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bijlage a

SamenStellIng bouwConSortIa IJburg  
In de onderzoekSPerIode

Groep Waterstad

Waterstad 1:
- AM Wonen
- Het Oosten
- Vesteda

Waterstad 2:
- Amvest Vastgoed
- Eurowoningen/Blauwhoed
- Stichting PWV Wonen
- De Alliantie

Waterstad 3:
- AM Wonen
- Bouwfonds ontwikkeling
- Volker Wessels Vastgoed
- Ymere
- De Alliantie

IJ-delta:
- Bouwfonds Woningbouw
- Era Bouw
- Smits Bouwbedrijf
- Woonstichting Zomers Buiten

IJburger Maatschappij:
- Amvest vastgoed
- Heddes Bouw
- ING Real Estate
- Johan Matser projectontwikkeling
- M.J. de Nijs en Zn.
- Moes Bouwbedrijf
- Woonstichting De Key / De Principaal
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bijlage b

FoCuSgroeP Van geïnterVIewde 
ProFeSSIonalS 

• Duco Stadig, Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer,  
gemeente Amsterdam (van 1994 tot 2006)

• Klaas de Boer, Directeur Dient Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam.  
Eindverantwoordelijke voor IJburg

• Edo Arnoldussen, Directeur Ontwikkelingsbedrijf, gemeente Amsterdam
• Hetty Vlug, Sectorhoofd projecten Ontwikkelingsbedrijf, gemeente Amster-

dam
• Jan de Waal, Clustermanager afdeling IJburg/stedelijke vernieuwing  

Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam
• Igor Roovers, Projectmanager IJburg, gemeente Amsterdam
• Ton Schaap, Stedenbouwkundige Dienst Ruimte Ordening, gemeente Am-

sterdam
• Tjeerd Herrema, Voorzitter Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zeeburg  

(vanaf 2006 gemeentelijk wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur)
• Dennis Straat, Wethouder Stadsdeel Zeeburg (vanaf 2006), coördinator IJ-

burg
• Liesbeth Ottes, Programmamanager IJburg Stadsdeel Zeeburg
• Wim Looijen, Directielid woningcorporatie Ymere
• Rein Willems, Directeur regio Noord-West Bouwfonds-mab Ontwikkeling
• Christine Eggenkamp, Medewerkster afdeling Marketing Bouwfonds-mab
• Fer Felder, Directeur De Principaal projectontwikkeling
• Michiel Schaap, Manager Projectontwikkeling Amvest, hoofd van consortium  

Waterstad
• Frank Bijdendijk, Algemeen directeur Woningcorporatie Het Oosten
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bijlage c

StellIngen ProFeSSIonalS 

 
 

Doelgroep

1 Het vasthouden aan de norm van dertig procent sociale huur en de ontwikke-
lingen op de koopwoningenmarkt zullen leiden tot polarisatie.

2 In de fasering van voorzieningen is er te weinig rekening gehouden met de 
komst van een hoog percentage jonge gezinnen.

3 De doelstelling om van IJburg een autoluwe wijk te maken, had alleen kunnen 
slagen wanneer de doelgroep en de ligging anders waren geweest.

Stedelijkheid versus suburbaniteit

4 De juiste combinatie van stedelijkheid en suburbaniteit (‘Buiten wonen in de 
stad’) heeft een fragiel evenwicht en is slechts onder voorwaarde een succes.

5 IJburg is het paradijs; daar bestaat geen criminaliteit.

6 Diversiteit heeft niet alleen maar positieve gevolgen; teveel diversiteit op laag 
niveau tast de leefbaarheid juist aan.

Voorzieningen

7 Projectbureau IJburg speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen, maar 
wordt achterhaald door de dynamiek.

Ontwerp

8 Ontwerpers hebben te weinig oog voor de wensen van bewoners.

9 De buurt blijft van groot belang voor bewoners.

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd291   291 5-11-2008   12:32:51



2�2

bijlage d

enquête IJburg 

enquête buurtbinding

Deze enquête bevat 55 vragen. Het invullen vergt 20 tot 30 minuten. Bij vragen waar al ant-
woordcategorieën zijn aangegeven, kunt u aankruisen wat van toepassing is. 

 
 waardering algemeen

1 Omcirkel het rapportcijfer waarmee u uw woning waardeert.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Omcirkel het rapportcijfer waarmee u uw woonomgeving waardeert.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
 

woongeschiedenis en woonaspiratie

uitleg:
In de enquête wordt meerdere keren gesproken over ‘uw eventuele partner’. Wanneer u geen partner 
heeft of uw partner niet bij u in huis woont, hoeft u bij ‘partner’ niets in te vullen.

3 Waar heeft u (en uw eventuele partner) tot uw achttiende levensjaar (het langst)  
 gewoond?

plaats provincie

uzelf ………… …………
partner ………… …………

4 Waar woonde u (en uw eventuele partner) voordat u deze woning betrok? 
plaats buurt (indien Amsterdam) provincie

uzelf ………… ………… …………
partner ………… ………… …………
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 bijlage d — 2�3

5 Hoe lang woont u (en uw eventuele partner) al in Amsterdam?
 uzelf: …………… jaar  partner: …………… jaar

6 In welk jaar heeft u (en uw eventuele partner) deze woning betrokken? 
 uzelf: ……………….…  partner: ……………………………

7 Is uw woning een koop- of een huurwoning?
	koopwoning 	huurwoning

8 Wat waren uw belangrijkste redenen om in IJburg te gaan wonen?  
 (Noem maximaal twee redenen.)
 ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………

9 Welke locaties heeft u overwogen voordat u voor IJburg koos? 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………

10 Overweegt u binnen twee jaar te verhuizen?
	ja 	nee

11 Zou u deze woning ook hebben gekocht/gehuurd wanneer deze niet in Amsterdam 
 had gestaan?

	ja 	nee 	geen mening

12 Hoe zou u IJburg omschrijven aan anderen / mensen die de wijk niet kennen  
 (noem maximaal 4 kenmerken of karakteristieken)
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………

 
contacten en woonplaats anderen

uitleg:
Bij vraag 13 t/m 15 zijn meerdere antwoorden mogelijk. Wanneer gesproken wordt van de regio 
Amsterdam worden gemeenten als Diemen, Hoofddorp, Almere, Zaanstad, Haarlem en Pumerend 
bedoeld. 
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2�4	 — buiten wonen in de stad

13 Heeft u of uw eventuele partner familie wonen
– in deze straat/dit blok 	ja 	nee

– in overig IJburg 	ja 	nee

– in Amsterdam, buurt(en) 	ja 	nee

– in regio Amsterdam, gemeente 	ja 	nee

– elders 	ja 	nee

14 Heeft u of uw eventuele partner vrienden wonen
– in deze straat/dit blok  ja  nee

– in overig IJburg  ja  nee

– in Amsterdam, buurt(en)  ja  nee

– in regio Amsterdam, gemeente  ja  nee

– elders  ja  nee

15 Waar wonen de meeste contacten van u en uw eventuele partner?
– in deze straat/dit blok  ja  nee

– in overig IJburg  ja  nee

– in Amsterdam, buurt(en)  ja  nee

– in regio Amsterdam, gemeente  ja  nee

– elders  ja  nee

16 Heeft u of uw eventuele partner regelmatig contact met de bewoners 
– in deze straat/dit blok  ja  nee

– in overig IJburg  ja  nee

17 Graag uw antwoord op onderstaande vragen:
a. Ik maak regelmatig een praatje met buurtgenoten 	ja 	nee

b. Ik ken veel buurtgenoten van gezicht 	ja 	nee

c. Mijn buurtgenoten groet ik 	ja 	nee

d. Met sommige buurtgenoten drink ik wel eens een borrel 	ja 	nee

e. Voor een (kinder-)feestje nodig ik vaak ook enkele buurtgenoten uit 	ja 	nee

f. Ik sport wel eens met (een van) mijn buurtgenoten 	ja 	nee

g. Met (een van) mijn buurtgenoten beoefen ik dezelfde hobby 	ja 	nee

h. Kinderen uit de buurt komen bij mij over de vloer 	ja 	nee
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 bijlage d — 2�5

 
hand- en spandiensten

18 Doet u (en/of uw eventuele partner) wel eens een van de onderstaande activiteiten met 
 of voor (een van) uw buurtgenoten? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

	boodschappen gedaan 	meehelpen met buurtbarbecue/-borrel

	(tuin)gereedschap geleend 	(licht) verzorgende taken bij ziekte

	huisdieren verzorgen 	geholpen bij computerproblemen

	geholpen bij autopech 	auto uitgeleend 

	vervoer geboden 	de planten water gegeven

	geholpen met klussen 	de huissleutel in bewaring gehad

	op kinderen passen 	geen activiteiten met/voor buurtgenoten gedaan

	anders, namelijk  ………………………………………………………………………….

19 Graag uw antwoord op onderstaande vragen:
a. Op mijn familie doe ik meer een beroep dan op mijn buurtgenoten 	ja 	nee

b. Buurtbewoners vraag ik gemakkelijk om hulp 	ja 	nee

c. Ik help vrijwel alleen vrienden of familie 	ja 	nee

 
werk

20a. Verricht u momenteel betaald werk? 	ja 	nee

20b. Verricht uw eventuele partner momenteel betaald werk? 	ja 	nee

uitleg:
Indien u (en uw eventuele partner) momenteel geen betaald werk verricht, kunt u verder gaan 
naar vraag 26.

21 Hoeveel uur per week verricht u (en uw eventuele partner) betaald werk?
uzelf …………………………………………………………….....….....…

partner …………………………………………………………………..........

22 Wat is uw beroep (en dat van uw eventuele partner) en in welke sector/bedrijfstak bent 
 u werkzaam?

beroep sector/bedrijfstak/richting

uzelf ……………………… …………………………..............

partner ……………………… …………………………...........…
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2�6	 — buiten wonen in de stad

23 In welke plaats heeft u (en uw eventuele partner) uw werkplek?  
 Indien u meerdere werkplekken heeft, graag de plaats noemen waar u meestal werkt.

uzelf ……………………………………………………………………………

partner ……………………………………………………………………………

24 Welk vervoermiddel gebruikt u (en uw eventuele partner) meestal om de afstand  
 tussen woonplaats en werkplek te overbruggen? Indien u gebruik maakt van meer  
 dan één vervoermiddel graag het vervoermiddel noemen dat u gebruikt om de grootste  
 afstand mee te overbruggen.

uzelf …………………………………………………………………………….

partner …………………………………………………………………………….

25 Hoeveel tijd kost u (en uw eventuele partner) een enkele reis tussen woonplaats en  
 werkplek gemiddeld?

uzelf …………………………………………………………………………….

partner …………………………………………………………………………….

 
voorzieningen

26 Doet u (huishouden) een van onderstaande activiteiten regelmatig?  
 Indien ja, kunt u aankruisen waar u dit gewoonlijk doet? 

IJburg Amsterdam regio 

Amsterdam

elders 

de dagelijkse  

 boodschappen 

	nee 	ja …… …… …… ……

winkelen/shoppen 	nee 	ja …… …… …… ……

theaterbezoek/ 

 naar de film gaan

	nee 	ja …… …… …… ……

uit eten gaan 	nee 	ja …… …… …… ……

een café bezoeken 	nee 	ja …… …… …… ……

Blijburg bezoeken 	nee 	ja …… …… …… ……

anders, nl. ………… 	nee 	ja …… …… …… ……
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27 Bent u (en/of uw eventuele partner) lid van een vereniging? 
 Zo ja, dan kunt u in de tabel eveneens aankruisen waar deze vereniging bijeenkomt.

IJburg Amsterdam 

 

regio  

Amsterdam

elders 

sportvereniging 	nee 	ja …… …… …… …… uzelf

	nee 	ja …… …… …… …… partner

geloofsgemeenschap 	nee 	ja …… …… …… …… uzelf

	nee 	ja …… …… …… …… partner

muziekvereniging/ 	nee 	ja …… …… …… …… uzelf

 koor 	nee 	ja …… …… …… …… partner

anders, namelijk ………………… …… …… …… …… uzelf

………………… …… …… …… …… partner

28 In welke plaats, en indien in Amsterdam in welke buurt, bezoekt u (en uw eventuele  
 partner) uw huisarts?
 uzelf: ………………………………………  partner: ………………………………………

uitleg:
In deze enquête wordt u een aantal keer gevraagd naar uw mening over een aantal uitspraken. 
Om uw mening aan te geven wordt u gevraagd het getal van uw keuze te omcirkelen. U kunt een 
keuze maken uit de getallen 1 t/m 5. Deze getallen staan achtereenvolgens voor:
1 = helemaal mee eens 2 = mee eens 3 = neutraal 4 = oneens 5 = helemaal mee oneens

29 Graag willen wij uw mening weten over onderstaande uitspraken.  
 Bij deze vraag geldt 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens.  
 Wilt u het getal van uw keuze omcirkelen?

helemaal eens>>helemaal oneens

a. Speelgelegenheid voor kinderen, maakt een wijk af   1  2  3  4  5

b. Groen in de buurt vind ik onmisbaar   1  2  3  4  5

c. Of ik in de wijk mijn dagelijkse boodschappen kan  

 halen maakt mij niet zoveel uit

  1  2  3  4  5

d. Een café in de wijk vind ik belangrijk   1  2  3  4  5

e. Een huisarts hoor je in de eigen wijk te kunnen  

 bezoeken

  1  2  3  4  5
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kinderen

30 Heeft u thuiswonende kinderen?
	ja 	nee (ga verder naar vraag 37)

31 Welke leeftijd hebben uw kinderen? 
kind 1 kind 2 kind 3 kind 4 kind 5

…… …… …… …… ……

32 Maakt u gebruik van kinderopvang en waar?
IJburg Amsterdam regio Amsterdam elders

thuis, zelf 	nee 	ja …… …… …… ……

oppas thuis 	nee 	ja …… …… …… ……

familie 	nee 	ja …… …… …… ……

buren 	nee 	ja …… …… …… ……

vrienden 	nee 	ja …… …… …… ……

gastouders 	nee 	ja …… …… …… ……

kinderdagverblijf 	nee 	ja …… …… …… ……

33 Waar gaan uw kinderen naar school? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
basisschool voortgezet onderwijs

	niet van toepassing 	niet van toepassing

	IJburg, naam: ………………………. 	in Amsterdam, buurt: ………………………

	in Amsterdam, buurt: ……………… 	in de regio Amsterdam

	in de regio Amsterdam 	elders

	elders

34 Maken uw kinderen regelmatig van de genoemde voorzieningen gebruik?  
 Indien ja, kunt u aankruisen waar ze dit gewoonlijk doen?

IJburg Amsterdam regio Amsterdam elders

speelgelegenheid 	nee 	ja …… …… …… ……

hangplek voor  

 jongeren 

	nee 	ja …… …… …… ……

park of plantsoen 	nee 	ja …… …… …… ……

buitenschoolse opvang	nee 	ja …… …… …… ……

consultatiebureau 	nee 	ja …… …… …… ……

bibliotheek 	nee 	ja …… …… …… ……

sportvelden 	nee 	ja …… …… …… ……

indoor zwem-/ 

 sportgelegenheid

	nee 	ja …… …… …… ……

muziekschool/ 

 -instituut

	nee 	ja …… …… …… ……
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35 Doet u (en/of uw eventuele partner) wel eens een van onderstaande activiteiten met  

 of voor (een van) uw buurtgenoten? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

	samen naar activiteit/club van de kinderen

	kinderen meegenomen met uitje (bijv. naar het zwembad, strand of een pretpark)

	kinderen opgehaald / weggebracht

	geholpen bij een kinderfeestje

	geen activiteiten met/voor buurtgenoten gedaan

	anders, namelijk ……………………………………………………………………….

36 Graag uw antwoord op onderstaande vragen:
a. Vriendjes en vriendinnetjes zijn er in de buurt genoeg te vinden 	ja 	nee

b. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen in de wijk naar school  

 kunnen

	ja 	nee

c. IJburg is een geschikte plek om op te groeien 	ja 	nee

d. Ik vertrouw mijn kinderen gerust toe aan mensen in de buurt 	ja 	nee

 
hinder en actie

37 Wilt u aangeven van welke zaken in uw buurt u (en uw eventuele partner) hinder heeft  
 ondervonden? Als uw antwoord ja is, wilt u dan aangeven of u actie hebt ondernomen.

Hinder Actie

1. hondenpoep 	nee 	ja → 	nee 	ja 

2. zwerfvuil 	nee 	ja → 	nee 	ja 

3. te hard rijden 	nee 	ja → 	nee 	ja 

4. geluidsoverlast 	nee 	ja → 	nee 	ja 

5. woninginbraak 	nee 	ja → 	nee 	ja 

6. fietsendiefstal 	nee 	ja → 	nee 	ja 

7. overlast van jongeren 	nee 	ja → 	nee 	ja 

8. vandalisme 	nee 	ja → 	nee 	ja 

9. gebrek aan parkeerruimte 	nee 	ja → 	nee 	ja 

10. slecht onderhouden groen 	nee 	ja → 	nee 	ja 

11. het wonen op een bouwplaats 	nee 	ja → 	nee 	ja

12. anders, namelijk …………………………….………… → 	nee 	ja 

38 Indien u (of uw eventuele partner) actie heeft ondernomen, kunt u aangeven wat voor  
 actie is ondernomen en of deze actie in samenwerking met anderen (buren, familie of  
 vrienden) is ondernomen?
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………
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39 Graag willen wij uw mening weten over onderstaande uitspraken.  
 Bij deze vraag geldt 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens.  
 Wilt u het getal van uw keuze omcirkelen?

helemaal eens >> helemaal oneens

a. Bij eventuele hinder zal niemand in de buurt actie 

  ondernemen

  1  2  3  4  5

b. Wanneer ik overlast ervaar, kan ik buurtgenoten  

 er op aanspreken

  1  2  3  4  5

c. Het is goed als er in nieuwe buurten ook ruimte  

 komt voor een religieus gebouw (kerk, moskee) 

  1  2  3  4  5

d. Ouders kunnen kinderen hier met een gerust hart  

 buiten laten spelen

  1  2  3  4  5

e. Deze buurt is het waard beschermd te worden   1  2  3  4  5

f. Ik voel me verantwoordelijk voor de buurt   1  2  3  4  5

40 Leest u regelmatig het lokale huis-aan-huisblad?
	ja 	nee

41 Maakt u gebruik van de bewonersinformatie op www.ijburg.nl ?
	ja 	nee

42 Bent u lid van een vereniging van eigenaren of blokvereniging?
	ja 	nee

43 Bent u lid van De IJbrug?
	ja 	nee

44 Neemt u deel aan de activiteiten van De IJbrug?
	ja 	nee

45 Bezoekt u regelmatig de website van De IJbrug?
	ja 	nee
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 bijlage d — 301

 
verbondenheid

46 Graag willen wij uw mening weten over onderstaande uitspraken. Bij deze vraag geldt  
 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. Wilt u het getal van uw keuze omcirkelen?

helemaal eens >> helemaal oneens

a. De mensen in deze buurt maken dat ik me thuis voel   1  2  3  4  5

b. Je kunt beter in Amsterdam wonen dan in Almere   1  2  3  4  5

c. Ik vind het prettig wanneer er veel verschillende  

 mensen in de wijk wonen

  1  2  3  4  5

d. Als je nu op IJburg gaat wonen ben je een pionier   1  2  3  4  5

e. Het zou niet goed zijn voor deze wijk wanneer er  

 veel sociale huurwoningen komen

  1  2  3  4  5

f. IJburg is veel leuker dan de meeste mensen denken   1  2  3  4  5

g. Ik voel me sterk verbonden met IJburg   1  2  3  4  5

h. Ik vind mijn wijk een goede mix tussen autochtoon  

 en allochtoon

  1  2  3  4  5

i. Mijn woning vind ik belangrijker dan de buurt   1  2  3  4  5

j. Ik voel mij een Amsterdammer   1  2  3  4  5

k. Ik vind het normaal dat iedereen zijn steentje  

 bijdraagt aan de ontwikkeling van IJburg

  1  2  3  4  5

 
ligging

47 Graag willen wij uw mening weten over onderstaande uitspraken. Bij deze vraag geldt  
 1 = helemaal eens en 5 = helemaal oneens. Wilt u het getal van uw keuze omcirkelen?

helemaal eens >> helemaal oneens

a. Het maakt me niet uit waar ik woon   1  2  3  4  5

b. De nabijheid van de snelweg vind ik erg belangrijk   1  2  3  4  5

c. Ik zou nergens anders willen wonen dan in  

 Amsterdam

  1  2  3  4  5

d. Ik zou niet graag buiten de Randstad willen wonen   1  2  3  4  5

e. Ik vind IJburg heel centraal liggen   1  2  3  4  5

f. In IJburg heerst een dorpse sfeer   1  2  3  4  5

g. Een treinstation binnen bereik vind ik erg belangrijk   1  2  3  4  5

h. Een goede verbinding met het openbaar vervoer is 

  voor mij heel belangrijk

  1  2  3  4  5

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd301   301 5-11-2008   12:32:52



302	 — buiten wonen in de stad

 
algemeen

48 Wat is uw geslacht en dat van uw eventuele partner?
uzelf 	man 	vrouw

partner 	man 	vrouw

49 Wat is uw leeftijd?       …. jaar
 Wat is de leeftijd van uw eventuele partner?   …. jaar
 Wat is het geboorteland van: uzelf partner

50 Uw moeder en van de moeder van uw eventuele partner? …… ……

51 Uw vader en van de vader van uw eventuele partner? …… ……

52 Uzelf en van uw eventuele partner? …… ……

53 Hoe is uw huishouden samengesteld?
	 	alleenstaand, geen thuiswonende kinderen
	 	alleenstaand, wel thuiswonende kinderen
	 	samenwonend of gehuwd, geen thuiswonende kinderen
	 	samenwonend of gehuwd, wel thuiswonende kinderen
	 	anders, namelijk ……………………………………………………………

54 Wat is de hoogste opleiding die u en uw (eventuele) partner hebben afgerond?
uzelf partner

basisonderwijs  

mavo, vbo  

havo, mbo  

vwo  

hbo  

wo  

55 Hoeveel auto’s zijn er in totaal in uw huishouden aanwezig? 0 1 2 3 of meer

Bent u bereid mee te werken aan een persoonlijk interview waarin dieper op een aantal  
vragen kan worden ingegaan? Zo ja, dan zal ik u begin 2005 hiervoor benaderen. 
	nee 	ja Het adres waarop ik u kan bereiken voor een interview:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Heeft u naar aanleiding van deze enquête nog iets op te merken over buurtbinding?
………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
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bijlage e

toPIC-lISt bewonerSInterVIewS 

Drie hoofdtopics:  Drie subtopics:
– woongeschiedenis – buurt als fysieke omgeving
– huidige situatie – buurt als sociale omgeving
– toekomst  – rol van de kinderen 

hoe bent u hier terechtgekomen?

Reden achter verhuizing
– Waar woonde u eerst?
– Waarom wilde u verhuizen?

Keuze voor deze locatie
– Hoe bent u tot de keuze voor deze wijk gekomen?
– Heeft u andere locaties overwogen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Verhouding: wensen en voorkeuren vs. concrete mogelijkheden
– Waren er keuzemogelijkheden ten aanzien van de woonomgeving? 
– Waren er keuzemogelijkheden ten aanzien van een woning?
– Waar heeft u op gelet bij het zoeken naar een huis?
– Waar heeft u op gelet ten aanzien van de locatie? 
– Welke invloed hebben kinderen gehad op de keuze?

Beeldvorming 
– Welke verwachtingen had u ten aanzien van het wonen in deze wijk?
 gebouwde omgeving / ligging / buurtbewoners / contact buurtbewoners
– Hoe stonden familie en vrienden tegenover de verhuizing naar deze wijk?

hoe ervaart u het wonen in deze buurt?

Verhouding: wensen en voorkeuren vs. concrete situatie
– In hoeverre sluit het wonen in de wijk aan op de verwachtingen?
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 gebouwde omgeving / ligging / buurtbewoners / contact buurtbewoners
– Zou u nu nog dezelfde keuze maken?

Contacten
– Hoe zou u de bevolking karakteriseren?
– Voelt u zich thuis onder de medebewoners?
– Met wie heeft u contact in de wijk?
– Wat voor een soort contacten zijn dat (vriendschappelijk, familie, alleen groeten 

etc.)?
– Waar wonen de mensen met wie u contact heeft? 
– Hoe zijn ze verspreid over de wijk?
– Hoe ervaart u dat contact, wat vindt u er belangrijk aan?
– Welke rol spelen kinderen in deze contacten? 
– Doet u mee aan bewonersclubjes en buurtactiviteiten? 
– Komt men wel eens op de wijkwebsite?

Indien kinderen in het gezin aanwezig zijn:
– Hoe ervaart u het wonen in de buurt ten aanzien van de kinderen?
– Hoe organiseert u kinderopvang?

Beeldvorming 
– Hoe zou u aan anderen de wijk beschrijven?
– Hoe kijken anderen nu aan tegen het feit dat u op IJburg woont
– Heeft u het idee dat er een gemene deler is onder de buurtbewoners, zijn er gedeelde 

regels en afspraken en wat is daarvan de basis?
– Voelt u zich verantwoordelijk voor de buurt en zo ja, neemt u die verantwoordelijkheid 

ook?
– Met welke eenheid en plaats voelt u zich het meest verbonden? Voelt u zich Amster-

dammer of is er een andere identiteit (naar etniciteit of vorige woonplaats)? of is het 
en-en of helemaal niet?

– Heeft u het gevoel (gehad) pionier te zijn en hoe uit(te) dit zich?
– Hoe zijn uw sociale contacten en perceptie van de wijk veranderd sinds u hier bent 

komen wonen?

hoe ziet u uw toekomstige woonsituatie

– Hoe lang denkt u nog hier te wonen
– Welke aspecten hebben hier invloed op (bijv. kinderen)? ( Wat zijn belangrijke rede-

nen om hier te blijven wonen?)
– Hoe denkt u dat de wijk er over tien jaar eruit ziet, zowel fysiek als sociaal?
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bijlage f

Index terrItorIale bIndIng 

De territoriale bindingen onder de eerste bewoners van IJburg zijn aan de hand 
van verschillende vragen in de enquête gemeten. Om de totale mate van binding op 
een dimensie vast te stellen, is op basis van deze indicatoren een index opgesteld. 
Daarbij is onderscheid gemaakt naar het schaalniveau van IJburg, Amsterdam en 
de regio, volgens de officiële gemeentelijke definitie. De vragen met betrekking tot 
kinderen zijn uit de index gefilterd omdat ze alleen beantwoord konden worden 
door de gezinshuishoudens. Dit zou de index teveel vertekenen.

De index is geconstrueerd door de positieve indicatoren van de verschillende bin-
dingsniveaus waarop individuele respondenten scoren, de waarde 1 te geven en 
deze bij elkaar op te tellen. Deze maat is vervolgens gedeeld door het aantal valide 
antwoorden. Wanneer op een vraag uit de enquête geen antwoord is gegeven, er 
dus sprake is van een missing value, is die indicator voor deze respondent niet mee-
gerekend. Dit ook geldt voor respondenten zonder partner en respondenten die 
van bepaalde voorzieningen, zoals sportfaciliteiten of uitgaansgelegenheden geen 
gebruik maakten. Indicatoren waarop in het geheel weinig antwoorden gegeven 
zijn, zoals theaterbezoek in de wijk, zijn buiten die specifieke index gehouden 
omdat ze meer zeggen over het voorzieningenaanbod op IJburg dan de territoriale 
bindingen van de bewoners. 

Door de positieve scores op indicatoren bij elkaar op te tellen en te delen door het 
aantal ‘valide antwoorden’ is een relatieve index van binding op huishoudensni-
veau ontstaan met een waarde tussen 0 en 1. Bij de waarde 0 heeft de respondent 
op geen enkele van de indicatoren voor dat bindingsniveau een positief antwoord 
gegeven. Men heeft bijvoorbeeld met niemand contact, voelt zich niet gebonden 
aan de buurt of maakt geen gebruik van de voorzieningen. Bij de waarde 1 is er 
sprake van een positief antwoord op elke indicator voor de desbetreffende bin-
ding.

Van de relatieve scores is vervolgens een indeling in drie categorieën gemaakt 
die staat voor weinig, gemiddeld en veel binding op een bepaald schaalniveau. Dit 
is gedaan door de relatieve scores onder de hele populatie in drie gelijke groepen 
te verdelen. 
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Doordat de relatieve scores als uitgangspunt zijn genomen bij de constructie 
van de index territoriale binding, zijn de uitkomsten niet direct te generaliseren 
naar andere wijken. Het hoogste antwoord in deze studie, en daarmee de hoogste 
mate van binding, kan in een ander geval slechts gemiddeld of zelfs laag zijn. De 
index laat alleen zien hoe de territoriale bindingen binnen de respondentengroep 
verschillen. Omdat in een parallelle studie in De Aker en Getsewoud een zelfde 
onderzoeksmethode is gebruikt, is vergelijking met deze wijken wel enigszins 
mogelijk (Lupi et al., 2007). 

Economisch-functionele binding

Index IJburg:
– vraag 26
– vraag 28
– vraag 29a, c, d, e
– vraag 47h
In totaal gaat het om 12 indicatoren, 11 voor respondenten zonder partner. Het ge-
middelde van de relatieve scores onder alle respondenten is 0,5419. De maximale 
score van 1 werd door slechts twee respondenten behaald. 

Index Amsterdam:
– vraag 23 
– vraag 26 
– vraag 27 
– vraag 28 
In totaal gaat het om 15 indicatoren, 10 voor respondenten zonder partner. De ge-
middelde relatieve score onder alle respondenten is 0,4397. De maximale score 
van 1 werd door slechts één respondent behaald.

Index regio:
– vraag 23 
– vraag 26 
– vraag 27 
– vraag 28 
In totaal gaat het om 15 indicatoren, 10 voor respondenten zonder partner. De ge-
middelde relatieve score onder alle respondenten is 0,0785. De maximale score 
van 1 werd door geen enkele respondent behaald, het de maximaal behaalde score 
is 0,5556.
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Sociale binding

Index IJburg: 
– vraag 2 
– vraag 3 
– vraag 4 
– vraag 5 
– vraag 6a t/m h 
– vraag 7 
– vraag 8b 
In totaal gaat het om 30 indicatoren. Het gemiddelde van de relatieve scores onder 
alle respondenten is 0,3569, de hoogste score is 0,8667. Er zijn geen bewoners 
zonder enkele sociale binding met de wijk, maar ook geen respondenten met de 
maximale waarde van 1. 

Index Amsterdam:
– vraag 2 
– vraag 3 
– vraag 4 
In totaal gaat het om 3 indicatoren Het gemiddelde van de relatieve scores onder 
alle respondenten is 0,8271. De maximale score van 1 werd door zestig procent van 
de respondenten behaald. Slechts vijf respondenten hebben geen enkele sociale 
binding met Amsterdam.

Index regio:
– vraag 2 
– vraag 3 
– vraag 4 
In totaal gaat het om 3 indicatoren. Het gemiddelde van de relatieve scores onder 
alle respondenten is 0,5568. De maximale score van 1 werd door 29 procent van 
de respondenten behaald. Eén op de vijf respondenten heeft geen enkele sociale 
binding met de regio.

Politieke binding

Index IJburg:
– vraag 37a t/m l, hinder én actie 
– vraag 38 
– vraag 39a, b, e, f 
– vraag 40 
– vraag 41 
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– vraag 42 
– vraag 43
– vraag 44 
– vraag 45 
– vraag 46k 
In totaal gaat het om 23 indicatoren. De gemiddelde score over alle respondenten 
is 0,5941. De maximale score van 1 is door drie respondenten behaald. Twee res-
pondenten hebben geen enkele politieke binding met IJburg.

Culturele binding 

Index IJburg: 
– vraag 39d
– vraag 46a, c, d, f, g, h, i
– vraag 47f
In totaal gaat het om 9 indicatoren. De gemiddelde score over alle respondenten 
is 0,62667. De maximale score van 1 werd door negen respondenten behaald. 
Slechts twee respondenten hebben geen enkele culturele binding met IJburg.

Index Amsterdam: 
– vraag 11
– vraag 46b, j
– vraag 47a, c, d
In totaal gaat het om 6 indicatoren. De gemiddelde score over alle respondenten 
is 0,7465. De maximale score van 1 werd door 29 procent van de respondenten 
behaald. Slechts twee respondenten hebben geen enkele culturele binding met 
Amsterdam. 
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