
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Buiten wonen in de stad : de place making van IJburg

Lupi, T.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lupi, T. (2008). Buiten wonen in de stad : de place making van IJburg. [, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/buiten-wonen-in-de-stad--de-place-making-van-ijburg(2da5139b-a237-4daa-9a70-a922108e32aa).html


251

hoofdstuk 11 

de dynamIek Van PlaCE making 

Place making komt voort uit de handelingen van vele verschillende actoren. Pro-
fessionals proberen in het plannen en bouwen de ontwikkeling van een plek te 
sturen, waar bewoners betekenis geven in hun gebruik en beleving van de ruimte. 
In de vorige hoofdstukken zijn deze processen los van elkaar besproken. Elk heb-
ben een eigen invloed op place, maar ze hebben zich ook tot elkaar te verhouden. 
Deel iv van deze studie schetst de confrontatie tussen de place making van de 
professionals met die van de bewoners. Hoezeer er in de planvorming ook naar 
gestreefd wordt, een nieuwe wijk is niet maakbaar. Bovendien zorgen externe, 
structurele processen voor een dynamiek die niet altijd overeenkomt met ruimte-
lijke visies van de professionals. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is hoe 
zij hiermee omgaan. Passen ze hun visies aan, zoeken ze andere mogelijkheden 
om deze te realiseren of blijven ze bij de oorspronkelijke plannen?

11.1 Plannen in de praktijk

mengen, spelen en parkeren

De ruimtelijke visies van de professionals kennen vier dimensies: de fysieke struc-
tuur, de sociale kenmerken van de wijk, de voorzieningen en de ruimtelijke iden-
titeit. In hoofdstuk 4 is geconcludeerd dat met name achter de visie op de fysieke 
structuur in de planvorming veel maakbaarheidsidealen zitten. De eerste proble-
men met de vergaande ruimtelijke diversiteit zijn al in een vroeg stadium van de 
aanleg, tijdens de crisis van 2003, geadresseerd. De gemeentelijke professionals 
beschouwen dit hoofdzakelijk als een interne aangelegenheid waarmee bewoners 
weinig te maken hebben. Nu er echter mensen op IJburg wonen, zwengelen de 
consortia de discussie over de gewenste mate van fysieke menging in de wijk weer 
aan. De ruimtelijke visie in de plannen botst hier duidelijk met de place making van 
bewoners, zoals ook de directeur projectontwikkeling van de Principaal signaleert. 
‘Bij blok 3b waren ze geschrokken. Bewoners hadden zich niet gerealiseerd dat 
er ook zulke mensen zouden komen. Ik zou het geen segregatie willen noemen, 
maar ja, dat mengt toch niet.’ De vertegenwoordiger van Amvest ziet zijn stelling 
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252	 — buiten wonen in de stad

bevestigd dat de sociale structuur ‘achteruitgaat’ door een te sterk doorgevoerde 
mix van woningtypen.

Ook de voor IJburg verantwoordelijke stadsdeelwethouder zegt slechte erva-
ringen met de fysieke menging te hebben. ‘We riepen allemaal dat dertig procent 
ideaal is, maar we hebben ons nooit afgevraagd wat dat nou betekent. Wij zitten nu 
met klagende bewoners.’ Zowel de stadsdeelvoorzitter als de directeur van de Prin-
cipaal vinden dat overeenkomst tussen bewoners een grotere basis in de verdere 
plannen voor IJburg dient te krijgen. ‘Ruimtelijke diversiteit is zeker niet zalig-
makend. Eigenlijk zou je mensen meer op basis van hun leefstijl keuzes moeten 
laten maken, maar dat vergt een zekere ruimte in de markt. We hebben er nog niet 
precies de vinger achter hoe we kunnen mengen op leefstijl.’

Dat soort toch soort zoekt, is inmiddels doorgedrongen tot de gemeentelijke 
planners. Dergelijke processen moeten we in het vervolg niet negeren, zo lijkt de 
stemming bij dRO. Toch weerspreken zowel de wethouder Stedelijke Ontwikke-
ling als medewerkers van het Ontwikkelingsbedrijf (oga) dat de vergaande men-
ging op IJburg, die soms grote tegenstellingen tussen buren oplevert, voor pola-
risatie zorgt. Daarvoor zijn de prijzen in de sociale huur volgens hen te hoog. ‘De 
onderkant van de maatschappij zit er niet. Als je voor een sociale huurwoning 
in aanmerking komt dan zit je sowieso aan de bovenkant van die markt. Met 
een uitkering kom je IJburg niet meer op.’ Hiermee is de discussie afgedaan. De 
gemeentelijke professionals blijven kortom vasthouden aan de visie in de plannen 
en lijken niet geneigd in de verdere ontwikkeling van IJburg de mate van fysieke 
mening te veranderen.

Een ander aspect van de fysieke structuur waar de professionals tegen onvrede 
van bewoners aanlopen, is de inrichting van de openbare ruimte. In de eerste 
plaats gaat het om de aanwezigheid van kinderspeelplaatsen. Behalve het stads-
deel, beschouwt echter geen enkele professional dit als punt van zorg omdat het 
volgens hen allemaal in de plannen zit. De directeur van oga noemt het gebrek 
aan speelplaatsen een ‘bijzondere discussie’. ‘Als die kinderen ergens een enorme 
hoeveelheid speelterrein hebben is dat wel daar, dus ik snap die ouders eerlijk 
gezegd niet. Laat ze hun zegeningen tellen dat ze de komenden jaren nog geen 
wipkip hebben maar onaangeharkte straten en pleintjes en illegale bouwplaatsen.’ 
De regiodirecteur van Bouwfonds wijdt de kwestie aan een spanning die altijd in 
een nieuwe wijk ontstaat afhankelijk van de leeftijd van de bevolking. IJburg is 
daarin niet bijzonder en behoeft ook geen extra maatregelen. ‘Over 20 jaar is de 
wijk volwassen en dan willen jongeren een voetbalveldje en willen ze voor kinde-
ren weer iets anders.’

De gemeentelijke projectmanager beaamt dat wensen voor de openbare ruimte 
veranderlijk zijn en het daarom volgens hem onmogelijk is er constant op in te 
springen. Toch wijst hij op een frictie in de opzet van de speelplaatsen die deels 
gepland zijn in het binnengebied van de bouwblokken. ‘We stuiten nu op juridi-
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sche problemen omdat de consortia niet verantwoordelijk willen zijn terwijl het 
wel op hun grondgebied ligt. Dus dan moeten we die speelplekken niet meer 
openbaar maken.’

Professionals binnen het stadsdeel vinden deze planningsconstructie onbe-
grijpelijk en onmogelijk aan bewoners uit te leggen. De voor IJburg verantwoor-
delijke wethouder stelt dat ook de consortia zouden moeten inzien dat ze hier niet 
bij gebaat zijn. ‘Het is natuurlijk eigenlijk bizar dat als we een wijk neerzetten en 
we de komende tien jaar moeten vaststellen dat er bijvoorbeeld te weinig plek is 
ingeruimd voor speelgelegenheden. Mensen gaan dat ervaren als nadeel van de 
wijk en dat is ook niet in het belang van het consortium. Die moeten die huizen 
verhuren of verkopen.’

Over de inrichting van de openbare ruimte wat betreft parkeren zijn de menin-
gen van de meeste professionals nauwelijks veranderd. Nu er mensen op IJburg 
wonen sterkt hen dit alleen maar in de overtuiging dat de lage parkeernorm een 
fundamentele fout in de plannen is. De projectmanager blijft niettemin de gedachte 
erachter verdedigen, al is het volgens hem uiteindelijk aan de IJburgers zelfs. ‘Als 
parkeren ooit ten koste moet gaan van groen, dan is dat de keuze van bewoners.’ 
Voorlopig maakt hij zich weinig zorgen want de woningen raakt hij naar eigen 
zeggen met gemak kwijt, ‘dus zo bezwaarlijk vinden ze die norm niet.’

De sociale samenhang van stedelijke gezinnen

Ook op de sociale kenmerken van IJburg toont zich een sociale dynamiek die af-
wijkt van de plannen. In de eerste plaats blijkt dit in de bevolkingssamenstelling. 
De gemeentelijke nota’s van de jaren negentig schetsen een diverse, stedelijke be-
volking als doelgroep voor de wijk, maar in hoofdstuk 5 bleek dat de professionals 
hier verschillende visies op hebben. De projectontwikkelaars bouwen het liefst ge-
richt op de grootste en meest koopkrachtige vraag in de markt, terwijl de gemeente 
en de woningcorporaties zich hier tegen verzetten. Zij willen de bevolkingssamen-
stelling zo veel mogelijk open laten en maar weinig vastleggen, deels uit hun so-
ciale doelstelling, maar deels ook uit eerdere ervaringen. In herontwikkeling van 
het Oostelijk Havengebied enkele jaren daarvoor was doelgroepplanning namelijk 
flink mis gelopen, zo verklaart de wethouder Stedelijke Ontwikkeling. ‘Sinds er 
voor het Oostelijk Havengebied verkeerd is ingeschat dat deze mensen geen kinde-
ren zouden krijgen, ben ik genezen van het idee dat je dat allemaal kunt sturen.’

Als de eerste bewoners zich op IJburg vestigen blijken de professionals toch 
minder gelukkig met dit vrije proces van place making. Zoals in hoofdstuk 6 
beschreven, vindt in de wijk een onverwachte babyboom plaats. In eerste instantie 
meent het projectbureau dat dit het gevolg is van de oververtegenwoordiging van 
eengezinswoningen in de eerste bouwtranche. ‘Bekend was dat er veel mensen 
zijn voor het middensegment, die een groter huis willen en iets met water.’
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Als ook de appartementen betrokken worden door jonge gezinnen, geven de 
gemeentelijke professionals toe het aantal kinderen toch onderschat te hebben. 
De directeur van het Ontwikkelingsbedrijf (oga) zegt niet te begrijpen hoe het zo 
mis heeft kunnen gaan. Volgens hem had nog beter van eerdere plannen geleerd 
moeten worden en zou de bevolkingssamenstelling van de pioniers, gezien de ken-
merken van eerst aangeboden woningen, eigenlijk geen verassing moeten zijn. 
‘Mij is altijd bezworen dat men voor IJburg van tevoren wist en er rekening mee 
was gehouden dat er heel veel ouders met kinderen zouden komen wonen. Nu 
blijkt dus dat het toch weer helemaal fout is gegaan.’

Hetzelfde verklaren de meeste vertegenwoordigers van de consortia. Omdat 
IJburg mede gepland is als verlengstuk van het Oostelijk Havengebied menen de 
projectontwikkelaars altijd een gezinswijk in gedachte te hebben gehad. ‘De ste-
denbouwkundige opzet van het Oostelijk Havengebied verdraagt amper kinderen 
in de wijk en daarom trekken die mensen nu naar IJburg’, betoogt de regiodirec-
teur van Bouwfonds. Volgens het directielid van Ymere is er dan ook geen sprake 
van een onderschatting van het aantal jonge gezinnen.

De directeur van De Principaal, die wel wat verbaasd was, vindt het absoluut 
geen probleem maar eerder een teken van een gunstige place making. ‘Zodra je 
mensen een deur aan de straat geeft, willen ze blijkbaar kinderen. Ik zie dit als 
positief. Mensen vinden hun woonomgeving blijkbaar zo positief dat ze op IJburg 
zelfs op een appartement aan kinderen willen beginnen.’

De gemeentelijke professionals zitten daarentegen wel lichtelijk met de toch wat 
suburbane bevolkingssamenstelling in hun maag. Het strookt niet met hun wens 
voor een echte stadswijk, hoewel een wijk met veel kinderen volgens de stadsdeel-
voorzitter van Zeeburg ook best stedelijk kan zijn. ‘Je kan dan alleen niet allemaal 
een tuintje hebben.’ Volgens de directeur van oga zijn het wel ‘bijzondere gezin-
nen’ en geen standaard buitenwijkers waaruit volgens hem blijkt dat IJburg echt 
een geslaagd alternatief is voor Almere. ‘Je ziet wat voor een mensen erop af komen; 
hoog opgeleid en heel erg gebonden aan de stad dus ze willen er niet ver vandaan 
wonen. Maar aan de andere kant zie je de bolle buiken. Als je kinderen hebt en je 
vindt dat die niet in die stad mogen zitten dan is het een heel mooie mix.’

De directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening (dRO) erkent dat er fouten 
zijn gemaakt, maar de etnische samenstelling komt volgens hem goed overeen 
met het gemeentelijke programma. Door nadruk te leggen op het diversiteitsprin-
cipe in de plannen maskeert hij de discrepanties op de demografische kenmerken 
van de IJburgers. ‘We zijn ontzettend blij dat we kunnen constateren dat IJburg 
qua samenstelling amper afwijkt van andere Amsterdamse wijken: veel menging, 
veel culturen en veel leefstijlen.’

Een tweede aspect waarin de sociale dimensie in de ruimtelijke visies van de profes-
sionals wringt met de place making van de bewoners is de samenhang in de wijk. 
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Hoewel in de ideeën over menging van woningtypen en het project rond zorg, wel-
zijn en onderwijs wel impliciete wijkgedachten verborgen zitten, hadden de pro-
fessionals hier weinig voorstelling van. De stedenbouwkundige ontwerpen van de 
jaren negentig gingen zelfs uit van individualistische stedelingen die weinig sociale 
banden met hun buurt of buren zouden hebben. Dat er onder de pioniers soms al 
vrij sterke netwerken zijn ontstaan, heeft menigeen dan ook verbaasd.

De voorzitter van het stadsdeel Zeeburg is er juist erg blij mee. Volgens hem 
roepen beleidsmedewerkers te makkelijk dat er in nieuwe wijken geen interactie 
plaatsvindt. ‘Er gebeurt van alles en zo ontstaat gemeenschap. Natuurlijk zijn het 
individuen, maar mensen zoeken elkaar wel op.’ Binnen het stadsdeel is grote 
behoefte deze place making te ondersteunen, maar dit blijkt in de praktijk niet 
eenvoudig. Dat de bewoners klagen over de grote bureaucratie rond de wijk is 
niet onterecht, zo stelt de verantwoordelijk wethouder. ‘Hoewel IJburg in een zeer 
pril stadium verkeert, is er al wel veel verenigingsleven, ook al is dat nog weinig 
gestructureerd. We proberen mensen elkaar te laten vinden en grip te krijgen op 
de sociale netwerken. Maar dan moet ik niet lastig gevallen worden door mensen 
die zeggen dat zoiets helemaal niet de bedoeling van die wijk was.’

Ook op gemeentelijk niveau wordt de sociale dynamiek van IJburg gesigna-
leerd, maar is er wat meer terughoudendheid. Volgens de projectmanager zijn de 
bewoners heel verschillend en is de één meer betrokken bij de buurt dan de ander. 
‘Het heeft ook te maken met eigen belang. We hebben contact met de watersport-
vereniging en de bewonersvereniging, maar zij gaan niet bij elkaars vergaderingen 
zitten.’

De directeur van oga wijdt de vele formele en informele activiteiten op IJburg 
aan de specifieke samenstelling van de eerste bewonersgroep, waarmee hij wil zeg-
gen dat de wijk op de lange termijn niet veel zal afwijken van de plannen. ‘Pioniers 
zijn altijd sociale huurders geweest omdat we jarenlang niets anders gebouwd 
hebben. Nu heb je meer eengezinswoningen met kleine kinderen en voor hen is 
de buurt belangrijker. Maar er is geen bewoner op IJburg komen wonen voor wie 
de buurt het enige integratiekader is.’ De gemeente dient daarom volgens hem op 
afstand te blijven, bewoners moeten het vooral zelf doen. Bovendien kan de over-
heid in zijn visie het best sociale samenhang creëren door eerst te roepen ‘dat het 
allemaal niet kan, een flink vijandbeeld creëren’.

De consortia laten zich niet uit over de lokale sociale processen in de wijk. Zoals 
in hoofdstuk 5 beschreven, zien zij dit niet als iets waarop ze kunnen sturen. De 
directeur van De Principaal stelt net als enkele gemeentelijke professionals dat 
voor een saamhorigheidsgevoel ruziemaken met het stadsdeel heel fijn is. Het 
directielid van Ymere merkt daarnaast op dat het min of meer instorten van de 
bewonersvereniging aantoont dat IJburg een gemiddelde stadswijk wordt waar 
belangen van mensen uiteenlopen. Hij vindt het geen taak van de professionals 
hier iets aan te doen.
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Faciliteiten in het gedrang

Ook op het punt van de voorzieningen loopt de praktijk op IJburg duidelijk niet 
gelijk op met de initiële visies. Zo komt wat gepland was maar moeizaam van de 
grond en kan nauwelijks aan de vraag naar sociale voorzieningen worden voldaan. 
In het bijzonder het stadsdeel maakt zich hier ernstig zorgen om. ‘Als er echt meer 
kinderen komen’, redeneert de voorzitter, ‘dan moeten we de faciliteiten daar op 
aanpassen.’

Hier zijn de meeste professionals het wel mee eens, maar ze verschillen in de 
manier waarop ze dit willen realiseren. Volgens de wethouder Stedelijke Ontwik-
keling kan de gemeente weinig meer doen dan voorzieningen plannen en zijn 
het uiteindelijk de exploitanten die het op IJburg leuk maken. De directeur van 
dRO ziet nog wel een verdere taak in het aanjagen van de ontwikkelingen, wat hij 
omschrijft als het ‘verleiden van bedrijven’ om naar IJburg te komen. ‘Ik vind het 
belangrijk dat scholen en voorzieningen op tijd worden gerealiseerd. Voorname-
lijk omdat je daar dan niet tijdenlang met lege ruimtes zit.’ Of de gemeente op 
de vraag kan springen nadat de plannen gemaakt zijn, is volgens hem echter een 
andere kwestie.

Binnen de consortia maken de problemen met de voorzieningen weinig indruk. 
Volgens de regiodirecteur van Bouwfonds is het slechts een fase in de ontwikke-
ling van de wijk en komen ‘gewone behoeftes en interesses uit de markt’ op ter-
mijn. De directeur van woningcorporatie Het Oosten meent dat de plannen zich 
maar moeten aanpassen aan de praktijk. ‘Nu komt er een bepaalde groep en mis 
je wat. Dan maak je dat toch gewoon. In een flexibel plan kan dat.’ De Principaal 
is daarom op zoek naar zogenaamde sloaps, space left over after planning, voor tijde-
lijke voorzieningen.

Medewerkers van het stadsdeel, die uiteindelijk voor de realisatie en het beheer 
van veel voorzieningen verantwoordelijk zijn, beamen dit. Ze hebben echter naar 
eigen zeggen moeite de gaten in de planning van IJburg te vinden, hetgeen de 
verantwoordelijke stadsdeelwethouder erg dwars zit. ‘Er is natuurlijk altijd een 
bepaald dilemma tussen wat we met elkaar bedacht hebben en wat bewoners eisen 
en wensen of wat op een gegeven moment de bevolkingspopulatie vraagt. Maar in 
de eerste fase is heel weinig flexibiliteit. Dan lijkt het soms wel een olietanker die 
je een beetje probeert bij te sturen.’

De meest nijpende kwestie betreft de kindervoorzieningen, zo erkent ook de 
gemeente. Het projectbureau verhoogt de norm voor kinderdagverblijven al in een 
vroeg stadium van 25 naar 50 procent van de kinderen tussen nul en vier jaar, maar 
wijst verder naar de consortia als probleemoplossers. Alle gemeentelijke professio-
nals menen namelijk dat er voldoende ruimte in de plannen zit. ‘Er is veel geklaag 
over het tekort aan crèches. Mensen bellen me er iedere dag over, maar het is een 
private aangelegenheid. Daar ga ik niet over en ik kan er niets aan veranderen.’

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd256   256 5-11-2008   12:32:46



 de dynamiek van place making — 257

Een van de ontwerpers pleit voor het gebruik maken van de leegstaande ruimtes. 
In fysieke zin zijn de problemen met de kinderopvang in zijn ogen makkelijk 
oplosbaar. ‘Ik ben vóór tijdelijke voorzieningen! Zet maar neer die noodlokalen! 
Alleen moet er niet zo gezeurd worden. Men ziet tijdelijke lokalen vaak als een 
probleem, maar dat zie ik niet zo.’

Volgens het directielid van Ymere is het een kip-en-ei vraagstuk omdat kin-
deropvang pas gerealiseerd kan worden als er voldoende draagvlak is en onderne-
mers bereid te zijn om in een locatie te investeren. In een nieuwe wijk waarvan 
de ontwikkeling ook nog een zeer grillig verloop kent, is dat echter lastig, zo zijn 
ook de medewerkers van oga tot de conclusie gekomen. ‘Een crèche kan eigenlijk 
alleen commercieel draaien wanneer je in een oud pand zit dat niet voldoet aan 
de normen.’

Bij scholen heeft de gemeente de regie meer in handen en deze zijn dan ook 
in een vroeg stadium gerealiseerd. Volgens de projectmanager toont dit aan dat 
de basis van de plannen juist is. ‘We hebben wel degelijk rekening gehouden met 
kinderen; er staan zelfs drie scholen leeg.’

Dat het zogenaamde carrouselmodel bij de eerste bewoners nog nauwelijks 
aanslaat, stelt de stadsdeelvoorzitter enigszins teleur. Dit systeem, waarin scholen 

IJburgse hangjongeren

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd257   257 5-11-2008   12:32:47



258	 — buiten wonen in de stad

en opvang elk een thema hebben, wat ouders dient uit te dagen bewuster te kiezen, 
zal zich nog moeten bewijzen.

Een groter probleem, aldus de programmamanager van Zeeburg, is dat een 
tijdelijke plek voor nieuwe scholen vrijwel onvindbaar is. ‘We zitten nu te passen 
en te meten waar het eventueel nog zou kunnen. Maar alles is al ingepland, geen 
stukje grond blijft braak liggen. Ik roep wel eens “nou, dan doen we toch een blok 
niet”. Dan beginnen ze bij het projectbureau te lachen, dat is toch onmogelijk want 
dat zou de opbrengsten schaden.’

Ook op het gebied van zorgvoorzieningen, basis van het programma IJburg 
zonder Scheidslijnen, zijn er problemen. Enerzijds ligt dit aan gebrekkige belang-
stelling bij commerciële aanbieders, anderzijds is het project grotendeels van de 
gemeente afhankelijk en daar liep het volgens de projectmanager al snel spaak. 
‘We werkten samen met één zorgverzekeraar en dat is heel slecht gegaan. Daarbij 
is het een hoogconjunctuurproject. Toen het even slecht ging met IJburg zette de 
overheid meteen de geldstroom stop.’

Inmiddels probeert de gemeente de woningcorporaties te betrekken zodat de 
geplande voorzieningen makkelijker van de grond komen. De projectmanager zou 
ook graag met de andere marktpartijen het experiment aangaan, want zo stelt hij, 
‘of we nou nóg mooiere huizen gaan bouwen, maakt eigenlijk niet uit’. Samenwer-
king met de rest van de consortia gaat echter nog moeizaam omdat het hen volgens 
verschillende gemeentelijke professionals aan maatschappelijk ondernemerschap 
ontbreekt. ‘We zouden willen dat voor zulke voorzieningen de huurprijzen wat 
zouden zakken. Maar de sociaal-maatschappelijke bestemmingen zijn op geen 
enkele wijze in de grondexploitatie opgenomen, dus gebeurt er niks.’

Toch zou de manager projectontwikkeling van Amvest naar eigen zeggen graag 
een rol in IJburg zonder Scheidslijnen spelen. ‘Ik ben momenteel bezig om het 
voor elkaar te krijgen dat er een steiger aangelegd wordt die ook toegankelijk is 
voor rolstoelen. Dat zat niet in de plannen.’

Tot slot komt de welzijnspoot van IJburg zonder Scheidslijnen in de eerste 
jaren slecht van de grond. Het Centrum voor Vrije Tijd is door de vertraging in 
de bouw voorlopig uitgesteld en tot ergernis van het projectbureau vervullen de 
brede scholen niet de functie die hen was toebedacht. ‘Ik vind het belachelijk dat 
wanneer er met overheidsgeld een school wordt gebouwd, dat de buurt daar geen 
toneel mag spelen, omdat het schoolbestuur dat niet wil. Dan zeggen ze dat de 
overheid niet faciliteert, maar daar ligt de kern van het probleem niet.’

Bij stadsdeel Zeeburg blijken de ideeën over welzijn inmiddels veranderd te 
zijn en niet meer aan te sluiten bij de oorspronkelijke plannen. Hoewel ze dit 
herhaaldelijk bij het projectbureau hebben gemeld, is er volgens de programma-
manager weinig aan te doen. ‘We maken nu één buurthuis terwijl de vraag veel 
flexibeler is. We gaan daar we wel mee door want het kan niet anders, maar je hebt 
wel het gevoel dat je iets achterhaalds aan het bouwen bent.’
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De andere gemeentelijke professionals zien voornamelijk heil in particulier 
initiatief om welzijn te stimuleren, ook vanuit de bewoners. Zo merkt de wethou-
der Stedelijke Ontwikkeling op dat cafés vaak uitstekende ontmoetingsruimtes 
zijn. Volgens de projectmanager doen de pioniers op dat gebied al veel en hoeft de 
gemeente dit alleen de faciliteren. Maar hij kan onmogelijk aan alle verwachtingen 
voldoen en zijn houding ten opzichte van bewoners is dan ook dubbel. ‘We pro-
beren in te haken op initiatieven van bewoners omdat wij menen dat dit bijdraagt 
aan een sociale wijk. Zo hebben we het Piet Hein Eek-huisje behouden omdat de 
bewoners dat graag wilden. Maar ze zijn ook heel gehaaid. Als het niet goed gaat 
willen ze subiet hulp hebben en als ze dat niet meteen krijgen, dan gaan ze klagen 
bij Het Parool.’

Ook de directeur van oga vindt dat de gemeente niet de enige partij in het 
creëren van sociale voorzieningen is. In plaats van een aanpassing van de plan-
nen pleit hij voor een grotere rol van de consortia. Zo is het Blauwe Huis naar zijn 
mening een goed voorbeeld van een project dat grotendeels buiten de overheid 
om gerealiseerd is. ‘Je ziet dat er meer behoefte is aan sociale ontmoetingen dan 
we verwacht hadden en er eigenlijk te weinig voorzieningen daarop gepland zijn. 
Je kan dan wel zeggen dat de overheid het moet doen, maar je kan het ook door 
de markt laten doen, samen met de mensen. Niet zo kopschuw zijn voor zulke 
collectieve ruimtes.’

De stadsdeelvoorzitter is er op zich niet tegen bewoners te laten (mee)betalen 
aan dergelijke faciliteiten omdat dan daadwerkelijk iets ontstaat wat mensen wil-
len. Toch blijft de overheid een belangrijke speler omdat, zoals hij stelt, niet alle 
IJburgers in staat zijn actief bij te dragen. ‘Dan is de afweging: subsidieer je per 
persoon of ga je wèl voorzieningen aanbieden?’

Duurzame identiteit

Uit hun culturele bindingen blijkt dat de eerste bewoners van IJburg een ruimte-
lijke identiteit aan de wijk toekennen die overeenkomt met de visies van de pro-
fessionals. Over dit aspect zijn zowel de vertegenwoordigers van de gemeente als 
de marktpartijen dan ook zeer te spreken. De discussies tijdens de crisis van 2003 
heeft men duidelijk achter zich gelaten. Het feit dat IJburg inmiddels tamelijk 
gewild is in Amsterdam duidt volgens hen op een geslaagde place making. ‘IJburg 
is geworden wat we dachten dat het zou worden’, zo stelt de wethouder Stedelijke 
Ontwikkeling, ‘namelijk buiten wonen dichtbij de stad.’

Ten aanzien van hun visie op de identiteit overheerst bij de meeste profes-
sionals dan ook vooral trots. ‘Veel mensen dachten dat IJburg heel ver van het 
centrum ligt’, benadrukt de directeur van dRO, ‘daarom was het in eerste instantie 
wel een risicovolle onderneming.’ Maar inmiddels is de consument, volgens de 
manager projectontwikkeling van Amvest, overtuigd van de aantrekkelijkheid van 
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de wijk. ‘Mensen kiezen niet voor IJburg omdat er niets beters en betaalbaars zou 
zijn. Ze kiezen voor kwaliteit en kiezen bewust voor IJburg.’ Ook de ontwerper is 
blij dat men niet meer moeilijk doet over de afstanden, maar ingezien heeft dat de 
wijk op slechts een kwartier fietsen is van het centrum van Amsterdam ligt. ‘IJburg 
is geen mislukking, mensen staan in de rij voor woningen. Ze komen voor een 
ruim huis op een prachtige plek.’

Diverse vertegenwoordigers van de consortia wijten het succes van IJburg aan 
het feit dat de wijk vanaf het begin duidelijk herkenbaar en gemarkeerd is, iets 
waar ook de bewoners aan refereerden. ‘Omdat IJburg afgebakend is door het 
omringende water is “buurt” makkelijk te definiëren en te ervaren. Zeker de Riet-
eilanden zijn al een buurt, de bewoners zien die plaats echt als hún wijk.’

Hoewel de place making van professionals en bewoners in de eerste jaren gelijk 
op lijken te gaan, vraagt de regiodirecteur van Bouwfonds zich af hoe men IJburg 
in de toekomst zal zien. Nu is er nog volop ruimte, maar dat zal op den duur ver-
dwijnen. ‘Buiten wonen in de stad zal dan niet overeind blijven.’ Het directielid 
van Ymere deelt deze visie. Volgens hem luistert de ontwikkeling van de wijk zeer 

Spelende kinderen
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nauw en staat of valt dit met toegevoegde elementen als de haven. ‘Op basis van 
wat er nu is, gaat IJburg het niet redden, qua stedelijke doelstelling.’

Zijn collega van de Principaal daarentegen vindt het eigenlijk nog te vroeg om 
er uitspraken over te kunnen doen, maar verklaart zich wel een echte IJburg-belie-
ver. De wijk is volgens hem het beste van twee werelden. Ook de gemeentelijke 
professionals zien de verdere place making van IJburg algemeen zonnig in. ‘Ik 
denk dat het door al dat water, ook als het straks enorm dicht is en overal auto’s op 
de stoep staan, dat je toch nog het idee houdt dat je buiten woont’, zo verklaart de 
directeur van oga. De projectmanager constateert dat veel suburbane wijken in 
Almere aan sloop toe zijn en de mix met stedelijkheid daarom juist de toekomst 
heeft.

De stadsdeelwethouder hoopt dat IJburg wat meer afstand gaat nemen van 
het Oostelijk Havengebied. ‘Dat was succesvol en daarom is het nog een keer 
gedaan op IJburg. Maar voor de tweede fase moeten we daar nog eens goed over 
nadenken. Met het soort eiland dat je kiest, kan je namelijk de sociale structuur 
kiezen.’ Echter juist omdat de wijk zo succesvol is en de woningen gretig aftrek 
vinden, zijn de professionals weinig geneigd een andere koers te kiezen. Zolang 
ze geen prominentere rol toebedeeld krijgen, lijkt het pleidooi van het stadsdeel 
aan dovenmansoren gericht.

11.2 Flexibel sturen

Beheer 

De place making van IJburg gaat verder dan de visies van de professionals op de fy-
sieke structuur, sociale kenmerken, voorzieningen en identiteit van de wijk. Deze 
aspecten moeten niet alleen gepland, maar ook beheerd worden. In hoofdstuk 4 en 
5 is reeds geconstateerd dat de centrale stad en de consortia nauwelijks aandacht 
hebben voor maatschappelijke processen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 
IJburg een stadswijk moet worden, maar nergens in de plannen gesproken wordt 
over de dynamiek die hier bij hoort.

Naarmate de wijk zich verder ontwikkelt blijken de visies een tamelijk statisch 
karakter te kennen. De professionals hebben nauwelijks een antwoord op de eerste 
bewoners die elke afwijking van de geschetste ideale stadswijk als inbreuk op hun 
woongenot ervaren. De meesten zeggen dat IJburg zich ten opzichte van de rest 
van de stad natuurlijk niet in een vacuüm bevindt. ‘IJburg is Amsterdam en kent 
dus ook alle problemen van de stad’, aldus de projectmanager. En als je een stad 
wilt moet je volgens de directeur van dRO ‘een hoerenbuurt en een onderwereld 
hebben’. De wethouder Stedelijke Ontwikkeling stelt dat pioniers hun wijk altijd 
als een paradijs beschouwen, maar dit verandert zodra het allemaal niet meer 
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nieuw is. Ook de projectontwikkelaars hebben niet ‘de illusie dat er geen crimina-
liteit gaat komen’.

Als beheerders trekken de woningcorporaties en het stadsdeel zich van de 
klachten die bewoners over criminaliteit en overlast uiten beduidend meer aan. 
Volgens het directielid van Ymere is dit een uitvloeisel van ‘de overdracht van de 
ontwikkelkant naar de beheerkant’. Zijn woningcorporatie probeert hier op in te 
springen door onder meer het aanstellen van een buurtconciërge en het plaatsen 
van huismeesters in blokken met veel sociale huurwoningen.

Ook vanuit het stadsdeel wordt volgens de voorzitter veel aan preventie van 
overlast gedaan. ‘Het gericht toewijzen van sociale huur is belangrijk; er moeten 
geen concentraties van probleemgevallen gevormd worden. Daarom overleggen 
we vanaf het begin met corporaties.’ Tevens is hij bedacht op de spanning tussen 
huishoudens met en zonder kinderen, omdat dit zich uit in een gevecht om de 
openbare ruimte.

De voor IJburg verantwoordelijke wethouder in het stadsdeel laat echter weten 
dat de fricties niet met beheer alleen zijn op te lossen. ‘We hebben nu de interne 
discussie dat de eerste mensen zeggen te willen verhuizen omdat hun kinderen 
niet lekker op straat kunnen spelen. Dat ze geterroriseerd worden door de kin-
dertjes uit de sociale huurwoningen. Het maakt blijkbaar weinig uit hoe je het 
opvangt, het gaat toch weer mis.’

De klachten van de bewoners tonen volgens de manager projectontwikkeling 
van Amvest aan dat zij de wijk zich eigen maken en IJburg echt Amsterdams 
wordt. Hoewel ze dit op zich positief vinden, menen de professionals dat de pio-
niers hinder te snel als criminaliteit bestempelen. Zo kijken medewerkers van 
Bouwfonds met gemengde gevoelens aan tegen de waarde die de eerste IJburgers 
aan hun woonomgeving hechten. ‘Dat vinden ze belangrijk en daar willen ze veel 
voor doen. Ze spannen zelfs juridische procedures aan.’ Ook bij de woningcorpo-
raties kunnen ze erover meepraten dat bewoners met een geheel ander gezichts-
punt naar de wijk kijken dan zijzelf. ‘Zo vinden sommigen bijvoorbeeld dat een 
daklozenopvang in de buurt de waarde van hun huis nadelig beïnvloedt.’

Zowel de vertegenwoordigers van de gemeente als de consortia menen dat ze 
weinig middelen hebben om op deze processen in te springen. In woningontwerp 
is er volgens enkelen misschien iets te doen, zoals het werken met een politiekeur-
merk, maar voor de rest is het aan de bewoners zelf met de dynamiek van de stad om 
te gaan, aldus de directeur van oga. ‘Of er rekening mee gehouden is in de plannen? 
Dat moeten bewoners zelf doen. Er is bijvoorbeeld niet gekozen voor het gesloten 
bouwblok als verdedigingsmiddel.’ Dat jongeren buiten rondhangen is volgens de 
wethouder Stedelijke Ontwikkeling helemaal niet te voorkomen. Bewoners moeten 
hiermee gewoon leren leven, zo stelt hij. De directeur van De Principaal denkt dat 
dergelijke overlast en kleine criminaliteit het best bestreden kunnen worden met een 
hoog niveau van sociale controle, iets waar hij zich niet verantwoordelijk voor acht. 
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Ondanks dat ook de gemeentelijke projectmanager volhoudt dat het geen kwes-
tie van beter plannen is, zit hij wel met de beheerssituatie in zijn maag. Met sussen 
wordt deze niet opgelost, beaamt hij. Volgens hem is het echter een maatschap-
pelijk probleem dat breder is dan IJburg alleen en waar hij zich dus bij gebrek aan 
oplossing achter kan verschuilen. ‘We zijn in de samenleving zo intolerant. Alles is 
in Nederland gelijk een probleem en dat baart me wel zorgen voor de wijk. Als ik 
een school laat bouwen, dan vinden mensen dat een probleem, want scholen bete-
kenen jongeren en jongeren betekenen problemen want die gaan op dat pleintje 
staan. En de beheerkant ziet daar ook vaak problemen in. Zij vinden dat ze worden 
opgescheept met de beslissingen van de centrale stad.’

Plannen voor de toekomst

De beheerskwestie toont aan dat de professionals moeite hebben met de grillig-
heid van het place making-proces om te gaan. Wanneer er zich onverwachte ont-
wikkelingen voordoen, ontstaat keer op keer een discussie over de basis van de 
plannen waarin de partijen steevast naar elkaar verwijzen als verantwoordelijke 
speler. Dit biedt echter geen duurzame oplossing voor de planningsdynamiek. In 
het bijzonder het stadsdeel en de woningcorporaties breken zich als beheerders 
het hoofd over hoe hun ruimtelijke visie te verenigen met het gebruik en de be-
leving van de IJburgers. Zij stellen veelvuldig de vraag wat je vast moet leggen en 
wat open gelaten kan worden voor latere invulling. Vrijwel alle professionals heb-
ben hier een mening over waarin flexibiliteit centraal staat, maar de uitwerking 
verschilt naar hun institutionele rolkenmerken.

De directeur van woningcorporatie Het Oosten heeft de stellige overtuiging dat 
er zo min mogelijk gepland moet worden. Deze neiging komt volgens hem voort 
uit een angst voor de werkelijkheid en een blijvend geloof dat deze via plannen in 
goede banen te leiden is, oftewel de oude maakbaarheidsgedachte. ‘Dus als we een 
wijk gaan bouwen gaan we programma’s schrijven. Maar niemand weet wat er met 
IJburg gebeurt en niemand weet wat er straks gebeurt. Je moet structuren bouwen 
waarin van alles en nog wat kan, zodat het leven erin kan kruipen.’

Zoals de directeur stelt, gaat het om ruimte voor de voortdurend veranderende 
wensen van bewoners, niet alleen tijdens de planning maar ook in de toekomst. 
Een dergelijk langetermijndenken zorgt voor hoge ontwikkelkosten, maar die 
betalen zich volgens hem op den duur uit. Hierbij verwijst hij naar wijken zoals 
Amsterdam Zuid of de grachtengordel die een grote flexibiliteit zouden kennen. 
Het gridpatroon dat voor IJburg ontworpen is, bood in zijn visie ook die kans, maar 
omdat men uiteindelijk in hele blokken is gaan bouwen, mondde dit toch uit in 
een statische structuur.

De door Het Oosten bedachte solids, bestemmingsloze gebouwen, ziet de direc-
teur nog als de enige manier om enige flexibiliteit in IJburg te brengen. Het vergt 
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echter een fundamenteel andere benadering van professionals waarover hij met 
de ontwikkelingen tot nu toe in het achterhoofd niet gerust is. ‘De gemeente zou 
moeten inspelen op meer kwaliteit, maar dat willen ze niet want dan krijgen ze 
ruzie met de projectontwikkelaars. Die rekenen en tekenen en willen niks aan het 
toeval overlaten. De toekomstkwaliteit is daarom typisch een taak van woningcor-
poraties.’

Hoewel de meeste professionals de ideeën van Het Oosten zelf zeggen te waar-
deren, menen ze dat de anderen er nog niet aan toe zijn. Zo gelooft de directeur van 
De Principaal niet in de solids omdat de overheid hier teveel beperkingen voor zou 
opwerpen. ‘Vooral vanwege het bestemmingsplan en de erfpachtvoorwaarden. De 
gemeente is niet flexibel met het gebruik van ruimte omdat ze bang zijn dat de ont-
wikkelaars teveel gaan verdienen. Dus ik ziet niet hoe deze solids kunnen slagen.’

Binnen de consortia heerst een grote terughoudendheid tegenover het veran-
deren van de functie van een gebouw. Zeker waar het om tijdelijke bestemmingen 
gaat voorzien de projectontwikkelaars problemen met de gebruikers omdat je die 
ruimte dan later weer moet afnemen. Flexibiliteit is volgens een directielid van 
Ymere dan ook voornamelijk gelegen in uitbreidingsmogelijkheden van wonin-
gen. ‘Het hoeft niet allemaal metéén gerealiseerd te worden; als de mogelijkhe-
den er maar zijn.’ Dit is ook de mening van de leidende stedenbouwkundige. Een 
gebouw kan best een vaste bestemming hebben, als gebruikers de ruimte maar 
eenvoudig naar hun behoeven kunnen aanpassen door bijvoorbeeld het slopen 
van muren.

Daarentegen pleit de regiodirecteur van Bouwfonds voor het braak laten liggen 
van bouwgrond, iets waar hij naar eigen zeggen de enige in is. ‘Je kan inderdaad de 
functie van een gebouw veranderen, je kan ook het terrein onbebouwd laten liggen 
totdat je er gebruik van gaat maken. Maar in de discussie is daar geen ruimte voor. 
Dat is te duur en daarom wordt er niet naar geluisterd.’

Toch klinkt op stadsdeelniveau hetzelfde geluid, waarbij de vertegenwoordi-
gers als enige de link leggen met maatschappelijke processen. Zo zegt de voor 
IJburg verantwoordelijke wethouder te begrijpen dat je enige kaders moet schep-
pen, maar het gebrek aan flexibiliteit heeft volgens hem uiteindelijk een negatief 
effect op de sociale structuur van IJburg. Door de dure grond die het proces van 
land maken oplevert, is alles te strak georganiseerd. ‘Die mensen krijgen het op 
hun bordje als wij ontdekken dat de wereld veranderd is en je dat eigenlijk zou 
willen implementeren, maar geen ruimte hebt of geen geld.’

Volgens de stadsdeelvoorzitter is het belangrijk in te zien dat elke wijk fouten 
bevat, hoe goed de plannen ook gemaakt zijn. Als verantwoordelijke partij voor 
het realiseren van voorzieningen kan juist het stadsdeel hier naar zijn mening op 
inspelen. ‘Je moet flexibel sturen; het is juist wel leuk om niet alles van te voren 
te bedenken. Daarom wil ik restruimtes overlaten, dat levert ook voordeel voor de 
bewoners op want politiek-bestuurlijk zitten we dichterbij.’
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Bij de professionals op centraal gemeentelijk niveau speelt de kwestie van sturing 
tegenover flexibiliteit slechts in geringe mate. Zowel de wethouder Stedelijke Ont-
wikkeling als de directeur van dRO stellen dat zij zich slechts met de globale plan-
ning, zoals het reserveren van ruimte en ontwerpen van structuren, bezig houden. 
Problemen op lager niveau vallen onder de verantwoordelijkheid van de consortia, 
het stadsdeel en de bewoners.

De projectmanager erkent wel dat er een frictie bestaat tussen wat de gemeente 
bedenkt en wat bewoners vragen of doen omdat hij afhankelijk is van politieke 
eisen, zoals bijvoorbeeld de menging in woningtypen. ‘De politiek denkt te weten 
hoe het allemaal moet, maar mensen blijken vaak iets anders te willen.’ In plaats 
van consumentgericht bouwen, zoals de projectontwikkelaars verlangen, zouden 
de veranderende wensen van de daadwerkelijke bewoners volgens hem meer 
ruimte moeten krijgen. ‘We kunnen wel denken dat we begrijpen wat bewoners 
willen, maar het is moeilijk te voorspellen. Het is volgens mij een goed idee om 
een plan te maken waarin ruimte wordt gereserveerd voor de bewoner. Flexibiliteit 
in het bestemmingsplan!’

Beheer
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Het feit dat de gemeente veel taken en verantwoordelijkheden afschuift naar 
andere partijen, betekent volgens de projectmanager echter niet dat een lange-
termijn visie op IJburg ontbreekt. Dit ziet hij bij uitstek als de taak van het Pro-
jectbureau omdat andere ontwikkelaars niet op dit niveau kunnen sturen. ‘Ik ben 
geïnteresseerd of de wijk over twintig jaar ook nog steeds geslaagd is. Als overheid 
kun je wel zeker rekening houden met de toekomst. Er moeten mogelijkheden zijn 
om op ontwikkelingen in te spelen. Daarom bouwen we nu studentenhuisvesting 
en wordt dat over tien à vijftien jaar kantoorruimte.’

Toch menen de andere professionals, zowel binnen de consortia als het stads-
deel, dat de gemeente alleen geïnteresseerd is in de ontwikkeling van IJburg zoals 
zij dat in de plannen hebben neergelegd. Nu doen ze slechts aan crisismanage-
ment, zo oordeelt de regiodirecteur van Bouwfonds. De stadsdeelvoorzitter stelt 
dat voor de gemeente productie draaien het belangrijkste is omdat zij opdrachtge-
ver zijn. De grondexploitatie staat voorop en wat hij de inhoud van de wijk noemt, 
lijdt daaronder. ‘Er wordt bepaald door degene die betaalt, maar in sommige geval-
len accepteren we niet wat de stad levert. Als zij mooie bouwmaterialen willen 
gebruiken, zitten wij later met de hoge onderhoudskosten. Wij willen eigenlijk 
bestuurlijk medeverantwoordelijk zijn, maar daar voelde de wethouder niets voor.’ 
Ook de in het stadsdeel verantwoordelijke wethouder ervaart dat tussentijdse ver-
anderingen nauwelijks bespreekbaar zijn. ‘Het debat is compleet verstomd op het 
moment dat je daarmee komt aanzetten. Dan zegt iedereen “nee, dat kan helaas 
niet meer”, dat hadden we afgesproken ongeveer tien jaar geleden.’

Diverse vertegenwoordigers van de marktpartijen vinden dat de gemeente zich 
teveel achter de programma-eisen verschuilt en daarmee haar eigen verantwoorde-
lijkheden ontloopt. Net als bij het opdrachtgeverschap in de bouw van de wonin-
gen, missen zij een overkoepelende speler die het proces als geheel in de gaten 
houdt en op veranderingen kan reageren. ‘Dit is juist een taak van de gemeente’, 
vindt het directielid van Ymere. ‘Doordat ze dan het overzicht hebben, kunnen ze 
inspelen op leuke plannen en prioriteiten verleggen.’

Het stadsdeel is hier in de ogen van de meeste professionals niet de aangewe-
zen partij voor omdat het niet bij de aanleg betrokken is. Volgens de directeur van 
De Principaal stapt het stadsdeel zelf sterk op de rem waardoor ook zij de ontwik-
keling van IJburg weinig ruimte laten. ‘Er is een enorme regeldrift en dat komt 
voort uit het feit dat het stadsdeel reageert op ieder telefoontje van elke pietlut.’

In het bijzonder de vertegenwoordiger van projectontwikkelaar Amvest, tevens 
het hoofd van consortium Waterstad, uit felle kritiek op de rol van de gehele ge-  
meente in de place making van IJburg. Deze stelt in zijn optiek slechts randvoor-
waarden en maakt zich alleen druk over het behalen van doelstellingen zoals de 
mengingspercentages. ‘Stedelijkheid ontstaat, het is meer dan wat richtlijnen in 
het stedenbouwkundig plan. Je kan dat niet sturen, maar je moet het wel facili-
teren.’ Daartoe moet de overheid de bewoners volgens hem enerzijds volop de 
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ruimte laten, maar zich anderzijds verantwoordelijk blijven voelen voor het pro-
ces. Alleen dan ziet hij een duurzame kwalitatieve wijk ontstaan. ‘Kwantiteit is het 
motto van de gemeente. Maar ik gun Amsterdam een wethouder waar een straat 
naar genoemd kan worden.’

11.3 deelconclusie confrontatie

In Deel iv stond de confrontatie van de ruimtelijke visies onder de professionals 
met de place making van de eerste bewoners centraal. Deze kwestie heeft betrek-
king op de derde deelvraag van het onderzoek die aan het begin van dit proefschrift 
als volgt gesteld is:

Hoe verhouden de professionals en bewoners zich tot elkaar in het proces van place 
making? Welke invloed hebben de bewoners op de ruimtelijke visies van profes-
sionals en hoe komt dit terug in de uitvoering van de plannen?

Falende netwerken 

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe professionals decennialang de aanleg van nieuwe 
wijken van bovenaf stuurden en letterlijk geen ruimte lieten voor bewoners of 
structurele factoren. Ze koesterden het idee dat de samenleving via plannen en 
bouwen kan worden vormgegeven. Deze abstracte distantie tot de realiteit is door 
Scott (1998) aangeduid als seeing like a state. In Nederland, waar de overheid de 
hele twintigste eeuw een leidende rol had, ontwikkelde dit zich tot zogenaamde 
blauwdrukplanning waarin nauwelijks iets aan externe processen werd overge-
laten (Faludi &Van der Valk, 1990; Bontje, 2001; Van der Cammen & De Klerk, 
2003).

Vanaf de jaren zestig is er toenemend commentaar op deze professionele kijk 
op ruimte. Naar critici als Jacobs (1961) en Alexander (1965) stellen sociologen, 
geografen en ook planologen dat wijken en steden complexe structuren zijn en de 
blauwdrukplanning het sociale leven onderdrukt (zie o.a. Gans, 1968; Buttimer, 
1971; Faludi, 1987, 2000; Graham & Healey, 1999). Place making is volgens hen 
een proces dat constant in beweging is en vele invloeden kent. Niet het eindresul-
taat van de bouw telt, maar vooral de manier waarop een plek tot stand komt en 
de mogelijkheden die daarin voor place users worden gecreëerd. In deze effectieve 
ruimte krijgt de betekenis van een plek daadwerkelijk vorm.

In reactie hierop heeft de praktijk van ruimtelijke ordening zich omgevormd 
in een streven naar gebiedsontwikkeling. In deel ii van dit proefschrift is reeds 
geconcludeerd dat de samenwerkingsverbanden waarmee dit proces gepaard gaat, 
geen soepeler place making opleveren. Professionals zijn vooral met elkaar in de 
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weer, in plaats van de praktische uitwerking van hun visies. Bovendien overheerst 
in de planfase nog steeds de tamelijk dogmatische sturing van de overheid.

Aan het begin van de uitvoeringsfase uitte deze situatie zich vooral in proble-
men met de fluctuerende woningmarkt die de professionals in hun ogen tamelijk 
eenvoudig hebben opgelost. Het effect van hun statische ruimtelijke visies wordt 
echter pas in de confrontatie met zittende bewoners goed duidelijk. De conclusie 
die uit dit hoofdstuk getrokken kan worden is dat de zogenaamde communicatieve 
benadering die planologen propageren, geen oplossing vormt voor de discrepan-
ties tussen plan en praktijk (zie o.a. Healey, 1997, 1998a & 1999; Salet, 2006). 
Er doen weliswaar meer partijen mee dan alleen de overheid, maar zij missen 
overstijgende belangen, bronnen en bevoegdheden om daadwerkelijk een verschil 
te maken. Het professionele doel van place making, het creëren van een aanspre-
kende, levendige plek, legt het af tegen de procedures. Politieke eisen, kostendek-
king en risicoreductie staan centraal. De netwerkstructuur van governance, zorgt 
er voor dat als zich de eerste beheerskwesties aandienen er geen echte probleem-  
eigenaren zijn.

Daardoor is er nauwelijks oog voor de dynamiek van een plek, men streeft nog 
steeds naar een vast eindbeeld. De plannen blijven de werkelijkheid van waaruit 
een wijk tot ontwikkeling wordt gebracht, ook al zijn die reeds vele jaren geleden 
gemaakt. Van den Hof (2006) noemt dit in zijn proefschrift ‘de illusie van het 
houdbare plan’ waarbij sturing neerkomt op het vasthouden aan oude afspraken 
en het af en toe schrappen of uitstellen van ambities.

De dynamiek van iJburg

De professionals hebben de verschillende oriëntaties in het proces van place  
making, zoals figuur 11.1 voor IJburg illustreert. Op centraal gemeentelijk niveau 
ligt de focus op het eindresultaat, de lange-termijn planning, waarvan politieke 
wensen het uitgangspunt vormen. De professionals zijn vooral gespitst op het re-
aliseren van wat zij beschouwen als stedelijkheid. Dit uit zich in een grote vasthou-
dendheid aan de eigen ruimtelijke visies waarbij er met enig dédain naar bewoners 
gekeken wordt. Zij moeten simpelweg wachten tot de plannen worden uitgevoerd. 
Alleen in de allereerste fase, waarin de wijk opgestart moet worden, heeft de Dienst 
Ruimtelijke Ordening ook aandacht voor de doelen op iets kortere termijn. De 
uitvoering van deze taak, zoals de realisatie van voorzieningen en inspringen op 
nieuwe behoeftes, wordt echter afgeschoven naar het stadsdeel.

De projectontwikkelaars zijn vooral gericht op de procedures en de afzet van 
woningen op de korte termijn. Hoe de sociale infrastructuur van de wijk zich 
ontwikkelt, heeft bij hen nauwelijks aandacht. Binnen gebiedsontwikkeling wordt 
echter wel betrokkenheid bij de doelen van place making verwacht. Zo wijzen ver-
schillende professionals erop dat ook de markt belang heeft bij een wijk die met de 
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sociale dynamiek blijft meebewegen. Dit uit zich nochtans vooral in marktsturing, 
kwesties op lager niveau worden naar de gemeente afgeschoven. Ook de project-
ontwikkelaars zetten de bewoners dus in de wacht.

Figuur 11.1  Oriëntatie van de professionals binnen het proces van place making op IJburg

De ontwerpers zouden deze taak enigszins kunnen vervullen omdat hun belang 
vrijwel volledig bij een aantrekkelijke wijk ligt. Hun focus is evenwel vooral op 
de langere termijn, bovendien beperkt hun visie zich tot de fysieke structuur. Zo 
nemen de stedenbouwkundige plannen afstand van de woonomgeving als beteke-
nisvol kader waarbij ze verwijzen naar het academische het discours over indivi-
dualisering en mondialisering.

De opgave om van de nieuwe wijk een duurzame place te maken komt zo vol-
ledig te liggen bij de beheerders; in het geval van IJburg de woningcorporaties 
en het stadsdeel. Met name de laatste is de aangewezen partij om de confrontatie 
met bewoners aan te gaan. Zij hebben niettemin nauwelijks een rol in de planvor-
ming gehad en blijken al snel slecht opgewassen te zijn tegen alle kwesties die de 
uitvoeringsfase met zich meebrengt. Door de langlopende, strakke convenanten 
tussen de gemeente en de marktpartijen laten de andere professionals hen daarin 
ook weinig ruimte.

De woningcorporaties zijn binnen de consortia feitelijk de enige spelers die 
zowel de ontwikkelkant als het beheer vertegenwoordigen. Bij hen leven dan ook de 
meest uitgesproken ideeën hoe om te gaan met de sociale dynamiek van een wijk. 
Daarbij hebben ze ook een belang buiten IJburg om zich betrouwbare gemeente-
lijke partners te tonen. Omdat de marktpartijen dit echter niet als hun belang zien 
en de visies bovendien sterk verdeeld zijn, kunnen de corporaties geen stempel op 
de place making van IJburg drukken. Elke vorm van flexibiliteit die de professionals 
opperen is wel in strijd met de institutionele positie van één van hen.
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Place making op termijn

In vrijwel alle nieuwe wijken van het verleden was er discrepantie tussen plannen 
en praktijk. Dit is een vanzelfsprekend gegeven aangezien het ontwikkelen van 
een plek vaak vele jaren in beslag neemt. Bovendien hebben de ruimtelijke visies 
in plannen altijd een enigszins abstract karakter omdat niet aan alle mogelijke de-
tails van een omvangrijk project aandacht besteed kan worden (Knox & Ozolins, 
2000).

Waar echter de nieuwe wijken van het verleden in het teken stonden van on-  
realistische sociale visies op gemeenschapsvorming, lijkt de hedendaagse gebieds-
ontwikkeling gekenmerkt te worden door een onderschatting van bewoners en 
een minachting van hun bijdrage aan het proces van place making. Zoals het rpb 
in 2001 signaleerde, is er een gebrek aan aandacht voor de sociale wijkopbouw in 
Vinex-wijken (Van Rossum et al., 2001). Het afscheid van de wijkgedachte kan als 
positieve ontwikkeling worden aan aangemerkt, maar interesse in het sociale leven 
is onder de huidige professionals erg mager. Als het bewonersonderzoek iets dui-
delijk maakt, is het dat de woonomgeving van mensen wel degelijk een belangrijke 
rol speelt in hun leven, ook, of juist ook in nieuwe wijken. Er is weliswaar geen 
sprake van gemeenschapsvorming, maar zeker wel van samenlevingsopbouw.

Professionals hebben bij uitstek de bronnen om dit te faciliteren, wanneer de 
bouw nog volop aan de gang is. De betekenisgeving van een plek mag dan een 
voortdurend proces zijn, mensen wachten niet netjes tot alle plannen worden uit-
gevoerd. Nieuwe wijken in zowel het heden als verleden tonen aan dat al ruim 
voor de voltooiing een sociale dynamiek ontstaat die de verdere beeldvorming over 
de wijk kleurt (zie o.a. Schaffer, 1970; Gibbert et al., 1980; Constandse & Schonk, 
1984; Hellman, 1993; Brouwer, 1997; Clapson, 2004). Meer dan de plannen van 
de professionals is deze doorslaggevend voor het toekomstige gebruik en de bele-
ving van een plek. Mede daarom is het niet verstandig de betekenisgeving van de 
eerste bewoners te negeren. De situatie nu is nog relatief makkelijk veranderbaar, 
terwijl over twintig jaar als de wijk af is ingrijpende herstructureringsoperaties 
nodig zijn.
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