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deelConCluSIe bewonerS 

In deel iii van dit proefschrift is de place making van IJburg door de eerste bewo-
ners beschreven. Dit onderzoek staat in de traditie van community studies, specifiek 
de pioniersstudies naar nieuwe buitenwijken. In de huidige netwerksamenleving 
staan lokale kaders echter niet op zich en de place making van IJburg is dan ook 
niet geanalyseerd uit het oogpunt van gemeenschapsvorming. Zoals in hoofdstuk 
2 beschreven, wordt de betekenis die de eerste IJburgers aan plaats verlenen afge-
leid uit de manieren waarop ze ruimte gebruiken en beleven. Dit is vertaald in het 
concept territoriale binding waarbij vier dimensies zijn onderscheiden: de econo-
misch-functionele binding, de sociale binding, de politieke binding en de culturele 
binding. Met uitzondering van de politieke dimensie, zijn al deze bindingen op 
meerdere schaalniveaus onderzocht, maar ligt het zwaartepunt op buurt en wijk.

De mate waarin IJburgers aan hun directe woonomgeving, woonplaats en regio 
zijn gebonden, wordt verondersteld in verhouding te staan tot hun achtergrond. In 
de eerste plaats zijn dit persoonskenmerken als geslacht en leeftijd en de huishou-
denssituatie. Verder wordt verwacht dat opleidingsniveau, de sociaal-economische 
status van het huishouden, de woongeschiedenis en de eigendomssituatie van 
invloed zijn op de territoriale bindingen. De manier waarop de bewoners IJburg 
gebruiken en beleven is ingebed in de structurele context van de wijk. Dit betreft 
onder andere de fysieke kenmerken van IJburg, ook wel aangeduid als site en situ-
ation, en de beeldvorming door andere place makers. Op basis van deze uitgangs-
punten is de vraagstelling van het bewonersonderzoek als volgt gedefinieerd:

Hoe verloopt het proces van place making onder de eerste bewoners van IJburg? 
Welke betekenissen kennen ze via hun territoriale bindingen aan de wijk toe en 
wat is de invloed van bewonerskenmerken en sociaal-ruimtelijke factoren?

betekenissen

Al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw weten we dat wijk en buurt niet de 
primaire integratiekaders zijn voor mensen (Van Doorn, 1955; Mann, 1954). Van 
geworteldheid of emotionele verbondenheid met plaats is dan ook geen sprake. 
Zeker niet voor de goedopgeleide mobiele middenklasse wiens horizon veel ver-
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der reikt dan de eigen woonomgeving. Aan het begin van de 21e eeuw lijkt ech-
ter een nieuwe fase te zijn aangebroken in de relatie tussen bewoners en place. 
De trends van emancipatie en individualisering, die zich eerder vooral uitte in 
privatisering en suburbanisatie, tonen zich daarin van een andere kant. Mensen 
zoeken in hun grote keuzevrijheden een plek waar ze zich thuis bij voelen. Op 
basis van een breed sociaal-ruimtelijk referentiesysteem kiezen ze bewust voor 
een woonplaats en construeren in de verhalen hierover zowel een eigen identiteit 
als een sense of place. 

Vergeleken met de jaren vijftig is de wereld van mensen onmiskenbaar gro-
ter geworden, maar zoals Massey (1993 & 1994) stelde, speelt place making zich 
primair af in hun dagelijkse interacties. Nog steeds beperken sociaal-ruimtelijke 
contstraints ons tot regionale daily urban systems (Hägerstrand, 1970). Slechts weinig 
bewoners weerspiegelen dan ook de bindingsloze nomaden die sommige onder-
zoekers signaleren (Hummon, 1990; Reijndorp et al., 1998; Driessen & Völker, 
2000). Juist deze vertegenwoordigers van de mobiele, ongebonden middenklasse 
wijzen uit hun behoefte ergens bij te horen, het leven in een ‘betekenisloze suburb’ 
af en zoeken een plek die hen in staat stelt hun identiteit te ‘performen’. Waar aca-
demici in de jaren negentig nog stelden dat zogenaamde spaces of flows en stedelijke 
velden place teniet zouden doen, staan deze brede plaatservaringen juist centraal 
hun betekenisgeving (o.a. Harvey, 1989; Soja, 1989&1996; Appadurai, 1996; Cas-
tells, 1996; Urry, 2000&2002). Hoewel dit proces van place making een sterk men-
tale constructie is, is het niet, zoals enkele sociologen of geografen beweren, een 
vluchtige schijnvoorstelling. Het is een werkelijkheid die bewoners weliswaar zelf 
creëren, maar waar ze zich vervolgens in hun dagelijks leven door laten leiden.

Bindingen

De betekenis die de eerste IJburgers aan hun wijk geven draait om de combinatie 
tussen stad en suburb. In hun place making proberen ze de in hun ogen positieve 
aspecten van verschillende plekken in de regio Amsterdam samen te smelten tot 
hun ideale woonomgeving. Keuzevrijheid en vrijblijvendheid enerzijds tegenover 
een gevoel van thuis anderzijds vormen daarvan de basis. Dit komt in alle dimen-
sies van territoriale binding tot uiting.

Uit de economisch-functionele binding blijkt dat ruimtegebruik een belangrijk 
onderdeel van place making vormt. In plaats van zich als footloose nomaden door 
hun daily urban systems te begeven, hechten de eerste bewoners van IJburg grote 
waarde aan nabijheid. Dit zien ze als een onderscheidende kwaliteit van hun woon-
omgeving omdat het zorgt voor een gevoel van vertrouwdheid. Het ruimtegebruik 
heeft zo niet alleen een instrumenteel doel, maar ook een grote symbolische func-
tie. Aan het gevoel werklocaties en voorzieningen binnen handbereik te hebben, 
ontlenen de bewoners bijzondere betekenis.
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Hierin bevestigt het onderzoek de eerdere bevindingen van studies naar de 
stedelijke middenklasse, in het bijzonder de zogenaamde young urban professional 
parents. De IJburgers tonen aan dat plaats juist in de dagelijkse handelingen van 
taakcombineerders vorm krijgt. Daarbij laten ze zien dat deze levensstijl zich ook 
buiten de centrale stad voordoet en niet alleen in de oude stadswijken waar die 
tot nu toe werd aangetroffen (Karsten 2003 & 2007, Karsten et al., 2007, Van der 
Land, 2004).

De sociale bindingen onder de eerste IJburgers weerspiegelen de vorm en ruim-
telijke spreiding die sociale relaties in de netwerksamenleving hebben aangeno-
men. De bewoners hebben uitgestrekte sociale netwerken met het zwaartepunt 
buiten de woonomgeving. Hun feitelijke contacten met directe buren zijn alge-
meen los en gebaseerd op vrije keuze. De pioniersfase duurt daarom veel korter 
en wordt minder intensief beleefd dan in het nieuwe land van weleer (zie o.a. 
Groenman, 1953; Gans, 1967; Constandse & Schonk, 1984). Zowel in het ruim-
telijk gedrag van de bewoners als de site & situation-kenmerken staat de wijk nog 
maar weinig los van het bestaande land. 

Toch levert de kleinschalige, dorpse situatie van de beginfase een grote bij-
drage aan de place making van de wijk als bijzondere locatie. Het zorgt voor een 
prettig soort saamhorigheid die men elders niet gewend was. In het bijzonder de 
gezinnen voelen zich erdoor aangetrokken. De sociale binding heeft hierdoor het 
karakter van een lichte gemeenschap waarin de wijk geen verplichtend en exclu-
sief integratiekader vormt, maar wel een basis is voor vrijblijvende sociale relaties 
(Duyvendak & Hurenkamp, 2004).

Ook uit de politieke binding blijkt dat de lokale betrokkenheid in nieuwe wij-
ken een mengeling van individualistische kenmerken en hang naar geborgenheid 
herbergt. Het nieuwe land maakt zeker in de beginfase een belangrijk deel van de 
place making onder de bewoners uit. Ze geven een grote interesse in het reilen en 
zeilen van hun woonomgeving weer en uiten dit ook in lokale acties en organisa-
ties. Deze groeien echter nooit tot een structurele factor in de wijk uit omdat veel 
bewoners zich gaandeweg steeds meer op hun eigen straat of blok concentreren. 
Dit wordt bezien als een paradijs dat tegen elke bedreiging beschermd moet wor-
den, typisch suburbane sentimenten (Baldasarre, 1986; Baumgartner, 1989; Van 
Ginkel & Deben, 2002). Tot inzet voor het ‘publieke belang’ komt men daarbij 
zelden, het verantwoordelijkheidsgevoel wordt vooral individueel beleefd. De poli-
tieke binding op IJburg is dan ook het best te karakteriseren als een community of 
limited liability waarin mensen vrijblijvend en op basis van eigenbelang in partici-
peren (Janowitz, 1952; Greer, 1962; Suttles, 1973; Ahlbrandt, 1984).

De culturele binding is de belangrijkste uiting van elective belonging. De iden-
tificatie met de wijk vormt dan ook het meest sterke en duurzame aspect van 
place making. Ongeacht het feitelijk ruimtegebruik, de sociale contacten of actieve 
betrokkenheid, geven bewoners hierin hun woonomgeving betekenis. Juist door 
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Glazenwassers aan het werk in de Zwanenbloemlaan

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd246   246 5-11-2008   12:32:45



 deelconclusie bewoners — 247

de grote keuzevrijheid ten aanzien van hun woonlocatie, maken velen een zeer 
afgewogen proces door, waarin ze een duidelijk verhaal over de plek en hun eigen 
identiteit construeren. Ze selecteren soms op zeer subtiele verschillen als onder-
scheidende kwaliteiten. De IJburgers gaan hierin zelfs zo ver dat ze het wonen in 
de wijk tot een aparte levensstijl verheffen. Deze gaat echter hand in hand met hun 
verbondenheid met het stedelijk leven.

Hieruit blijkt hoe dynamisch place in de hedendaagse netwerksamenleving is 
geworden. Plaatsen zijn geen statische, gegeven eenheid waar mensen zich als 
geheel mee vereenzelvigen of van distantiëren, zoals sommige onderzoekers dit 
zien (bijv. Hummon, 1990). Place attachment is noch een natuurlijke menselijke 
emotie, noch een product van de commerciële belangen van projectontwikkelaars 
(Fried 1982 & 2000; Altman & Low, 1992; Harvey, 1993, Hayden, 1995). Bewoners 
zijn in staat de betekenis middels actieve sociale constructie naar hun hand te zet-
ten en aan meerdere plekken tegelijkertijd gebonden te zijn. Deze meervoudige, 
dynamische identiteiten kenmerken hun territoriale bindingen.

Verklaringen

Er zijn verschillende factoren aan te wijzen die place making in het bijzonder be-
invloeden. In de eerste plaats zijn dit de persoonskenmerken en levensfase van 
de bewoners. Op vrijwel alle dimensies van territoriale binding blijkt dat gezin-
nen hun woonomgeving het meest intensief gebruiken en beleven. Daarbinnen 
nemen vrouwen de meest prominente plaats in. Zij zijn het meest in de wijk aan-
wezig, maken het meest gebruik van lokale voorzieningen en hebben de meeste 
contacten met hun medebewoners. 

De binding aan Amsterdam wordt hoofdzakelijk bepaald door de woonsituatie, 
in het bijzonder de woonduur. Hoe langer men in de stad woont en hoe korter op 
IJburg, hoe meer men op plaatsen buiten de wijk georiënteerd is. Daarentegen 
blijken juist de kopers, en niet de sociale huurders die de langste wooncarrières in 
Amsterdam hebben, zich het meest met de stad identificeren. 

Het effect van de sociaal-economische situatie is diffuus. In andere onderzoe-
ken is geconcludeerd dat vooral de hogere (culturele) middenklasse symbolische 
waarde aan hun woonomgeving hecht (De Wijs-Mulkens, 1999, Van der Land, 
2004). Bij de culturele binding is echter geen effect zichtbaar, hetgeen verklaard 
kan worden uit de relatief homogene bevolkingssamenstelling van de eerste 
IJburgers. Toch kan de bewering dat hoger opgeleiden een voorhoedegroep op 
het gebied van sociaal-ruimtelijke onthechting vormen, met recht tegengesproken 
worden (Driessen & Völker, 2000). Juist deze categorie bewoners laat de hoogste 
mate van buurtbinding zien in zowel hun functioneel ruimtegebruik, sociale con-
tacten als lokale betrokkenheid.
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In samenhang kan geconcludeerd worden dat place making het meest intensief 
is bij hoogopgeleide stedelingen in de gezinsvormende fase. Niet alleen zijn zij 
zeer plaatsgevoelig, ook bevinden ze zich in een overgangsfase binnen hun leven 
waarin ze hun bindingen moeten herdefiniëren. Dit leidt tot een actieve betekenis-
geving van hun nieuwe woonomgeving in relatie tot hun eigen, nieuwe zelfbeeld. 
In het geval van IJburg vormen ze niet alleen de ruimtelijke identiteit van een ste-
delijke buitenwijk, maar creëren ze ook een levensstijl die het suburbane familism 
combineert met het stedelijke careerism (Bell, 1958; Droogleever Fortuijn, 1993).

Met de bewonerskenmerken is het proces van place making echter niet geheel 
verklaard. De structurele plaatskenmerken zijn eveneens van invloed op de bete-
kenisgeving van de bewoners. Op IJburg is dit met name het feit dat het een vol-
ledig nieuwe wijk is die geheel uit het niets ontstaat. Het zorgt voor een gevoel van 
ongekende mogelijkheden en geeft de wijk volgens de bewoners een bijzondere 
status waar ze zich graag aan spiegelen. Ondanks dat de pioniersgeest snel over-
waait, blijven ze in hun betekenisgeving uit de mythe van het nieuwe land putten 
(Lupi, 2005). 

Ook in fysiek opzicht draagt de status van nieuwe wijk bij aan de place making. 
Waar IJburg in de loop van de tijd uit zal groeien tot een dichtbebouwd stadsdeel, 
was het op het moment dat zij hun intrek namen nog kleinschalig en overzichte-
lijk. Het gevoel van ‘buiten wonen in de stad’ heeft zich sterk in deze context ont-
wikkeld. IJburg lag tamelijk geïsoleerd, echt buiten de bestaande stad, maar wel 
binnen het grondgebied van Amsterdam. Ruimte, wind, water en zand beheersten 
nog het eiland. 

Hoewel de absolute ligging van IJburg hetzelfde zal blijven, zullen de relatieve 
site & situation-kenmerken wel veranderen. Al tijdens het onderzoek werd de wijk 
drukker en voller waardoor het meer stedelijke trekken kreeg. Uit het feit dat de 
bewoners hun place making daarop aanpassen, blijkt de invloed die fysieke en 
sociale structuren hebben op de betekenisgeving van een plek. Place kan weliswaar 
verschillende vormen aannemen, maar de sociale constructie door de users is altijd 
gebonden aan een potentiële ruimte (Gans, 1968).

Tot slot bevindt place making zich niet in een vacuüm, maar worden bewoners 
beïnvloed door de beeldvorming van anderen. Met name de media blijken hier een 
grote rol in te spelen. Kranten en televisie kunnen een nieuwe wijk meer dan vroe-
ger maken of breken. Bewoners zijn hier echter geen willoze slachtoffers van. De 
IJburgers laten zien hoe ze via hun eigen sociale netwerken en mediagebruik een 
ander imago weten te vestigen. Place making wordt zo een wisselwerking tussen de 
interne beeldvorming en de externe buurtreputatie (Hortulanus, 1995).
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