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hoofdstuk 6

Onderzoekspopulatie

De plannen voor IJburg schetsen een wijk waar uiteindelijk 18.000 mensen zullen wonen. Omdat de aanleg zich in fases voltrekt, duurt het ruim tien jaar voor
de bevolking deze omvang zal bereiken. In deel iii van dit proefschrift richt het
onderzoek zich op de place making van de eerste bewoners van IJburg; de zogenaamde pioniers die zich als eerste op het Haveneiland-West en de Rieteilanden
gevestigd hebben. Aanvankelijk was het de bedoeling dat zij vanaf 2001 hun intrek
zouden nemen en, met het voorgeschreven bouwtempo van 2000 woningen per
jaar, de populatie al snel een aanzienlijke omvang zou bereiken.
De grote problemen aan het begin van de uitvoeringsfase, zoals beschreven
in deel ii, zorgden er echter voor dat de sociale ontwikkeling van IJburg zeer
traag op gang kwam. Waar de eerste nota’s nog spreken van tenminste twaalfduizend woningen tot 2005, stelt de gemeente Amsterdam deze aantallen gaandeweg
steeds meer naar beneden bij (Henstra & Van der Pol 1995; Projectbureau IJburg
2000). Geplaagd door vertragingen in de bouw en tegenslagen in de verkoop,
worden de eerste woningen uiteindelijk in november 2002 opgeleverd. Hiermee
vangt officieel de place making van de bewoners aan.
De place making van de eerste bewoners van IJburg is geanalyseerd aan de hand
van hun territoriale bindingen. Deze drukken de manieren uit waarop ze de wijk,
in relatie tot omliggende plaatsen, gebruiken en beleven. De veronderstelling is
dat de bindingen in relatie staan tot hun persoonskenmerken, huishoudenssituatie, sociaal-economische situatie en woonsituatie. De verdeling van deze onafhankelijke variabelen over de respondenten wordt in dit hoofdstuk uiteengezet. De
321 huishoudens die deel hebben genomen aan de eind 2004 gehouden enquête
vormen daarbij het uitgangspunt. Tezamen staan zij voor 879 bewoners, 594
volwassenen en 285 kinderen. Om de representativiteit van het onderzoek aan
te geven, worden deze respondenten vergeleken met gegevens van de gemeente
Amsterdam over de populatie in de wijk en de gehele stadsbevolking op 1 januari
2005. Hieruit blijkt dat IJburg in sommige opzichten een suburbane samenstelling kent, waar andere karakteristieken juist haar stedelijkheid reflecteren.
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6.1

Persoonskenmerken

In de enquête zijn gegevens gevraagd over het hele huishouden, maar de vragenlijst zelf is het meest ingevuld door vrouwen. Dit kan veroorzaakt worden door een
verschil in buurtgebruik; vrouwen, met name moeders, zijn vaker thuis dan mannen (zie bijv. Savage et al., 2005). Hieruit is af te leiden dat de respons enigszins
vertekend is, maar dit effect verdwijnt als kenmerken van zowel respondent als
partner worden meegenomen.
Tabel 6.1 Leeftijdsopbouw onder de respondenten en de totale bevolking van IJburg en Am		
sterdam op 1 januari 2005
Leeftijdscategorie
0-4 jaar

Respondenten

IJburg totaal

Amsterdam

N

%

N

%

%

157

18

308

19

6

5-19 jaar

116

13

255

15

15

20-34 jaar

202

23

420

25

27

35-49 jaar

312

36

531

32

25

50-64 jaar

74

  9

131

  8

16

65 +

  7

  1

  18

  1

11

Totaal

868

100

1663

100

100

Bron: Enquête IJburg en Projectbureau IJburg / O+S, gemeente Amsterdam

Uit tabel 6.1 blijkt dat de eerste IJburgers wat betreft leeftijd een afwijkende groep
vormen ten opzichte van de rest van de stad. Waar de Amsterdamse bevolking voor
een groot deel uit jongvolwassenen en ouderen bestaat, overheersen op IJburg
de dertigers en veertigers. Ook is het aantal jonge kinderen drie maal zo hoog als
op stedelijk niveau. De gemiddelde leeftijd onder de IJburgers ligt hierdoor op
28 jaar, waar dit voor de rest van Amsterdam ongeveer tien jaar hoger is. De respondenten weerspiegelen deze leeftijdsopbouw, de meesten zijn rond de 35 jaar
oud en hun kinderen zijn vaak jonger dan 5 jaar.
De leeftijdsopbouw van de IJburgers is tamelijk suburbaan. Volwassenen in de
gezinsvormende fase overheersen en ouderen zijn nog ondervertegenwoordigd.
Wat betreft etnische samenstelling vertonen de pioniers van IJburg echter juist
opvallend veel stedelijke diversiteit. Zoals blijkt uit tabel 6.2 was de wijk na twee
jaar al bijna een doorsnede van Amsterdam. De enquête heeft evenwel met name
de ‘blanke’ pioniers getroffen. Zo geeft 85 procent van de respondenten aan in
Nederland te zijn geboren en kan, op basis van de herkomst van de ouders, driekwart als autochtoon worden aangemerkt. Volgens gegevens van de gemeente is
dit onder alle IJburgers nog geen zestig procent.
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De toenemende differentiatie in etniciteit op IJburg heeft zich specifiek vanaf eind
2004 voltrokken, het moment waarop de enquête werd uitgezet. Aangezien juist
de recente bewoners, in het bijzonder de sociale huurders, weinig aan het onderzoek hebben deelgenomen, is het niet verwonderlijk dat de etnische achtergrond
van de respondenten niet volledig representatief is.
Tabel 6.2 Etniciteit onder de respondenten en de totale bevolking van IJburg en Amsterdam op
		
1 januari 2005, in procenten
Etniciteit

Respondenten

IJburg totaal

Amsterdam

Nederlanders

74

58

51

Surinamers en Antillianen

   7

15

12

Turken, Marokkanen en Zuid Europanen

  5

11

16

Overige niet-geïndustrialiseerde landen

  8

  9

12

Overige geïndustrialiseerde landen

  6

  8

10

Totaal

100

100

100

Bron: Enquête IJburg en Projectbureau IJburg / O+S, gemeente Amsterdam

Hoewel culturele achtergrond van invloed kan zijn op de betekenis die mensen
aan plaatsen geven, wordt er in dit onderzoek geen direct effect van etniciteit op
place making verondersteld. In de analyse van territoriale bindingen is het als
structurele variabele meegenomen, een site-kenmerk op basis waarvan de eerste
bewoners IJburg beleven. Zo is een aanname achter de ruimtelijke menging van
bevolkingsgroepen dat dit bridging-ties versterkt, terwijl academici er veelvuldig
op wijzen dat bindingen tussen bewoners juist floreren in een relatief homogene
woonomgeving. Zeker in nieuwe buitenwijken waar veel gezinnen wonen en meer
koophuizen staan, zou men meer gericht zijn op ‘ons soort mensen’ (zie o.a. Gans,
1967; Grünfeld, 1970; Van Beckhoven & Van Kempen, 2002; Musterd 2008).

6.2 Huishoudenssituatie
De suburbane leeftijdsopbouw van de respondenten staat in directe relatie tot hun
huishoudenssituatie. Zo vertoont IJburg een patroon overeenkomstig met nieuwbouwwijken in het algemeen. Ruim de helft van de huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen, gemiddeld 1,7 per gezin. Zoals blijkt uit tabel 6.3 heeft in de rest
van Amsterdam slechts een kwart van de huishoudens kinderen, waarvan weer
een derde bestaat uit eenoudergezinnen. Op IJburg ligt dit laatste rond de negen
procent en betreft het alleen vrouwen. Met 23 procent is het aantal alleenstaanden
in de wijk ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde van 55 procent bijzonder
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laag en onder de respondenten zijn zij met slechts negen procent bovendien nog
sterk ondervertegenwoordigd.
Algemeen is de vragenlijst meer ingevuld door stellen, zowel met als zonder
kinderen. Dit kan deels verklaard worden uit het gegeven dat huishoudens in de
gezinsvormende fase meer buurtgericht zijn vanwege het hebben van kinderen
of het anticiperen daarop, iets dat Bell reeds in 1958 aantoonde. Ook behoren de
gezinnen overwegend tot de kopersgroep onder de pioniers die relatief de grootste respons heeft. Wederom blijkt hier dat mensen die enige binding hebben met
hun woonomgeving ook meer geneigd zijn aan een onderzoek daarover deel te
nemen.
Tabel 6.3 Huishoudenssamenstelling naar percentage in IJburg en Amsterdam op 1 januari
		
2005
Huishoudenssamenstelling

Respondenten

IJburg totaal

Amsterdam

 9

23

55

6

10

10

Paar zonder thuiswonende kinderen

38

28

20

Paar met thuiswonende kinderen

47

39

15

100

100

100

Alleenstaand
Eenoudergezin

Totaal

Bron: Enquête IJburg en Projectbureau IJburg / O+S, gemeente Amsterdam
Tabel 6.4 Gemiddelde werkweek in uren naar geslacht en huishoudenssituatie onder de respon		
denten
Huishouden

Mannen

Vrouwen

Totaal

Alleenstaand

43

36

40

-

34

34

Eenoudergezinnen
Stellen zonder kinderen

39

36

38

Gezinnen met kinderen

37

30

33

Van de stellen die in de enquête hebben aangegeven geen kinderen te hebben,
bevinden velen zich wel in de gezinsvormende fase. Zo bleek bij het afnemen van
de interviews een half jaar later, dat diverse respondenten in deze categorie net
een kind hadden gekregen of zwanger waren. Ook de bevolkingsgegevens van de
gemeente laten zien dat het aantal kinderen op IJburg in 2005 sterk gestegen is.
Een dergelijk patroon is tamelijk gangbaar voor nieuwbouwwijken. De momenten waarop mensen verhuizen hangen vaak samen met overgangen naar een
andere levensfase en met name nieuwe buurten trekken een relatief jong publiek
dat graag iets nieuws wil beginnen. Ze kiezen voor de grote woningen, liefst met
tuin, en nadat ze zich gesetteld hebben duurt het meestal niet lang voor gezinsuit-
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breiding zich aandient. Onder de geïnteresseerden voor IJburg waren gezinnen en stellen zonder kinderen in de
leeftijd tussen de 30 en 45 jaar ook
altijd dominant (Van Vegchel 1996;
Mol 1998).
De huishoudenssamenstelling van
de eerste IJburgers is daarom op zich
niet verwonderlijk. Toch kwam het als
een verrassing, want in de plannen
had men geenszins een gezinswijk
voor ogen. Zoals in deel ii beschreven,
wilde de gemeente Amsterdam geen
doelgroepenbeleid voor IJburg voeren.
Het aandeel baby’s en peuters blijkt
echter zelfs hoger uit te vallen dan in
de bewust suburbaan opgezette nieuwbouwwijken De Aker en Nieuw Sloten
aan de westkant van de stad. Het Projectbureau IJburg schrijft dit toe aan
de oververtegenwoordiging van eengezinswoningen in de eerste bouw- Onder de pioniers zijn veel jonge gezinnen
stroom. Bovendien ligt de gemiddelde
huishoudensomvang van 2,6 personen maar net iets boven de verwachting van 2,5.
Zoals echter hierboven beschreven staan veel van de eerste IJburgers nog aan het begin van hun gezinsvormende fase. Daarbij vestigen zich tegen de prognoses van de
professionals in ook in de appartementen veel huishoudens met jonge kinderen.
De huishoudenssamenstelling is in hoge mate richtinggevend voor het ruimtegebruik van mensen en daarmee ook voor hun place making. Gezinnen zijn vanwege hun kinderen vaker in de buurt aanwezig dan stellen of alleenstaanden.
Het is evenwel niet de enige factor. Ook het aantal uur dat respondenten en hun
eventuele partners werken, dus niet thuis zijn, en de beschikking die ze over vervoersmiddelen hebben, zijn hierbij belangrijk.
Uit het onderzoek blijkt dat de eerste IJburgers, zeker gezien hun demografische samenstelling, relatief veel tijd aan arbeid besteden. In totaal werken mannen gemiddeld 38 uur per week en vrouwen 32 uur. Dit is gelijk aan de cijfers
over de hele Amsterdamse bevolking, maar deze bestaat voor het overgrote deel
uit alleenstaanden en stellen die niet de zorg voor een gezin hebben. Zoals tabel
6.4 laat zien maken op IJburg ook de gezinshuishoudens relatief veel uren, in
het bijzonder vrouwen. De meerderheid van de hen werkt drie of vier dagen per
week en ruim veertig procent van hen heeft een fulltime baan. Landelijk ligt de
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gemiddelde werkweek onder vrouwen op 24 uur en heeft slechts tien procent een
volledige baan (Portegijs & Keuzenkamp, 2008).
Ondanks dat de eerste IJburgers een jonge populatie in de gezinsopbouwende
fase zijn, wijken ze met deze werkverdeling af van traditionele suburbane huishoudens met de man als kostwinnaar en de vrouw in slechts een kleine deeltijdbaan. Als stadsbewoners vertonen ze meer overeenkomsten met carrièregerichte
stedelingen (zie o.a. Bell 1958; Droogleever Fortuijn 1993). De combinatie tussen het zogenaamde familism en careerism is eerder in Amsterdam aangetroffen. Karsten (2003) omschrijft deze categorie van stedelijke tweeverdieners met
kinderen als Young Urban Professional Parents. In hun pogingen het gezinsleven
hand in de hand te laten gaat met de arbeidscarrière van beide partners, maken
ze intensief gebruik van de ruimte waarbij hun woonomgeving een belangrijke
plaats inneemt.
In deze levensstijl speelt ook het gebruik van vervoersmiddelen een rol. Volgens diverse theorieën over place making zou de toegenomen mobiliteit een sterk
negatief effect hebben op de binding van mensen met hun woonomgeving. In het
bijzonder autogebruik wordt verbonden met de opkomst van buitenwijken en de
vermeende onthechting aan plaats die daarmee samenhangt. Het stelt mensen
immers in staat buiten hun buurt te werken, te winkelen, sociale contacten te
onderhouden en de vrije tijd te besteden en zou hen zodoende footloose maken
(Driessen & Völker, 2000). Suburbanisatie wordt ook verantwoordelijk gehouden
voor het fileprobleem in Nederland aangezien bedrijvigheid in de nieuwe wijken
slechts mondjesmaat tot stand is gekomen. Om dit te keren zijn Vinex-locaties
zoals IJburg bewust dicht bij de bestaande stad gebouwd en hebben ze allen een
lage parkeernorm gekregen.
Tabel 6.5 Aantal auto’s per categorie huishouden, in procenten
Aantal auto’s

Alleenstaanden

Eenoudergezinnen

Stellen zonder
kinderen

Stellen met
kinderen

1

77

56

59

61

2 of meer

10

11

38

36

Geen

13

33

3

3

Zoals in Deel ii beschreven, heeft de gemeente Amsterdam IJburg gepland als
een autoluwe wijk waar veel plaats is voor het openbaar vervoer. Uit tabel 6.5 blijkt
dat vrijwel alle huishoudens binnen de onderzoekspopulatie de beschikking over
minstens een auto hebben, eenderde van hen zelfs over twee of meer. Hiermee
komt het aantal auto’s per huishouden op 1,3, hetgeen boven de parkeernorm van
1,0 ligt die de gemeenteraad in eerste instantie had verordend. Onder tweeverdieners is het autobezit zelfs 1,4 per huishouden.
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6.3 Sociaal-economische situatie
De gegevens uit de gemeentelijke IJburg-monitor gaan niet verder dan persoonskenmerken en huishoudenssamenstelling. In de mate van territoriale binding zijn
echter ook andere variabelen relevant. Zo wordt doorgaans verondersteld dat de
sociale en emotionele band die mensen met hun woonomgeving hebben afneemt
naarmate ze hoger op de maatschappelijke ladder staan. Aan de andere kant stellen sommige onderzoekers dat juist de hogere sociaal-economische klassen actief
aan place making doen (zie bijv. De Wijs-Mulkens, 1998).
Tabel 6.6 Hoogst afgeronde opleiding onder de respondenten en de bevolking van Amsterdam
		
op 1 januari 2005
Opleidingsniveau
Laag: basisonderwijs, mavo of lbo

Respondenten

Amsterdam

N

%

%

41

  7

31

Midden: mbo, havo of vwo

116

20

31

Hoog: hbo of Universiteit

433

73

39

Totaal

590

100

100

Bron: Enquête IJburg en O+S, gemeente Amsterdam

Zoals blijkt uit tabel 6.6 is het opleidingsniveau van de respondenten bijzonder
hoog, zelfs voor Amsterdamse begrippen. Met name het aantal academici is met
gemiddeld veertig procent onder zowel mannen als vrouwen op IJburg groot. Wanneer het type woning in de eerste bouwstroom binnen de wijk, dure eengezinswoningen, in beschouwing wordt genomen, is dit opleidingsniveau echter niet zo
verwonderlijk. In de later opgeleverde sociale huurwoningen en koopwoningen in
de lagere segmenten overheerst de middencategorie.
In de vorige paragraaf bleek reeds dat de eerste IJburgers gemiddeld lange werkweken maken. In samenhang met hun opleidingsniveau verklaart dit grotendeels
hun arbeidssituatie. Zo hebben vrijwel alle respondenten, negentig procent, een
betaalde baan. Hierbij is nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen of huishoudenssamenstelling, ook van de moeders werkt 87 procent.
Niet alle respondenten die aangeven geen baan te hebben, zijn ook daadwerkelijk werkloos. Iets minder dan de helft van hen kan vanwege hun leeftijd
aangemerkt worden als vutter of gepensioneerde. Daarnaast gaat het om enkele
freelancers die onregelmatig bij verschillende opdrachtgevers werken. De arbeidsparticipatie op IJburg is kortom bijzonder hoog. Uit gegevens van het cbs blijkt
dat op 1 januari 2005 zeventig procent van de Nederlandse beroepsbevolking een
betaalde baan had, onder vrouwen iets minder dan zestig procent.

lupi-buitenwonen-derde-prom.indd143 143

5-11-2008 12:32:30

144

—

buiten wonen in de stad

Dit arbeidspatroon weerspiegelt zich in de functies van de eerste IJburgers.
Bijna driekwart van de respondenten heeft een baan in de hoogste regionen van de
arbeidsmarkt, vaak op managementniveau. Zoals te zien in tabel 6.7 is de grootste
groep te vinden in het commerciële bedrijfsleven, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Een tweede sector die sterk vertegenwoordigd is onder de respondenten betreft de (creatieve) dienstverlening met branches zoals de horeca, detailhandel en persoonlijke verzorging, maar ook beroepen binnen de kunsten, vormgeving en media. Met het hoge aandeel van deze categorie onderscheidt IJburg
zich van het beroepenpatroon in de meeste nieuwbouwwijken waar economische
beroepen, techniek en zorg doorgaans overheersen.
Tabel 6.7 Arbeidssectoren onder de respondenten in procenten
Sector

Mannen

Vrouwen

Totaal

Commerciële bedrijfsleven

22

22

22

(creatieve) Dienstverlening

20

18

20

Zorg en welzijn

11

25

17

Techniek, ict en industrie

21

6

13

Overheid

10

12

11

Detailhandel / handel

  8

6

7

Onderwijs en wetenschap

  3

 9

6

Vervoer en transport

  5

2

4

Totaal

100

100

100

Opleiding, werkstatus en beroep samen geven belangrijke informatie over de
sociaal-economische positie van de IJburgers. Met enkele uitzonderingen, vallen
alle respondenten onder de middenklasse. De eerste bewoners van IJburg vormen kortom een tamelijk homogene groep. Toch is wel enig nader onderscheid te
maken in sociaal-economische positie van de huishoudens. Precies vijftig procent
kan op basis van opleidingsniveau en beroep tot de hogere middenklasse gerekend
worden, de andere helft valt uiteen in een kwart traditionele middenklasse en een
kwart lagere middenklasse.
In de literatuur wordt, op basis van de kapitaaltheorie van Bourdieu (1984),
vaak een nog een verdere onderverdeling gemaakt naar een economische en culturele richting. In het bijzonder aan de hogere, cultuur georiënteerde groepen, de
zogenaamde creatieve klasse, worden bijzondere eigenschappen toegedicht (De
Wijs-Mulkens, 1999; Florida, 2002; Van der Land, 2004). Hoewel de eerste bewoners van IJburg deze trend lijken te weerspiegelen, zijn de gegevens over de opleidings- en beroepsrichting onvoldoende gedetailleerd om een duidelijke oriëntatie
in hun sociaal-economische positie uit op te maken. Daarom wordt de hogere
middenklasse in deze studie als één categorie behandeld.
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6.4 Woonsituatie
Een laatste cluster van variabelen dat verondersteld wordt met territoriale binding
samen te hangen is de woonsituatie. Mensen met een langere woonduur en een
eigen woning zouden meer aan een plek gehecht zijn. Zoals eerder in dit hoofdstuk
geschetst, is 85 procent van de respondenten in Nederland geboren. Uit gegevens
over hun woongeschiedenis, blijkt dat de meesten een relatief lokale herkomst hebben. Twaalf procent van de volwassenen is in Amsterdam geboren en een kwart
heeft hier de jeugd doorgebracht. Algemeen zijn de bewoners van IJburg afkomstig
uit het midden en westen van Nederland, te weten de provincies Noord-Holland,
Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Middelgrote tot grote steden
in de Randstad overheersen daarbij. Acht procent is in het buitenland opgegroeid.
Wanneer gekeken wordt naar de vorige woonplaats domineert Amsterdam. Van
de respondenten woonde 84 procent al in de stad voor ze naar IJburg verhuisden.
Dit komt overeen met cijfers van de gemeente over de hele IJburgbevolking. Van
de niet-Amsterdammers woonde een aanzienlijk deel wel in de directe omgeving
van de stad, met name in Diemen en Amstelveen. Van buiten de provincie blijkt
IJburg in de eerste jaren nog maar weinig mensen te hebben getrokken. Slechts
acht procent van de respondenten komt niet uit Noord-Holland.
Gemiddeld wonen de respondenten al zestien jaar in Amsterdam, eenderde
zelfs meer dan twintig jaar, en meestal reeds in de omgeving van IJburg. Zo komt
één op de vijf bewoners uit stadsdeel Zeeburg, in het bijzonder het Oostelijk
Havengebied. Ook woonden relatief veel respondenten voorheen in het centrum
van Amsterdam en stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Amsterdam Noord en West
blijven vooralsnog achter, al is dit door de toewijzing van sociale huurwoningen op
IJburg aan herhuisvesters uit deze stadsdelen aangetrokken.
Tabel 6.8 Woonduur in Amsterdam naar leeftijd en plaats van herkomst
Wooncarrière Amsterdam

N

%

Sinds jeugd in Amsterdam

114

19

Sinds studietijd in Amsterdam (17-24 jaar)

213

36

Sinds jongvolwassene in Amsterdam (25-30 jaar)

128

22

Sinds volwassene in Amsterdam (vanaf 31 jaar)

138

23

Totaal

593

100

De eerste IJburgers hebben verschillende wooncarrières doorgemaakt. Zoals tabel
6.8 laat zien heeft negentien procent (nagenoeg) altijd in de stad gewoond. Ruim
eenderde van de respondenten is in hun studietijd naar Amsterdam gekomen.
De grootste groep, 45 procent, is als (jong)volwassene naar Amsterdam verhuisd,
dikwijls in verband met hun werk. Hieronder bevinden zich echter ook enkele
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oudere bewoners die wel in Amsterdam zijn geboren, maar de stad op een bepaald
moment hebben verlaten en nu na jaren terugkeren. De Amsterdamse wooncarrière houdt verband met opleidingsniveau en sociaal-economische positie. Van de
lagere middenklasse woont 46 procent sinds de jeugd in de stad, terwijl hetzelfde
percentage onder de hogere middenklasse zich tijdens hun studie in Amsterdam
gevestigd heeft.
Wat betreft de wooncarrière op IJburg, woonde iets meer dan de helft van de
respondenten ten tijde van de enquête, eind 2004, langer dan een jaar op IJburg.
Enkelen behoren zelfs tot de bewoners die al in 2002 hun intrek in de wijk namen.
Dit verschilt enigszins van de totale bevolking die juist in 2004 een grote groei
doorgemaakte.
Zoals eerder aangeduid, bestond de eerste bouwtranche op IJburg overwegend
uit koopwoningen. Onder de respondentgroep is dan ook bijna zeventig procent
eigenaar-bewoner, en vallen de huurders uiteen in vijftien procent sociale sector
en zestien procent vrije sector. Hiermee wijkt IJburg sterk af van de gemiddelde
Amsterdamse stadswijken waar de sociale woningbouw overheerst.
Eigendomssituatie hangt samen met sociaal-economische positie van het huishouden. Zo behoort van de kopers zestig procent tot de hogere middenklasse, terwijl van de sociale huurders driekwart tot de lagere middenklasse gerekend kan
worden. Ook de wooncarrière in Amsterdam staat in verband met de eigendomssituatie. Gezien de huisvestingsregels in Amsterdam, is het niet verwonderlijk dat
54 procent van de respondenten met een sociale huurwoning al sinds hun jeugd
in de stad wonen en hun woonduur dubbel zo lang is als die van de kopers. Onder
huurders in de vrije sector is de sociaal-economische spreiding meer evenwichtig,
zij komen echter relatief vaker van buiten de stad.
De meeste bewoners, zowel kopers als huurders, noemen de woning als belangrijkste reden voor hun verhuizing naar IJburg. Zoals tabel 6.9 laat zien is de wens
voor een nieuw, beter en vooral ruimer huis algemeen de drijfveer geweest om uit
te kijken naar een nieuwe woonplek. Voor velen werd de behoefte aan een andere

	 Hoe langer de wooncarrière in Amsterdam, hoe lager het opleidingsniveau van de respondent. Dit verband is matig sterk, Spearman’s rho=-0.155, p<0.001. Respondenten in een
lagere sociaal-economische positie hebben algemeen een langere wooncarrière in de stad.
Dit verband is iets sterker dan opleiding, Spearman’s rho=-0.175, p<0,01.
	 Hoe hoger de sociaal-economische positie, hoe vaker men in een koophuis woont. Deze
relatie is vrij sterk, Pearsons’ R=0.356, p<0.001. Sociale huurders hebben de langste wooncarrière in de stad, terwijl de meerderheid van de vrije sector huurders als (jong)volwassene
in Amsterdam is gekomen. Van de kopers woont 42 procent sinds hun studietijd in de stad.
Het verband tussen eigendomssituatie en wooncarrière is matig sterk, Cramer’s V=0.235,
p<0.001.
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woning veroorzaakt doordat men in een andere levensfase terecht was gekomen,
met name het krijgen van kinderen of het anticiperen hierop.
Tabel 6.9 Redenen keuze voor IJburg naar eigendomssituatie, in percentage van het aantal
		
respondenten
Reden

Kopers

Sociale huur

Vrije sector huur

70

59

68

Omgeving

35

41

18

Ligging en bereikbaarheid

36

12

28

Woning

Prijs

19

4

6

Nieuwe, betere buurt

10

35

12

Gezinssituatie

13

12

12

Beschikbaarheid

4

10

38

Anders

1

2

4

Algemeen speelde de kwaliteit van het huis een grote rol. Veel respondenten geven
aan dat hun vorige woning te oud, gehorig en gebrekkig was. Sommigen waren
daarom specifiek op een nieuwbouwwoning gericht. Omdat de behoefte aan meer
ruimte binnenshuis vaak gepaard gaat met een verlangen naar meer ruimte buitenshuis, was ook de omgeving voor velen een belangrijke waarde. Kopers hebben
daarnaast sterk gelet op ligging, bereikbaarheid en de prijs van de woning. Zoals
afgeleid kan worden uit de tabel heeft IJburg in de koopwoningen een groep mensen aangetrokken die op zoek waren naar een beter, betaalbaar huis in een goede,
kindvriendelijke omgeving in de buurt van Amsterdam.
Onder huurders liggen de redenen iets anders. Zo hebben de huurwoningen
in de vrije sector een categorie mensen aangetrokken die veel haast hadden met
verhuizen en het appartement dikwijls als tussenstation gebruiken. De bewoners kozen hoofdzakelijk voor IJburg vanwege de snelle beschikbaarheid van een
woning en de ligging en bereikbaarheid ten opzichte van de rest van Amsterdam.
Sociale huurders hadden van alle respondenten de minste keuzevrijheid omdat
ze gebonden zijn aan een systeem van woningtoewijzing gebaseerd op woonduur.
Grote, goede sociale huurwoningen zijn schaars in de stad waardoor ze zich sterk
door de omgeving en de soort buurt lieten leiden, maar weinig gelet hebben op de
ligging en bereikbaarheid.

6.5

Place making in de populatie

Op het eerste gezicht lijken de bewoners van IJburg op stereotype buitenwijkers.
Zo bestaat de pioniersgroep hoofdzakelijk uit jonge, middenklasse gezinnen af-
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komstig uit de stad. De wens voor een groter huis in een goede, kindvriendelijke
omgeving heeft hen voor de wijk doen kiezen. In deze beweegredenen verschillen
ze weinig van Amsterdammers die naar Almere verhuizen of welke andere willekeurige nieuwbouwwijk Ook weerspiegelen ze de karakteristieke pionier in het
nieuwe land de met zijn verhuizing een nieuwe levensfase ingaat. Onderzoeken
naar de nieuwe polderdorpen en tuinsteden van de 20e eeuw wezen er reeds op
dat het vrijwel altijd jonge mensen met weinig vastgelegde levenspatronen zijn die
een dergelijk avontuur aangaan (zie o.a. Gans, 1967; Constandse, 1960; Schaffer,
1970; Richards, 1990).
De bevolkingssamenstelling van IJburg gedurende de eerste jaren van de wijk,
laat echter ook opvallende stedelijke karakteristieken zien, precies zoals de professionals dit voor ogen hadden. Zo woont ruim de helft van de respondenten al
lange tijd in de stad, zijn ze overwegend hoog opgeleid en combineren de meesten
de zorg voor kinderen met een drukke, veeleisende baan. In plaats van overtuigde
suburbanites kunnen de pioniers dan ook omschreven worden als een mix van oorspronkelijke en nieuwe stedelingen (Anderiesen & Reijndorp, 1990; Hummon,
1990; Reijndorp et al., 1998).
De eerste, onder de pioniers nog relatief kleine, categorie heeft vrijwel hun hele
leven in Amsterdam gewoond. Ze bevinden zich, net als de enkele bewoners met
een niet-Nederlandse achtergrond, in een lagere middenklasse positie waardoor
ze op de sociale huursector zijn aangewezen. Echt naar ‘buiten’ verhuizen is voor
hen geen optie.
De tweede categorie, de meerderheid van de respondenten, heeft zich in
Amsterdam gevestigd toen ze gingen studeren of hun eerste baan kregen. Inmiddels zijn ze in de gezinsvormende fase waarbij hun woonwensen veranderen,
maar ze er voor kiezen om in de stad te blijven. Aangezien velen vanuit het Oostelijk Havengebied naar IJburg zijn verhuisd, is het niet verwonderlijk dat ze sterk
lijken op de young urban professional parents die hier in eerder onderzoek werden
aangetroffen. De stedelijke buitenwijk die IJburg moet worden, past perfect bij
de door deze groep nagestreefde combinatie van familism en careerism (Karsten &
Blom, 2002; Karsten, 2003).
De volgende hoofdstukken beschrijven de verschillende betekenissen die de eerste bewoners, op basis van hun achtergrondkenmerken, aan de wijk toekennen.
Dit gebeurt aan de hand van hun territoriale bindingen die, zoals in hoofdstuk 3
beschreven, uiteenvallen in een economisch-functionele, sociale, politieke en culturele dimensie. In deze bindingen komt zowel het gebruik als de beleving van
IJburg en haar bredere Amsterdamse context terug.
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