maakte eigenlijk niet zo uit waar, ergens waar ze grotere woningen hadden in 
elk geval. Eigenlijk is het min of meer toeval dat het dit is geworden.’

Voor een meerderheid van de IJburgers is de woonomgeving niettemin min-
stens zo belangrijk als de woning. Zoals te zien is in tabel 10.1 zijn het met name 
huishoudens zonder kinderen, in het bijzonder alleenstaanden, die zich hebben 
laten leiden door hun primaire woonwensen, waar eenoudergezinnen juist veel 
waarde hechten aan de locatie.
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tabel 10.1 Antwoorden op de stelling ‘de woning is voor mij belangrijker dan de woonomgeving’ 
  naar huishoudenssituatie in procenten

Woning belangrijker dan  
woonomgeving

Alleenstaanden Eenouder- 
gezinnen

Stellen zonder 
kinderen

Stellen met  
kinderen

(helemaal)	mee	eens 57 22 46 23

ambivalent	 10 22 26 34

(helemaal)	mee	oneens 31 56 27 43

Cramer’s	V=0.211,	p<0.001

Voor de meeste IJburgers geldt dat de bredere ruimtelijke oriëntatie in hun zoek-
tocht naar een huis, niet inhield dat elke plek in aanmerking kwam. Zo was voor 
ruim veertig procent van de respondenten Amsterdam nog steeds de enige optie. 
Tweederde van de overwogen woonlocaties bevindt zich dan ook in de stad of 
de directe omgeving. Daarbij hadden de IJburgers een duidelijke voorkeur voor 
bekende plekken, vaak dicht bij de oude woonbuurt. ‘Als je in die tijd een nieuw-
bouwhuis wilde in Amsterdam, dan kreeg je de Aker, maar dat zag ik sowieso 
niet zo zitten. Verkeerde kant van de stad want mijn werk was in Utrecht. En ook, 
IJburg is iets dichterbij bij waar we al woonden in het Oostelijk Havengebied. Dus 
het was iets bekender.’

Algemeen waren het centrum, het Oostelijk Havengebied, Zuid en Watergraafs-  
meer onder de bewoners favoriet, oftewel de gegoede wijken van de stad binnen de 
ring. Hoewel Amsterdam West in principe aan de wensen voor een groter huis met 
een tuin in een semi-suburbane omgeving voldoet, hebben de meeste IJburgers 
deze wijk nooit zo beschouwd. ‘Ik vind Amsterdam Noord wel leuk, zeker aan de 
rand. Maar als ik in Osdorp ben, heb ik nooit gedacht van hier wil ik nou bij horen. 
Het is de sfeer denk ik.’ 

Veel respondenten bestempelen Amsterdam West als eng en ver weg. Meer nog 
dan een potentiële woonlocatie, was het een plek waar ze in elk geval niet wilden 
wonen. ‘We hadden geen uitgesproken voorkeur voor een buurt, het was meer zo 
van waar willen we niet wonen. Niet in Nieuw-West of de Bijlmer en liever ook niet 
de Indische buurt. Dat zijn toch een beetje achterstandswijken.’

De keuze voor iJburg

De meeste huurders hebben uitsluitend in Amsterdam en de directe omgeving 
gezocht. Voor de herhuisvesters in sociale sector was de keuze sowieso beperkt, 
terwijl de huurders in de vrije sector doorgaans grote haast bij hun verhuizing 
hadden. ‘Ik was een doorstromer vanuit Amsterdam West, daar hadden ze sloop-
plannen. Ik had recht op een woning in een nieuwbouwwijk, maar daarvoor heb 
ik een jaar op de wachtlijst gestaan. Dus toen ben ik zelf gaan reageren op wonin-
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gen, maar die waren heel duur of zo’n beetje verwaarloosd. Toen kwam IJburg en 
was de keuze eigenlijk heel snel gemaakt omdat ik moest verhuizen. Ik dacht het 
klinkt wel leuk.’

Respondenten die gericht waren op een koopwoning, hebben vaak in de hele 
provincie Noord Holland gezocht en een enkeling zelfs in de gehele Randstad. 
Daarbuiten wilden de meesten onder geen beding wonen en ook in dit, voor hen 
nog ruime zoekgebied, waren ze behoorlijk selectief. Van sterk suburbane omge-
vingen moesten ze vaak niks hebben, iets dat voor vrijwel alle IJburgers geldt. 
Ruim negentig procent van de respondenten vindt dat je beter in Amsterdam dan 
in Almere kan wonen. ‘In Almere zou ik echt niet willen wonen. Daar hebben we 
ook niet gekeken want daar was niks dat ons aansprak.’

In het bijzonder de hoog opgeleide kopers zien hun woonomgeving als verleng-
stuk van hun eigen identiteit en hebben daarom een grote aversie tegen nieuw-
bouwwijken.2 In eerste instantie keken ze dan ook voornamelijk naar oudbouw 
waarbij ze een voorkeur hadden voor woningen uit de jaren dertig van de vorige 
eeuw. Ook buiten Amsterdam selecteerden ze plaatsen op sfeer en karakter, zoals 
kleinere gemeenten in het Gooi of Haarlem. ‘Ik had wel uitgesproken ideeën over 
waar ik wilde wonen. Per se een a-locatie, het liefst in de stad, een pand met de 
charme van een minimaal 200 jaar oude gevel. Maar dat is in Amsterdam onbe-
taalbaar en Abcoude heeft ook heel veel nadelen. Toen zijn we gewoon gaan zoeken 
van wat zijn nou alternatieven. Maar het was niet zo dat we dachten van goh laten 
we naar een nieuwbouwwijk want dat lijkt ons helemaal niet leuk.’

Enkele respondenten, met name de wat oudere huishoudens zonder kinderen 
en bewoners van een zelfbouwkavel, vertellen dat ze IJburg al vanaf het begin op 
het oog hadden. ‘Wij woonden aan de overkant in Durgerdam en waren op zoek 
naar een nieuw huis. We zagen hoe IJburg zich ontwikkelde en dat leek ons wel 
spannend.’

Bij veel andere bewoners resulteerden hun sterke woonideeën echter in lange 
zoektochten, variërend van enkele maanden tot bijna twee jaar, waarbij ze talloze 
locaties in overweging namen, van oud tot nieuw en zowel in de stad als daarbui-
ten. IJburg is voor hen vaak niet de eerste keus geweest. ‘We waren met van alles 
bezig, maar we hebben nooit naar IJburg gekeken, gewoon echt totaal niet. Toen 
zag ik dit huis in de krant en zijn we gaan kijken. Dat was de eerste keer dat ik 
überhaupt over die brug reed.’

2 Van de kopers vindt 94 procent dat je beter in Amsterdam dan in Almere kunt wonen, tegen 
73 procent onder de sociale huurders. Dit verschil naar eigendomssituatie is significant, Cra-
mer’s V=0.256, p<0.001. Hoe hoger opgeleid, hoe meer men het met de stelling eens is. Zo 
vindt van de universitair geschoolden 96 procent dat je beter in Amsterdam dan in Almere 
kunt wonen, tegenover 67 procent van de lager opgeleiden. Deze samenhang is matig sterk, 
Spearman’s rho=0.227, p<0.001.
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Voor een aanzienlijk deel van de pioniers heeft het enige tijd geduurd voor IJburg 
acceptabel werd. Toch hebben de meesten uiteindelijk wel bewust voor de wijk 
gekozen waarbij de ligging in Amsterdam doorslaggevend was. Slechts twaalf pro-
cent van de respondenten zou de woning ook gekozen hebben als deze buiten de 
grenzen van Amsterdam had gestaan. Onder de IJburgers die voorheen buiten de 
stad woonde is dit een kwart.3

Hoewel de huizen in de wijk niet goedkoop zijn, in elk geval een stuk duurder 
dan in Almere of de Aker, zeggen diverse bewoners dit er graag voor over te heb-
ben. ‘We keken eerst ook in het oosten van het land, want daar is natuurlijk veel 
meer grond beschikbaar. Maar dan zit je dus meteen aan een dorp vast en waar 
moet je dan werken? We waren toch altijd op Amsterdam gericht en mijn man 
was eigenlijk altijd al gecharmeerd van IJburg. Het heeft alleen even geduurd voor 
hij mij om had.’

Dat de keuze voor IJburg bij veel bewoners niet vanzelfsprekend was, blijkt 
ook uit de reacties die men van vrienden en familie kreeg. Met name de stellen en 
jonge gezinnen werden door leeftijdsgenoten vaak met een schuin oog aangeke-
ken. ‘Mensen zeiden “wat een end weg, ga je de stad uit?”. De reactie was soms 
echt: “He, nou dat doe je toch niet!”. Ja, sommigen hadden van nou, dan kan je net 
zo goed naar Almere verhuizen.’

Sommige IJburgers reageerden hierop door hun aanvankelijke beweegrede-
nen en territoriale bindingen te bagatelliseren. Op hun zoektocht terugkijkend 
nemen ze afstand van hun wens voor een plek met onderscheidende kenmerken 
waarmee ze zich kunnen identificeren en thuis bij voelen. ‘We hadden zelf steeds 
nogal hoge eisen, maar elke locatie heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het is ook 
een heel proces dat je doormaakt en achteraf kan je concluderen dat het eigenlijk 
helemaal niet zoveel uitmaakt waar je precies woont omdat je in Nederland hoofd-
zakelijk binnen leeft.’

Een groot deel van de bewoners kiest echter een andere verdedigingsstrategie 
waarin ze IJburg presenteren als een zeer unieke place die zich zal ontwikkelen 
tot dé woonwijk van de toekomst. Het feit dat alles aan IJburg nieuw is, geeft het 
in hun ogen een potentie die andere wijken niet of nauwelijks hebben. Door deze 
betekenis uit te dragen naar elkaar en de buitenwereld creëren ze een sterke ruim-
telijke identiteit. De eerste IJburgers tonen zich kortom zeer actieve place makers. 

Twee elementen staan in dit proces centraal. In de eerste plaats is de wijk vol-
gens vrijwel alle bewoners uniek vanwege de fysieke eigenschappen en ligging in 
Amsterdam. Ten tweede identificeren ze zich met de stedelijke bevolking, maar 
voelen ze zich ook erg thuis onder hun gelijkgestemde buurtgenoten. ‘Ik moest 
mijn oude huis uit, maar toen had ik me hier al ingeschreven, omdat ik al het ver-

3 De vorige woonlocatie houdt dus verband met de keuze voor een huis specifiek in Amster-
dam, Cramer’s V=0.172, p<0.01.
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moeden had van nou dat kan best eens leuk worden. Vanaf het referendum leek 
het me een prachtig plan eigenlijk. Eerst dacht ik nog dat het erg ver weg was, maar 
toen ik hier kwam zag ik dat het toch wel iets bijzonders was. Dichtbij de stad en 
toch heel erg buiten. En niet dat kneuterige van Almere of Purmerend.’

10.2 allemaal net een beetje anders

Wanneer de IJburgers gevraagd wordt wat hen in de wijk aantrok, wijzen ze bijna 
allemaal op de ligging ten opzichte van de stad. ‘Tien minuutjes van het centrum 
van Amsterdam, maar toch erbuiten, zeg maar. Die indruk had ik en dat sprak mij 
heel erg aan.’ Zoals in hoofdstuk 7 al besproken, versterkt de tram het zogenaamde 
stadsgevoel, zoals een respondent dit uitdrukt. Toch is het de combinatie van deze 
stedelijke kenmerken met meer suburbane karakteristieken, het buiten wonen, 
die veel bewoners in hun place making tot uitdrukking brengen. 

Rust, ruimte en water

Zoals tabel 10.2 laat zien, wordt de top tien van karakteristieken gedomineerd door 
typisch niet-stedelijke kenmerken. In het bijzonder het water en de ruimtelijkheid, 
zoals dat ook door de professionals is neergezet, geeft de wijk volgens de bewoners 
een bijzondere status. ‘Ik vind het een leuk project, nog meer dan de eilanden die 
natuurlijk al bestonden. Ik vond het heel leuk dat Amsterdam, zoals Geert Mak 
zei, met de kont naar het water weer met het gezicht naar het water kwam te staan. 
Ook gewoon omdat het Oostelijk Haveneilanden blijkbaar zo’n inspiratie waren 
geweest om dat door te zetten. Ja, ik vind het eigenlijk wel typisch Amsterdams 
om dit te doen.’

Menig bewoner van het eerste uur blijkt IJburg te zien als een rustige, groene 
wijk en denkt ook dat dit in de toekomst zo zal blijven. ‘Die ruimte nu om me heen, 
zalig. Veel meer natuur, water, en ja, gewoon licht, lucht, ja héél aangenaam. Het 
Rieteiland is ook het groenste eiland en we hebben daar het park. Straks wordt 
er natuurlijk hier ook om mij heen wel weer gebouwd, maar toch, dat primaire 
ruimte-aspect, dat blijft gewoon.’ Groen en natuur worden door vrijwel alle res-
pondenten, 96 procent, onmisbaar voor een wijk bevonden. In hun vorige, meer 
stedelijke woonomgeving, zeggen velen dit dan ook erg gemist te hebben.

Zolang er gebouwd wordt is er feitelijk nog weinig groen in de wijk aanwe-
zig, maar, zoals de respondent hierboven, vatten de eerste IJburgers bijna alle 
onbebouwde ruimte onder natuur. Zo rekenen ze het Diemerpark en het lande-
lijke gebied daarachter ook mee, evenals licht en gezonde lucht. Opmerkelijk is 
dat bewoners het binnenwater op het Grote Rieteiland steevast aanduiden als de 
Groene Tunnel. Eveneens associëren sommigen de constante wind op IJburg met 
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typisch Nederlands weer dat je eigenlijk niet meer hebt in de grote stad. ‘Het waait 
hier altijd. Het lijkt er ook op alsof het weer hier altijd wat extremer is dan in de 
rest van Amsterdam. Ook dat de zon feller schijnt en dat het hier meer blauw is en 
mooiere luchten hebt. Dat komt waarschijnlijk omdat je vlakbij een grote water-
vlakte woont. Nou dat vind ik wel mooi.’

tabel 10.2 Top-10 zelfbenoemde karakteristieken van IJburg

Karakteristiek Genoemd door aantal 
respondenten

1 Ruim	/	ruimte	/	ruimtelijk	/	wijds	/	uitzicht	/	open 46%

2 Water	en	groen 43%

3 Dichtbij	of	in	Amsterdam,	goede	ligging,	aan	de	rand 31%

4 Nieuw	/	jong	/	in	ontwikkeling	/	veel	belovend 28%

5 Architectuur	(leuk,	mooi,	modern,	afwisselend) 26%

6 Goede	wijk:	schoon	/	veilig	/	comfortabel	/	modern 23%

7 Rust	/	rustig 22%

8 Licht	/	lucht	/	fris	/	wind	/	zonnig	 18%

� Zand	en	strand 14%

10 Kinderrijk	/	veel	gezinnen	/	ideaal	voor	kinderen 13%

Voor mensen die zichzelf bestempelen als echte stedelingen is de waarde die 
IJburgers aan de landelijke karakteristieken hangen opvallend. Het lijkt zelfs lijn-
recht in te gaan tegen hun afkeer van landelijke omgevingen en suburbane nieuw-
bouwwijken. Rustig wonen met een wijds uitzicht en mooie luchten is inderdaad 
niet iets dat veel respondenten aanvankelijk bij zichzelf vonden passen. Ze blijken 
zich echter bij de rust en ruimte van IJburg zeer thuis te voelen. ‘We wilden eigen-
lijk Amsterdam niet uit, we hadden het in de stad erg naar ons zin. Dit is echt heel 
anders, maar uiteindelijk was het heel welkom. Een beetje Amsterdam, maar dan 
rustig, zeg maar. Een stukje verder weg en gewoon alles nieuw. Het is toch een 
beetje, ja, een soort rustpuntje. Dus we wonen hier toch lekker zo.’ 

Zo raken velen, soms tot hun eigen verbazing, langzaamaan gehecht aan het 
buiten wonen en laten ze zich er steeds meer op voor staan. Negatieve reacties van 
‘buitenstaanders’ worden door diverse respondenten onthaald met een lofzang op 
hoe geweldig het wonen in IJburg wel niet is, waarbij Amsterdam binnen de ring 
verbleekt. ‘Ik vind de rust heerlijk. Als je nu weer teruggaat naar de Nieuwmarkt, 
dan denk je “jee, wat is dit anders”. Dan kan je niet bedenken dat je hier zoveel 
ruimte kan hebben. De frisse lucht ook. Je merkt het echt. Je ruikt gewoon dat het 
hier een stuk frisser is dan in de binnenstad. Daar word je ook heel blij van.’

Met name gezinnen prijzen de rust en ruimte in de wijk die IJburg tot een 
zeer geschikte plek voor kinderen maakt. Een jonge moeder, die naar eigen zeg-
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gen sterk gehecht is aan de grote stad, vindt dat ze een uitstekende woonplaats 
heeft gevonden. ‘Ik heb heel erg moeten wennen aan de stilte want ik heb altijd in 
drukte straten gewoond. Maar nu vind ik het een fijne buurt, waar rust is, waar je 
kind lekker buiten kan spelen, waar ook nog echt frisse lucht is. Niet in de drukte 
in al die uitlaatgassen, maar toch wel in Amsterdam.’

geen Vinex-wijk

Ondanks dat veel bewoners de suburbane elementen van IJburg een centrale 
plaats geven in hun place making, zijn ze van verstokte stedelingen niet ineens 
overtuigde suburbanisanten geworden. Vrijwel alle respondenten benadrukken 
dat het geen doorsnee nieuwe buitenwijk is en zeker niet omschreven kan worden 
als een Vinex-locatie, of wat daar volgens hen voor doorgaat. Dit past niet in hun 
beeld van een woonomgeving als verlengstuk van de eigen identiteit. ‘Zodra men-
sen het over de Vinex-wijk IJburg hebben, dan wordt ik een beetje kriebelig. Vinex 
heeft voor mij een negatieve klank van min of meer gedwongen de stad uitgeduwd 
worden naar een plek waar je dan iets meer ruimte krijgt en een tuintje.’

IJburg onderscheidt zich volgens de eerste bewoners met name door de steden-
bouwkundige structuur en bijzondere architectuur. Daarbij wordt vaak de verge-
lijking getrokken met de bebouwing in het Oostelijk Havengebied die vrijwel alle 
respondenten als mooi, afwisselend, modern of karakteristiek bestempelen. Het is 
een wijk met een eigen uitstraling waar ze zich graag aan spiegelen. ‘Kijk in Sloten 
daar wordt tien keer zoveel gebouwd, maar daar hoor je verder nooit iets over. Hier 
zijn vanaf het begin meer dingen gemengd, niet alleen de huizensoorten maar ook 
de architectuur. Men probeert gewoon opzettelijk die afwisseling erin te brengen 
en een beetje een stedelijk karakter te maken. Geen slaapwijk, waar je denkt “wat 
doe ik hier”. Dat het meer is dan alleen wonen.’

Ook de zelfbouwkavels worden door diverse IJburgers genoemd als een bij-
zondere eigenschap van de wijk. Sommigen vinden de verschillen in ontwerpen 
wel een wat rommelige aanblik geven, maar het is tenminste afwisselend en 
absoluut niet saai. ‘Het is heel speels. Verschillende kleuren. Er zijn veel archi-
tecten ook aan het bouwen hier. Voor een stad, vind ik het heel bijzonder. Je ziet 
het ook als je bijvoorbeeld door het park wandelt hè, de skyline, dat is heel mooi. 
Het is gewoon allemaal net een beetje anders. Je moet wel van de moderne archi-
tectuur houden. Als jij houdt van een huis met een puntdakje, dan moet je hier 
weer niet zijn.’

Naast de uitstraling van de huizen wordt ook de eilandstructuur van het Ooste-
lijk Havengebied vaak aangehaald als referentiepunt voor IJburg. Het geeft volgens 
een respondent een heldere begrenzing waardoor het voor iedereen heel duidelijk 
is dat je op IJburg woont. Het feit dat je een brug over moet is voor veel bewoners 
ook een duidelijke markering. ‘Het doet ook een beetje denken aan knsm-eiland 
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De Groene Tunnel

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd225   225 5-11-2008   12:32:43



226	 — buiten wonen in de stad

en Java-eiland, een beetje die buurt. Ik zeg altijd IJburg is die nieuwe eilanden in 
het IJsselmeer voor Amsterdam. Dat maakt het wel een beetje apart.’

In het bijzonder het water geeft de wijk in de ogen van menig bewoner een 
onderscheidende, zelfs exclusieve kwaliteit die velen naar eigen zeggen al vanaf 
het begin heeft aangesproken. ‘Naar nieuwbouw daar gaat onze voorkeur allebei 
niet naar uit, maar we wonen hier aan het IJsselmeer. Als dit een wijk zonder water 
was geweest dan was dit niet aantrekkelijk geweest. Ik kijk er wel naar uit dat bij-
voorbeeld dat alle waters met elkaar verbonden zijn, dat je ook een bootje neer kan 
leggen en ’s avonds kan gaan varen en dat soort dingen.’

Ook niet fanatieke watersporters verklaren het heerlijk te vinden om water in 
de buurt te hebben en langs de kade op het Haveneiland te kunnen lopen. Ver-
schillende respondenten overwegen om een bootje aan te schaffen en, zoals eerder 
beschreven, vergaart de watersportvereniging op IJburg in de eerste paar jaar al 
honderden leden. Voor enkele bewoners is het een domper als blijkt dat ze geen 
steiger bij hun huis mogen aanleggen of hun boot niet door de sluis kan komen. 
Velen kijken dan ook uit naar de aanleg van de binnenhavens en met name het 
Strandeiland. Diverse IJburgers van het eerste uur zien zich daar wel wonen. ‘Het 
gros wil een bootje en een steiger neerleggen, maar dan zijn er weer allemaal 
regels. Je zit hier toch afgeschermd, het is geen open water. We hebben ook onze 
boot moeten weg doen, hij was gewoon te groot. Daarom lijkt het ons leuk om op 
het Strandeiland te wonen of het Buiteneiland. Dat lijkt ons uiteindelijk de mooiste 
plek vlakbij het water, direct aan het IJsselmeer.’

De nadelen van hoogstedelijkheid

Voor een deel zijn deze overdaad aan lofuitingen op IJburg het resultaat van cog-
nitieve dissonantie reductie, men valt de eigen keus niet snel af. Kritiek uiten de 
bewoners daarom niet makkelijk, maar sommigen durven te zeggen dat ze de be-
bouwing, zeker op het Haveneiland, wel iets te strak en dicht vinden. ‘Ik vind wel 
vooral dit gedeelte erg leuk, maar het Haveneiland dat weet ik nog niet. Dat is wat 
donkerder en minder ruim. Wat dichter op elkaar.’

Ook de herontwikkelde blokken, met name blok 3a en 3b, zijn volgens veel 
bewoners minder geslaagd. Diverse IJburgers vinden deze eigenlijk niet in de 
wijk passen en de exclusieve uitstraling zelfs teniet doen. ‘De luxe waarmee ze het 
zouden ontwikkelen is door de markt wat minder geworden. Maar wat ze met die 
twee blokken hebben gedaan is echt heel dom. Dat zijn gewoon standaard flatjes 
wat ze daar neer hebben gedonderd.’ 

Veel respondenten vrezen dat dit door het constante uitstellen en veranderen 
van de plannen nog verder zal toenemen. Zo zijn bepaalde bewoners bang dat er 
alleen nog maar hoogbouw of sociale huurwoningen komen, terwijl anderen hun 
angst uitspreken voor de aanleg van een snelweg naar Almere door de wijk.
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Ook als IJburg wel volgens plan ontwikkeld wordt, leven er bij de bewoners  
gemengde gevoelens over de toekomst van de wijk. Een deel van de respondenten 
denkt dat IJburg een bijzondere plek zal blijven die, net als het Oostelijk Haven-  
gebied, geliefd is bij veel mensen. ‘Over een jaar of vijf, dan denk ik dat het toch wel 
de stad, dat het de stad in wording is die ze altijd in hun hoofd hebben gehad. De 
stad van de toekomst. Dan wordt IJburg dé wijk van Amsterdam waar iedereen wil 
wonen.’

Verdere verstedelijking van IJburg is echter onvermijdelijk, met name op het 
Haveneiland zal de rust en ruimte van de eerste jaren geen stand houden. Veel be-
woners, die inmiddels gewend zijn geraakt aan de suburbane rust en ruimte, blij-
ken hier tegenop te zien. Sommige IJburgers menen dat de professionals de hoog-
stedelijkheid bewust gemaskeerd hebben. ‘Ze willen woningen natuurlijk verkopen 
met een mooi uitzicht, maar straks is het een grote blokkendoos hierachter. Als je 
zoiets koopt of huurt dan zou je daar doorheen moeten kunnen kijken. Toch vind 
ik het eigenlijk niet netjes zoals ze bouwen, twee kanten op vanaf de IJburglaan.’

Andere respondenten erkennen de gevolgen van het volbouwen van de wijk 
wel, maar menen dat het niet zo’n vaart zal lopen. Met name bewoners van de 
Rieteilanden stellen dat hun stukje altijd wel die dorpse uitstraling zal houden. 
‘Als ik zo zie wat ze nu neerzetten en als dat zo doorgevoerd wordt dan wordt het 
wel tamelijk dicht bebouwd, maar toch met het gevoel dat mensen wel wat ruimte 
blijven houden voor zichzelf. Dan wordt het gewoon een hele mooie rustige woon-
wijk met ruimte en respect voor de natuur omdat je natuurlijk in nabijheid van 
strandjes en water zit.’

Diverse gezinnen aan de Zwanebloemlaan zouden de kleinschalig waar ze zich 
zo bij thuis zijn gaan voelen, het liefst behouden en het volbouwen van de wijk een 
halt toeroepen. Dat de tweede fase onzeker is vinden ze dan ook eigenlijk helemaal 
niet zo erg. Het unieke karakter van IJburg zoals ze dat zijn gaan zien, ligt volgens 
hen meer in de suburbane kenmerken dan de grootstedelijke sfeer. Hieruit blijkt 
hoe ze hun place making in vrij korte tijd vrijwel volledig hebben omgedraaid. ‘Ik 
vind het misschien ook wel fijn als het gewoon klein blijft, als de tweede fase niet 
doorgaat. Want je went al heel snel dat het zo klein is. Dat grootschalige hoeft van 
mij niet zo, dan blijft het misschien ook een uniek project, gevoelsmatig.’

10.3 bijzondere types

Naast de fysieke aspecten van IJburg spelen ook sociale kenmerken een rol in de 
identificatie van de eerste bewoners met de wijk. Net zoals veel respondenten dui-
delijke voorkeuren kenden over de ligging en uitstraling van hun nieuwe woonom-
geving, hadden ze tamelijk specifieke ideeën over het soort mensen dat ze er wilden 
aantreffen. Wederom is hier een mix van stedelijk en suburbaan zichtbaar. 
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Diversiteit met mate

Uit de liefde voor grootstedelijkheid wensten de IJburgers aan de ene kant een 
diverse bevolkingssamenstelling zoals in de rest van Amsterdam. Zo vertelt een 
respondente die al eerder naar ‘buiten’ was verhuisd dat ze zich absoluut niet thuis 
voelde in het dorp waar ze een huis had gekocht. ‘Daar was alles wit. Ja, we hadden 
één Surinaams meisje, maar dat was dan een aangenomen kind met witte ouders. 
Het gaat mij juist om die culturele mengelmoes, maar ook de diversiteit van bin-
nen de witte gemeenschap van mensen zonder kinderen, homo’s, mensen met 
verschillende soorten beroepen. Dát maakt het leuk.’ 

Van de respondenten vindt 62 procent het prettig om verschillende mensen 
in de buurt te hebben wonen. De geplande sociale huur garandeert deze mix, zo 
is de algemene opinie onder de eerste bewoners. Hierdoor is IJburg geen stan-
daard nieuwbouwwijk. ‘We wisten dat er een groot percentage sociale woning-
bouw zou komen met Amsterdammers. Dat is heel goed voor de wijk. Ik vind het 
heel belangrijk dat het geen wit getto wordt.’

Binnen deze gemengde bevolking wordt echter een zekere mate van homoge-
niteit in de directe omgeving op prijs gesteld. Zo veronderstelden veel IJburgers 
dat een groot deel van hun toekomstige medebewoners dezelfde kenmerken als 
zijzelf zouden hebben, jonge, tweeverdienende gezinnen uit de stedelijke mid-
denklasse. ‘Ik dacht dat het de iets beter opgeleide stadsbewoner zou zijn. Met 
kinderen, maar ook die een zekere binding heeft met een stad. Anders ga je híer 
niet wonen. Dan koop je namelijk voor veel minder geld iets vergelijkbaars in 
Purmerend of Almere.’

Een alleenstaande moeder die haar sociale huurwoning in Amsterdam West 
vanwege sloop moest verlaten, zag hierdoor juist een beetje op tegen de verhui-
zing naar IJburg, waar inmiddels al flink wat dure koopwoningen waren opgele-
verd. ‘Toen ik kwam dacht ik nou, het moet niet zo’n yuppenbuurt worden, want 
daar heb ik geen trek in. Mensen moeten niet met arrogantie komen, ik moet me 
gewoon thuisvoelen.’

Wanneer de eerste IJburgers gevraagd wordt hoe ze nu tegen de bevolkings-
samenstelling van de wijk aan kijken, noemen de meesten dit heel gemêleerd. 
Hiermee doelen ze voornamelijk op de etnische samenstelling. Zo geven diverse 
respondenten opsommingen van de verschillende nationaliteiten die zich in de 
buurt hebben gevestigd. ‘Er is mix hier, toevallig zijn er vier buitenlanders naast 
elkaar. De eerste is een Chinees, tweede is een Filippijnse, ik ben Surinaamse en 
zij Marokkaans en dan heb je Hollanders en dan heb je Chinezen weer en dan twee 
Surinamers. Dus is best wel gemixt hè?’ 

De mix van bevolkingsgroepen wordt algemeen zeer geprezen als uitdrukking 
van stedelijkheid. Het geeft de IJburgers het gevoel in een echte Amsterdamse 
buurt te wonen en niet in een doorsnee nieuwbouwwijk. ‘Het is ook echt wel een 
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beetje Amsterdam want we hebben wel een heleboel allochtone buren. Je voelt je 
ook nog wel een beetje in Amsterdam, niet helemaal in een buitenwijk.’

Diverse huurders bestempelen de bevolkingssamenstelling nog als erg eenzij-
dig. IJburg heeft volgens hen de uitstraling van een tamelijk witte wijk. De meeste 
bewoners van het eerste uur vinden de relatief zwakke mix echter eigenlijk wel 
prima. Net zoals ze zich aan de suburbane rust en ruimte zijn gaan hechten, 
waarderen ze het wonen op IJburg vooral vanwege de grote overeenkomsten die 
ze met elkaar hebben. De gedeelde achtergrond als hoogopgeleide, werkende ste-
delingen zorgt voor een grote herkenbaarheid. Ook het feit dat een groot deel van 
de IJburgers kinderen heeft of daar vrijwel meteen na de verhuizing aan begint, 
maakt dat ze zich in de nieuwe woonomgeving snel thuis voelen. ‘Het grappige 
is dat de meeste mensen ook uit de stad komen, allemaal zetten ze dezelfde stap. 
Een beetje onze leeftijdcategorie, achtergrond, opleiding, werkkringen en natuur-
lijk allemaal kinderen. Ik denk dat ik met deze buren meer gemeen heb dan waar 
ik eerst woonde.’

Thuis onder de buren

Volgens diverse bewoners maakt de combinatie van gezinsleven en carrière, de 
IJburgers tot een bijzonder soort. Wat in academische termen eerder is omschre-
ven als urban professional parents, wordt door respondenten aangeduid als creatieve 
mensen en artistieke types, tolerant en avontuurlijk ingesteld (Karsten, 2003). 
‘Stads en relaxed, geen gejaagde types. Het zijn wel werkende mensen, maar door 
de kinderen staan ze ook open voor hun omgeving. Iedereen is betrokken.’

tabel 10.3 Thuisvoelen naar huishoudenstype, in procenten

De mensen in deze buurt maken dat ik me thuis voel Huishoudens  
zonder kinderen

Huishoudens  
met kinderen

Helemaal	mee	eens 12 28

Mee	eens 41 3�

Ambivalent 35 27

(Helemaal)	Mee	oneens 12 6

Cramer’s	V=0.23�,	p<0.01	

Zoals blijkt uit tabel 10.3 identificeren gezinshuishoudens zich het sterkst met 
de buurt. De gezinsgemeenschap die bij de sociale binding is beschreven, uit 
zich kortom ook in de culturele binding. Zo zijn de huishoudens met jonge kin-
deren de dominante place makers en bestempelen veel respondenten de gezin-
nen op de Rieteilanden als stereotype IJburgers. Volgens enkele bewoners val-
len de alleenstaanden en stellen op IJburg een beetje buiten de boot. ‘Er was 
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Sociale woningbouw op het Haveneiland
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iemand die kon hier niet aarden. De meeste mensen hebben kinderen, maar hij 
niet. Die hadden verwacht dat het rustiger zou worden. En wat ook zo is, de rest 
heeft wel heel veel contact, maar hij had daar nooit zin in. Dus hij was niet happy 
en toen zijn ze verhuisd.’

Toch zeggen ook respondenten die weinig hechte contacten met hun buren 
hebben dat ze zich thuis voelen op IJburg. De wijk is volgens hen sowieso bijzon-
der en dat bindt hen. ‘Wij IJburgers? Een beetje wel. De één heeft het wel sterker 
dan de ander, maar ik voel me zelf wel toch wel een beetje apart zeg maar.’

Deze uitingen van place making onder de eerste bewoners zijn sterk verbonden 
met de kleinschaligheid van IJburg in de beginperiode. Zo vindt bijna zeventig 
procent van de respondenten dat je een pionier bent als je in deze eerste fase op 
IJburg komt wonen. Het ‘in the middle of nowhere’ zitten met een rijtje huizen zorgt 
voor een wij-gevoel. Niet zozeer de gedeelde ongemakken, als wel het samen aan 
iets nieuws beginnen en van dichtbij meemaken hoe IJburg zich ontwikkelt, geeft 
de woonomgeving bijzondere betekenis. ‘Het is iets, een nieuw project en iedereen 
die hier is gaan wonen is toch een beetje aan het pionieren, zeg maar. Het is een 
beetje van kijk wij zijn hier als eerste en we gaan er wel iets van, van maken. Ik 
merk ook wel dat iedereen zich wel achter mekaar schaart om iets voor mekaar te 
krijgen. Wij tegenover de gemeente, wij tegenover de tram.’

Het gevoel pionier te zijn, blijkt het sterkst onder de respondenten die minder 
dan een jaar op IJburg wonen. Dit komt echter niet geheel overeen met de sociale 
stratificatie die de bewoners er zelf op na houden.4 Zo vertellen diverse IJburgers 
dat alleen een klein clubje aan de Zwanebloemlaan vindt dat zij recht hebben op de 
titel pionier. ‘Wij horen niet bij de echte pioniers hoor, zo is het ook weer niet. Want 
die mensen die zelf pioniers zijn, die hier al twee jaar wonen, die vinden dat ook 
echt. Die zijn daar heel duidelijk in. “Wij zijn die pioniers”. Dat heb ik meerdere 
malen gelezen en die zijn daar ook trots op. Nou ja, laat maar gaan, prima.’

Sociale scheidslijnen

Ondanks de korte geschiedenis van IJburg, blijken er binnen de wijk zelf al snel 
wij-zij gevoelens te ontstaan. Net als bij de sociale contacten neemt met een toe-
name van de bevolking tevens de differentiatie en interne groepsvorming toe. Ook 
diverse respondenten zien de saamhorigheid van het begin veranderen op het mo-
ment dat IJburg hard ging groeien. ‘Dat wij-gevoel vind ik wel minder geworden. 
Ik heb wel een wij-gevoel met het blok, ons blok, maar dat andere verdwijnt, dat 
is minder.’

4 Van de IJburgers die langer dan een jaar in de wijk wonen voelt 62 procent zich pionier, 
tegen 78 procent onder de nieuwkomers. Dit verschil is significant maar niet sterk, Cramer’s 
V=0.176, p<0.01.
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Zoals eerder beschreven hangen deze veranderingen in hoge mate samen met 
de oplevering van een groot aantal sociale huurwoningen vanaf eind 2004. Voor de 
eerste bewoners was dit een tamelijke abrupte overgang van een kleine, homogene 
buurt naar een meer grootschalige, gemengde wijk. In eerste instantie vond dit 
met name op het Haveneiland ‘aan de andere kant van de IJburglaan’ plaats, waar-
door deze straat zich tot een mentale sociale scheidslijn ontwikkelde. Zo vinden 
respondenten aan beide kanten dat ‘daar’ toch wel een ander slag mensen woont. 
‘Verderop is het voornamelijk wit, daar is echt wel een verschil tussen. Wit en grote 
auto’s, geen kleurtjes, dat is gewoon wat je ziet en er wordt ook zo over gesproken 
in de buurt. Die kant van de IJburglaan en deze kant. Het is hier gemengder qua 
huur en koopwoningen dan aan de andere kant. Omdat dat bijna geheel koop-
woningen zijn en dan trek je ook ander soort bewoners. Minder achtergrond en 
inkomensklasse is ook absoluut een verschil.’

Zolang men geen last heeft van elkaar waarderen de eerste bewoners het feit 
dat de wijk gemengder wordt. Het is de stedelijke mix waar ze zelf voor gekozen 
hebben. Als echter op het Rieteiland blok 3b met alleen sociale huur wordt opgele-
verd, ontstaat er steeds meer onvrede met de menging van woningtypen en bevol-
kingsgroepen in de wijk. Zoals in de vorige hoofdstukken al beschreven houden 
de bewoners van dit blok zich volgens de andere IJburgers niet aan de impliciete 
gedragscodes die inmiddels zijn ontstaan. Ze groeten elkaar veel minder, hangen 
lappen voor de ramen in plaats van gordijnen, laten hun tuinen verloederen en 
vernielen de slagboom bij de ingang van het blok. Ook het feit dat één bewoonster 
zich volledig gesluierd op straat begeeft, draagt sterk bij aan de beeldvorming. ‘Ik 
heb het idee dat toen die woningen werden opgeleverd, dat je dan ook een heel 
ander slag mensen in IJburg hebt gekregen. Ze gaan anders met je om, veel afstan-
delijker. En ook wel een beetje dat asociale, je hoort ze gewoon veel meer.’

Hoewel het in blok 3b om slechts veertig huishoudens gaat, tasten ze volgens 
een ouder stel niet alleen de uitstraling van IJburg aan, maar ook de trots van de 
eerste bewoners op hun wijk. Meerdere respondenten bestempelen het als een 
te ver doorgeschoten vorm van menging, aangezien er vlakbij zeer dure koopwo-
ningen zijn gepland. ‘Het is een soort idealistische view van alles moet gemengd 
kunnen, maar ik denk dat zoiets in de praktijk niet werkt. Want daar zit toch een 
gat tussen de huizen van zeg maar bijna een miljoen euro. Dan krijg je afgunst en 
onveilige gevoelens. Je ziet dan volgens mij ook minder contacten ontstaan in dat 
soort min of meer gedwongen naast elkaar gezette situaties.’

In de discussies op de bewonerswebsite krijgt het bewuste blok, waarvan de 
woningen aan een binnenplein liggen en zo een gesloten indruk maakt, snel een 
beruchte status en wordt het bestempeld als Klein Bijlmer. Deze reactie tekent het 
ingrijpend karakter die de oplevering in de onzekere ontwikkeling van IJburg bete-
kende. Op het Rieteiland woonden al sinds het begin sociale huurders, maar deze 
werden nauwelijks opgemerkt. Blok 3b is echter in de in reactie op de crisis rond 
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IJburg voor de sociale sector herontwikkeld. Divers respondenten vertellen bang te 
zijn geweest dat er alleen nog dergelijke woningen in de wijk zouden komen, zoals 
deze aanstaande moeder. ‘Ik heb niks tegen sociale woningbouw, maar toen dacht 
ik zometeen gaan ze hier alleen maar dat soort dingen neerzetten. Als er teveel 
van dat soort mensen komen kan dat echt een stempel drukken. Ik wil gewoon een 
gemengde wijk, daarom hebben we hier ook voor gekozen.’

Op hun beurt voelen veel bewoners van de sociale huurwoningen zich door 
anderen geminacht als niet volwaardige IJburgers. Ze vinden het erg kortzichtig, 
maar ook wel tekenend voor de yuppen-sfeer in sommige delen van de wijk. Zo 
leidt de stigmatisering tot een wij-gevoel onder de sociale huurders waarbij ze de 
kopers tot wereldvreemden bestempelen en zichzelf prijzen als tolerant en open. 
‘Ik vond het heel typerend dat aan die kant, bij de Mattenbiesstraat, toen blok 3 
werd opgeleverd, dat mensen dan werkelijk op de website zeiden “de waarde van 
onze woning gaat achteruit” omdat daar toevallig een paar bruin gekleurde men-
sen rondlopen. Ik vind dat echt gênant werkelijk, je woont in Amsterdam potjan-
dorie niet in Fort Europa. Dat weet je van tevoren, dus zeur daar niet over, dan ga 
je ergens anders wonen.’

Toch vinden de huurders zelf ook dat IJburg het meest gebaat is bij differenti-
atie en er niet teveel sociale woningbouw in de wijk moet komen. Net als de kopers 
verwijzen ze daarbij naar de gemeentelijke richtlijnen. Zolang de verhouding der-
tig-zeventig in stand blijft, komt het wel goed met IJburg, zo vinden vrijwel alle 
respondenten. ‘Ik denk dat het wel goed is, dat naast dat blok dan weer een koop-
flat komt. Om het een beetje in evenwicht te houden, dat bedoel ik. Zolang ze dat 
handhaven, dertig procent huur, zeventig procent koop blijf je toch hetzelfde hou-
den. Als er mensen weggaan, komen er ook hetzelfde soort mensen weer in.’

Volgens een andere bewoner voorkomt het gemêleerd houden van de buurt 
dat er een soort ‘Bijlmersfeer’ zal ontstaan waar slechts één type mensen lijkt te 
wonen. Net als veel andere IJburgers heeft ze het idee dat van de koopblokken een 
socialiserende werking uit kan gaan. En werkt dit niet zo dan zijn er nog altijd 
genoeg andere directe buren die wel dezelfde instelling hebben. Want hoe leuk de 
respondenten de diversiteit in de wijk ook zeggen te vinden, het moet vooral niet 
teveel zijn en als het even kan op enige afstand van hun eigen huis. ‘Je hebt dat er 
ook buitenlanders komen wonen hè? Dat is logisch en daar heb ik ook helemaal 
geen moeite mee. Als ze zich maar aanpassen, vind ik dan altijd.’

10.4 het IJburggevoel

Alle elementen die een rol spelen bij de identificatie van de eerste bewoners met 
hun buurt, het nieuwe en ongerepte, de rust en ruimte, de dorpse sfeer, het wij-
gevoel onder de bewoners, de onderscheidende, stedelijke bouw, de mix van bevol-
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kingsgroepen en de ligging in Amsterdam, monden uit in een beeld van IJburg als 
het beste van twee werelden. Zo omschrijven vrijwel alle respondenten hun woon-
omgeving als de ultieme combinatie van buiten en stad. ‘Ik vind het toch wel een 
hele unieke plek, zo in de Randstad. Het is een goede mix van dorps en stedelijk, 
heel erg een combinatie van stads en in de natuur leven. Je kan alle kanten op en 
je hebt alle ruimte beschikbaar terwijl er genoeg mensen wonen waar je nooit iets 
mee te maken zult hebben.’

Buiten wonen in de stad

De nadruk die veel bewoners in hun place making leggen op het ‘buiten’ van IJburg 
in vergelijking tot de rest van de stad, doet sommigen twijfelen aan het Amster-
damse karakter van de wijk. Zo is er een discussie over het feit of IJburg nog wel 
tot de stad gerekend mag worden omdat het zo anders is. Dit bedoelt men even-
wel als een positief aspect van de wijk. Veel respondenten blijken in hun nieuwe 
woonomgeving een meer genuanceerdere liefde voor grootstedelijkheid te heb-
ben ontwikkeld. Zo wordt het leven in de stad behalve geprezen ook bekritiseerd 
vanwege de grootschaligheid, dichtheid van bebouwing, sociale tegenstellingen en 
verkeersdrukte. Ook anonimiteit, criminaliteit, straatvervuiling en verval van oude 
wijken zijn dingen die veel IJburgers met liefde in hun vroegere woonbuurten 
hebben achtergelaten. IJburg onderscheidt zich in hun ogen door de afwezigheid 
van deze aspecten waardoor alleen de goede kanten van stedelijkheid overblijven, 
terwijl het toch geen saaie buitenwijk is. ‘Hier bouw je toch een beetje het gevoel op 
van dat je in de stad zit, terwijl je er ook niet in zit. Ik hoef er niet meer te wonen, 
dit vind ik eigenlijk veel leuker, lekker relaxed. Maar als we nou lekker wat willen 
gaan eten of naar de film of weet ik veel, dan pak je nu die tram, ben je binnen 
tien minuten op Centraal.’

Ruim tachtig procent van de respondenten vindt dat IJburg veel leuker is dan 
de meeste mensen denken. Vrijwel alle eerste bewoners dragen dit beeld van een 
rustige, ruime en groene wijk die zich evenwel op 20 minuten fietsen van de 
Nieuwmarkt bevindt vol trots uit. In deze place making presenten ze de wijk als een 
plek waar buitenstaanders, in plaats van op neer te kijken, juist jaloers op dienen 
te zijn. ‘Ik schep wel tegen iedereen op dat ik op IJburg woon. Het is toch heel on-
Amsterdams eigenlijk. Het hoort wel bij de stad, maar is ook wel weer zo rustig 
dat je niet alle stedelijke problematiek hebt.’

De houding van de IJburgers als bijzondere, bevoorrechte mensen om in zo’n 
geweldige wijk te kunnen wonen weerspiegelt zich in een heus IJburggevoel. In 
een buurtkrant werd dit omschreven als ‘ruimte, betrokkenheid bij de buurt en 
een zekere vrijheid’. Onder de respondenten valt de term niet expliciet, maar velen 
spreken velen van een speciaal gevoel dat ze bij het wonen op IJburg hebben waar-
bij ze woorden bezigen als fris, ongerept en zonnig. Een permanent vakantiepark, 
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zo omschrijven veel bewoners het. ‘Soms als ik thuis kom van mijn werk, denk 
ik “o, ik ben moe”. Maar als ik hier aankom heb ik een beetje een vakantiegevoel, 
zeker met dit mooie weer.’

Dit gevoel heeft ook te maken met het feit dat de wijk uit eilanden bestaat. 
Hoewel er van eilanderschap geen sprake is, daarvoor is IJburg teveel onderdeel 
van de bestaande stad, verhaalt menig respondent van de bijzondere sensatie die 
ze hebben als ze de brug over rijden. ‘Ik fiets dan tegenwoordig over die brug en 
dan kom je echt weer thuis of zo. Dat is echt mooi. Dan fiets je echt jouw wijk 
weer in.’

De media als aanjagers

Het IJburggevoel is een ultieme vorm van sociale constructie waarmee de eerste 
bewoners de beeldvorming over hun wijk naar hun eigen hand zetten. Deels doen 
ze dit vanuit hun status als zelfbewuste stedelingen voor wie plaatsbepaling zeer 
belangrijk is. Bewoners van bijvoorbeeld De Aker, die doorgaans een lagere of 
traditionele middenklasse achtergrond hebben, drukken zich zelden zo over hun 
woonomgeving uit (zie Lupi et al., 2007).

Toch zou het IJburggevoel zich waarschijnlijk nooit zo prominent ontwikkeld 
hebben als de eerste jaren van de aanleg geruisloos waren verlopen. Zoals in deel 
II van dit proefschrift bleek, verliep de planfase in een euforische stemming, maar 
brak in de uitvoering al snel een crisissfeer uit. Via de media werd een zeer negatief 
beeld van IJburg geschetst. Het is met name in reactie op deze berichtgeving dat 
de eerste IJburgers hun place making gevormd hebben. Om tegenwicht te bieden 
en hun keuze te verantwoorden, bestempelden ze het wonen in de wijk als uniek 
en gingen zich daar vervolgens naar gedragen. ‘IJburg is natuurlijk heel negatief in 
het nieuws, dan heb je automatisch wel zoiets van nou zeg. Dan krijg je natuurlijk 
wel een beetje dat wij-gevoel.’

Diverse bewoners menen dat ze zich nooit iets van de crisissfeer hebben aan-
getrokken. Ze waren volgens eigen zeggen al vanaf het begin van de kwaliteiten 
van IJburg overtuigd en zijn de ambassadeurs van de wijk geweest. ‘Ik heb wel het 
gevoel dat als mensen hier niet geweest zijn, dat ik altijd moet vertellen waarom 
het dan zo leuk is. Dan denk ik van “nou, kom maar eens een keer langs”. Dan 
zijn we gelijk klaar.’

Toch vertellen met name de eerste kopers rond de Zwanebloemlaan dat ze er 
wel mee in hun maag hebben gezeten en zich gedwongen voelden zich te verwe-
ren. Door gezamenlijk te roepen dat de wijk zo fantastisch is, werd dit, zoals een 
bewoner het uitdrukt, een self-fulfilling prophecy. Mensen praten het volgens hem 
zichzelf aan. Het constant prijzen van de open sociale houding, het groeten op 
straat, de vorming van bewonersclubjes en de organisatie van activiteiten, zijn dan 
ook een zeer expliciete vorm van place making.
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Bij het creëren van deze betekenis hebben de bewoners het voordeel gehad dat 
de wijk door de professionals al is neergezet als iets aparts en altijd in de belang-
stelling van de media heeft gestaan. Niet alleen het omstreden karakter deed veel 
stof opwaaien, simpelweg het feit dat IJburg uit het niets gebouwd wordt, blijkt 
alom tot de verbeelding te spreken. Respondenten vertellen dat veel mensen, zelf 
van ver buiten Amsterdam, wel van de wijk gehoord hebben. Zo heeft ook de 
aandacht voor strandtent Blijburg als hippe hotspot zijn uitwerking niet gemist. 
‘Blijburg heeft heel veel goeds gedaan, het is nog steeds zo’n goede pr. Dat willen 
mensen allemaal graag zien. IJburg is er zo populair door geworden.’

Niet lang na de opening van het strand werd IJburg door tv-station sbs6 inge-
zet voor een nieuw woonprogramma dat weliswaar niks met de wijk zelf te maken 
had, maar hierdoor wel kon rekenen op extra belangstelling. Ook een aantal archi-
tecten dat een zelfbouwkavel op IJburg had gekocht, profileerde zich daarmee in 
de media. De wijk heeft hierdoor volgens diverse respondenten in de rest van het 
land een exclusief imago gekregen van grote, ruime huizen langs het water. ‘Als 
we bijvoorbeeld ergens op een verjaardag komen en mensen vragen ons “waar 
wonen jullie nu?”. Dan zeggen ze “IJburg, joh, nou, toe maar!” Dan word je wel 
meteen voor vol aangezien. Iedereen is gelijk in je geïnteresseerd, ze denken dat 
je het gemaakt heb als je hier woont.’

Enkele bewoners, met name sociale huurders, zeggen dat ze zich soms geroe-
pen voelden dit imago bij te stellen, maar aan de andere kant beviel het ze eigen-
lijk wel. Voor velen was het een teken dat de beeldvorming over IJburg ook andere 
kanten kende dan dat van een saaie nieuwbouwwijk waarvan de bouw alsmaar 
vertraging opliep. Diverse IJburgers spreken over ‘de kentering’ die deze goede 
publiciteit tot hun opluchting teweeg bracht. ‘We hebben het er wel eens over met 
andere moeders of vaders, zo op school, van inderdaad die kentering, dat mensen 
iets hebben van, dat is toch wel heel erg leuk.’

Trotse iJburgers 

Door de aandacht in de media en de actieve place making van de bewoners zelf, 
groeit de wijk al snel uit tot een bezienswaardigheid. In de eerste plaats merken 
de respondenten dit bij hun directe familie, vrienden en kennissen die allemaal 
graag op visite komen. Waar sommigen van hen IJburg aanvankelijk maar niks 
vonden, kijken ze aldus sommige bewoners nu tegen hen op. ‘Mijn familie komt 
graag hier, ze vinden IJburg veel leuker dan Amstelveen. Gezellig, met het strandje 
en veel dichter bij Amsterdam. Ze zeggen dat ik het goed gedaan heb.’

Daarnaast bezoeken steeds meer groepen de wijk als onderdeel van een excur-
sie of als dagjesmensen met een algemene interesse. Zij hebben inmiddels de 
naam IJburgtoeristen gekregen en menig bewoner is zeer trots dat hun woonom-
geving als trekpleister geldt. Het versterkt hun gevoel dat IJburg een bijzondere 
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plek is. ‘Bijvoorbeeld ook in weekenden, dan wil je niet weten hoeveel mensen 
hier komen om, als een uitje, zeg maar. Er zijn zelfs bussen, ladingen vol, echt 
waar. Dat zijn gewoon toeristen. Ik vind het wel grappig dat mensen, waar jij 
woont, dat ze dat zien als iets als uitje om te gaan kijken.’

Bij een meerderheid van de bewoners vertaalt deze trots zich in een gevoel 
van gehechtheid aan de wijk. Tweederde van de respondenten zegt zich sterk 
verbonden te voelen met IJburg, onder de kopers zelfs bijna driekwart. Toch 
zijn ook onder de huurders slechts een klein aantal bewoners het niet met deze 
stelling eens.5 Tevens zijn woonduur in de wijk en gezinssituatie nauwelijks van 
invloed op de verbondenheid met IJburg. Ook respondenten die korter dan een 
jaar in de wijk wonen, hechten aan de wijk evenals huishoudens met en zonder 
kinderen.

5 Van de kopers is 74 procent het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik voel me sterk verbonden 
met IJburg’, tegen 61 procent van de sociale huurders en 51 procent van de huurders in de 
vrije sector. De overige respondenten zijn het echter niet allen oneens, maar staan hoofdzake-
lijk ambivalent tegenover de stelling, onder de kopers 20% en onder de huurders eenderde. 
Deze verschillen zijn significant, Cramer’s V=0.161, p<0.01.

Een trotse bewoner voor zijn huis
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De gedeelde verbondenheid met de woonomgeving blijkt onder andere uit het 
feit dat de overgrote meerderheid van de respondenten te kennen geeft voorlopig 
niet meer van IJburg weg te willen. Van de huurders in de vrije sector overweegt 
weliswaar ongeveer de helft binnen twee jaar te verhuizen, maar onder kopers en 
sociale huurders is dit nog geen tien procent.6 En voor zover men aan een ander 
huis denkt, is dat vaak in de wijk zelf.

Een aanzienlijk deel van de bewoners bestempelt zichzelf inmiddels als echte 
IJburger, hoewel ze dit van tevoren niet gedacht hadden. ‘Ja, ik voel me IJburger. 
Ik zeg bijvoorbeeld ook, ik woon niet ín IJburg, maar óp IJburg. Ik vind het leuk 
dat het een echt eiland is, ja een kustmatig eiland maar geen poldertje. Gisteren 
waren we ook weer lekker aan het rondfietsen en kom je zo weer terug op IJburg 
en dan denk je echt van, ja, thuis.’

Andere respondenten hebben meer moeite met deze kwalificatie, daarvoor zijn 
ze te veel Amsterdammer. Maar ook zij geven te kennen aan het wonen in de wijk 
gehecht geraakt te zijn. ‘Ik ben geen IJburger, nee. Het is natuurlijk wel een sfeer, 
vrijheid en blijheid. Niet zo kneuterig. Als je er woont dan raak je er snel aan 
gewend. Dus, oké, ik weet niet of ik mezelf daarin erg serieus moet nemen.’ In elk 
geval willen vrijwel alle IJburgers van het eerste uur de ontwikkeling van de wijk 
met eigen ogen meemaken. Want dat er nog veel gaat gebeuren en het misschien 
nog gezelliger wordt, staat voor hen vast. En na de roerige beginperiode kan hun 
geloof in IJburg bijna niet meer stuk.

10.5 Place making in identificatie

In het academisch discours van de afgelopen decennia wordt vaak verondersteld 
dat bewoners van nieuwe wijken zich niet of nauwelijks met hun woonomgeving 
identificeren. De betekenis die ze aan de plek geven zou slechts gelegen zijn in 
ruimtegebruik en functioneel woongenot. Ze zouden alleen afgaan op het huis en 
de gunstige ligging in het stedelijk veld. Dit vermeende gebrek aan place making 
wordt mede toegeschreven aan het feit dat professionals de wijken volledig van 
bovenaf plannen en regisseren (zie o.a. Whyte, 1956; Mumford, 1961; Relph, 1972; 
Sennett, 1977; Hummon, 1990; Kunstler, 1993; Augé, 1995).

Ondanks dat suburbanisatie een onderdeel is van de opkomst van spaces of 
flows, blijkt uit eerdere onderzoeken dat mensen op het niveau van het dagelijks 
leven nog altijd in spaces of places verkeren. Voor bepaalde groepen is ruimtelijke 
betekenisgeving in de netwerksamenleving zelfs een belangrijke strategie gewor-
den binnen hun identiteitsvorming (zie o.a. Giddens, 1991; Appadurai, 1996; 

6 Het verband tussen de verhuisgeneigdheid en eigendomssituatie is relatief sterk, Cramer’s 
V=0.496, p<0.001. 
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Castells, 1996; Reijndorp et al. 1998; Morley, 2000; Musterd & van Zelm, 2001; 
Van der Land, 2004).

De eerste IJburgers weerspiegelen in sterke mate deze laatste trend. Net zoals 
voor de andere bindingsdimensies is van alle indicatoren van culturele binding 
tezamen een index samengesteld die de identificatie van de eerste IJburgers met 
hun wijk en de stad Amsterdam uitdrukt.7 Tabel 10.4 laat zien dat de bewoners 
relatief veel culturele binding met zowel IJburg als Amsterdam hebben. Daarin 
onderscheiden ze zich van andere nieuwe wijken in de regio. In de Aker en Getse-
woud identificeerde nog geen 15 procent van de respondenten zich sterk met hun 
woonomgeving (Lupi et al., 2007).

tabel 10.4  Mate van culturele binding aan IJburg en Amsterdam

score

IJburg Amsterdam

Aantal % Aantal %

Weinig	(0	-	0,3333) 	47 	15 	16 	 5

Gemiddeld	(0,3334	–	0,6667) 137 	43 135 	42

Veel	(0,6668	–	1) 136 	42 170 	53

Totaal 320 100 321 100

In tegenstelling tot de andere dimensies van territoriale binding lijkt de culturele 
verbondenheid zich onder alle IJburgers voor te doen. Uit de regressie-analyses, 
die de invloed van alle bewonerskenmerken tezamen weergeven, blijkt dat op het 
niveau van IJburg alleen het aantal uren dat huishoudens werken en het hebben 
van een woning in de vrije huursector significante invloed op de mate van culture 
binding uitoefenen. Uit tabel 10.5 kan worden afgeleid dat de mobiele, carrière-
gerichte IJburgers in de vrije huursector zich het minst met de wijk identificeren. 
Dit is echter een kleine groep. Samen verklaren de variabelen bovendien nog geen 
zeven procent van de variantie, wat er op duidt dat de mate van culturele bin-
ding door andere factoren dan de hier meegenomen bewonerskenmerken wordt 
bepaald.

Op het niveau van Amsterdam past het model iets beter, wat met name veroor-
zaakt wordt door de grote invloed van de wooncarrière in de stad. De IJburgers die 
al vanaf hun jeugd in Amsterdam wonen, hebben logischerwijs de meeste cultu-

7 Hiervoor is aan van alle indicatoren van culturele binding, 10 voor IJburg en 6 voor Amster-
dam een score van 1 toegekend en zijn alle positieve antwoorden per respondent opgeteld. Dit 
is vervolgens gedeeld door het aantal ‘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 culturele binding. In bijlage F is de exacte 
samenstelling van de index te vinden.
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rele binding met hun woonplaats. Dit wordt versterkt door de eigendomssituatie 
van de woning. Zoals in hoofdstuk 6 beschreven hebben de meeste kopers en 
vrije sector-huurders zich als volwassenen in de stad gevestigd, terwijl veel sociale 
huurders er van jongs af aan wonen.

tabel 10.5  Regressie-modellen culturele binding IJburg en Amsterdam

Onafhankelijke variabelen

Culturele binding IJburg Culturele binding Amsterdam

B-coëfficiënt t-waarde B-coëfficiënt t-waarde

Persoonskenmerken

-	geslacht,	ref.	man -0,030 -1,25� 0,015 0,582

-	leeftijd 0,002 1,417 0,001 0,572

Huishoudenssituatie

-	alleenstaand	of	stel -0,047 -1,217 0,033 0,788

-	kinderen 0,031 1,248 0,02� 1,10�

-	aantal	werkuren	per	week 0,002* 2,366 -0,001 -0,40�

-	aantal	auto’s	 0,011 0,475 -0,036 -1,526

Sociaal economische situatie

-	opleidingsniveau 0,014 1,15� 0,007 0,515

-	soc.eco.	status	huishouden	 -0,010 -0,4�� 0,00� 0,433

Woonsituatie

-	vorige	woonplaats	Amsterdam 0,030 0,820 0,054 1,383

-	wooncarrière	Amsterdam -0,003 -0,243 	 	0,052*** 3,636

-	woonduur	IJburg -0,003 -0,127 0,023 0,�25

-	sociale	huur	vs.	overigen -0,010 -0,245 -0,105* -2,408

-	vrije	sector	huur	vs.	overigen -0,082* -2,588 -0,007 -0,216

Intercept 0,427*** 3,883 0,4��*** 4,254

N 303 304

Df 13 13

F 1,5�5 2,862**

R2 0,067 0,113

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

De culturele bindingen onder de eerste IJburgers bevestigen het belang van plaats 
in de netwerksamenleving, door Savage et al. (2005) aangeduid als elective belong-
ing. In tegenstelling naar wat vaak over nieuwe wijken beweerd wordt, maken de 
bewoners bewuste keuzes in hun woonlocatie en identificeren ze zich zowel met 
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hun buurt als de stad. Dit is geen diepgewortelde place attachment zoals in vroeger 
tijden, maar een zeer bewuste sociaal-ruimtelijke plaatsbepaling waarin mensen 
niet alleen de ruimte om hen heen, maar ook zichzelf betekenis geven. Hoewel ze 
zich zeer bewust zijn van brede processen en ontwikkelingen, dienen met name 
andere plaatsen in de omgeving als referentiekader.

Een deel van de verklaring voor sterke culturele bindingen onder de eerste 
bewoners van IJburg vormt het feit dat het grotendeels goed opgeleide stedelingen 
in de gezinsvormende fase zijn. Toch identificeren niet alleen de huishoudens die 
al kinderen hebben en de hogere middenklasse zich met IJburg en Amsterdam, 
zoals op basis van eerder onderzoek wel verwacht kan worden. Zelfs bewoners die 
(nog) nauwelijks voorzieningen op IJburg gebruiken, slechts oppervlakkige con-
tacten hebben en een lage betrokkenheid bij buurtaangelegenheden, voelen zich 
verbonden met de wijk en spreken van een unieke locatie.8

De gedeelde behoefte dit uit te drukken komt in hoge mate voort uit het feit dat 
IJburg in eerste instantie niet aansluit bij het beeld dat ze als stadsbewoners van 
zichzelf hebben. Via een subtiel proces van zelfverantwoording en mentale con-
structie passen ze de wijk vervolgens binnen dit plaatje. Zo wordt IJburg het beste 
van twee werelden, enerzijds stedelijk vanwege de ligging in Amsterdam maar 
toch ook buiten vanwege de rust en ruimte. Deze suburbane kwaliteiten gaan som-
mige bewoners zelfs zodanig waarderen dat ze afstand nemen van hun eerdere 
hang naar stedelijkheid. Het beeld van IJburg wordt dus niet alleen aangepast aan 
het zelfbeeld, maar dit proces vindt ook in omgekeerde richting plaats. Juist deze 
flexibiliteit in place making kenmerkt elective belonging.

Het is echter niet alleen uit interne motivatie dat de bewoners zo hun best 
doen IJburg een eigen, onderscheidende betekenis te geven. Deze place making 
wordt versterkt door de structurele contextkenmerken. In eerste plaats voelen de 
bewoners zich door de negatieve berichtgeving in de media geroepen zich te ver-
dedigen. Het constant benadrukken van de unieke kwaliteiten van IJburg is dan 
ook tevens een strategie om de externe beeldvorming van de wijk te keren. Boven-
dien zorgt het voor een sterk wij-gevoel waarin het wonen op IJburg tot een heuse 
levensstijl wordt verheven.

Het IJburggevoel hangt samen met de pioniersfase waarin de wijk nog klein 
was en iedereen elkaar van gezicht kende. Het zijn vooral de suburbane elementen 
zoals rust, ruimte en groen die de eerste bewoners binnen het buiten wonen in de 
stad benadrukken. Ook de relatieve homogene bevolkingssamenstelling van het 
begin draagt bij aan hun place making. Naarmate IJburg dichter bebouwd wordt en 
een meer diverse groep bewoners trekt, verandert tevens hun beeldvorming van de 

8 De culturele binding aan IJburg blijkt wel positief samen te hangen met de sociale binding 
en politieke binding aan de wijk, Pearson’s R is respectievelijk 0.328 en 0.353; p<0.001.
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wijk. Binnen IJburg zelf beginnen dan wij-zij-gevoelens te ontstaan en met name 
de pioniers gaan twijfelen aan de eerder door hen geprezen fysieke variatie.

Ondanks de ‘lenigheid’ in de culturele binding van de meeste bewoners, gaat 
het herdefiniëren van de betekenis die ze aan de wijk hebben gegeven velen niet 
gemakkelijk af. Ze zijn zich zo met hun woonomgeving gaan identificeren dat ze 
elke afwijking als een aantasting van hun zelfbeeld beschouwen. Toch is het een 
onontkoombaar proces in de lange ontwikkeling die de nieuwe wijk nog zal door-
maken. Zoals in hoofdstuk 1 beschreven is place een dynamische relatie tussen de 
fysieke kenmerken van een plek en de sociale karakteristieken van de gebruikers. 
De IJburgers tonen aan dat ze via elective belonging het verloop hiervan kunnen 
beïnvloeden, maar niet los staan van site en situation. Place making kent kortom 
ook grenzen.
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