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burg is een rijk van eilanden. 
We hebben water rondom, het 
waait vaak en hard en als de zon 
schijnt, heb je al snel het gevoel 

dat je hier met vakantie bent.’ Zo positief 
begint het boek ‘Op IJburg’ dat gaat over 
het leven op IJburg, over de mensen die 
daar wonen en werken en de buurt tot 
leven brengen. En zo positief zal het nage
noeg blijven. 
Auteur Linda Vosjan is één van de eerste 
bewoners van IJburg en heeft sinds begin 
2003 de buurt zien opbloeien van wat 
straten in het zand tot een echt stukje 
Amsterdam. Met dit boek wil ze laten 
zien ‘hoeveel moois hier is en gebeurt’. Ze 
wilde met ‘Op IJburg’ een boek maken dat 
nieuwe bewoners laat kennismaken met 
een aantal IJburgse sleutelfiguren en ze 
van de belangrijkste ontwikkelingen op de 
hoogte brengt.
Vosjan ziet haar boek als een handige 
wegwijzer voor nieuwelingen en tegelijker
tijd als een nostalgisch naslagwerk voor 
anderen. Het is haar wens dat het boek het 
buurtgevoel versterkt en ze wil graag laten 
zien dat IJburg een wijk is om trots op te 
zijn.
Hiervoor interviewde ze zes bewoners, 
van wie drie eind 2002, begin 2003 in 
(op) IJburg zijn gekomen en in de directe 
omgeving van de schrijfster wonen. Ook 
had Linda Vosjan gesprekken met zes on
dernemers en zes professionals die beroeps
matig bij IJburg zijn betrokken. Verder 
is er plaats ingeruimd voor sleutelfiguren 
uit IJburg, smaakmakers. Dit zijn onder 
meer winkeleigenaars, een fotograaf, de 
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IJburg belicht

De nieuwbouwwijk IJburg is de laatste tijd wat minder positief in het nieuws. 

Hoe je ook heel positief naar IJburg kunt kijken, laat het onlangs verschenen 

boek ‘Op IJburg’ zien. 

buurtregisseur en een Volkskrantjournalist 
die al eerder IJburg schetste in artikelen in 
zijn krant en later in een daarop gebaseerd 
boek.
Niet iedere geïnterviewde is een IJburger 
van het eerste uur. Toch word je als lezer 
op bijna iedere bladzijde getroffen door 
de pioniersgeest van de eerste jaren. ‘Op 
IJburg’ geeft een goed beeld van hoe een 
bepaalde groep mensen de eerste periode 
op IJburg heeft beleefd en hoe paradijselijk 
het voor hen is (geweest). 
Een bepaalde groep omdat de gekozen 
groep bewoners niet representatief is voor 
de mensen die er nu wonen. In het proef
schrift ‘Buiten wonen in de stad. De place 
making van IJburg’ van Tineke Lupi, dat 
in de volgende Boekenhoek zal worden 
besproken, komt naar voren dat de groep 
die als eerste op IJburg kwam wonen qua 
leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit en het 
hebben van jonge kinderen sterk afwijkt 
van zowel de Amsterdamse als de huidige 
IJburgse bevolking. Met andere woorden: 
het boek gaat vooral over de hoogopgeleide 
pioniers, twintigers en dertigers met jonge 
kinderen en van Nederlandse afkomst. 
Dit is typerend voor het boek, ook al zijn 
twee van de zes geïnterviewde bewoners 
allochtoon. De vraag is of deze twee staan 
voor de groep van ongeveer 30% etnische 
bewoners die IJburg nu bevolkt.

Vosjan belooft in de inleiding de lezer van 
de belangrijkste ontwikkelingen op IJburg 
op de hoogte te brengen. Helaas blijft 
het boek voor een groot deel steken in de 
beschrijving van het idyllische stadsdorp 
dat IJburg zonder meer was en dat nog 
steeds door een aantal bewoners als zoda
nig wordt ervaren. De ontwikkeling die nu 
plaatsvindt, de transformatie naar gewone 

Amsterdamse wijk en wat dat betekent 
voor de doorsnee IJburger, komt slechts in 
de marge naar voren.

Het boek is meeslepend geschreven en 
IJburg komt hierin jaloers makend over. 
Maar als je weet dat de huidige ontwikke
lingen minder positief zijn (minder samen
hang, meer overlast en meer criminaliteit), 
komt ook een andere gedachte naar voren: 
wat zou het hier leuk zijn als het hier echt 
zo leuk was.  
Zoals gezegd, het boek geeft een goed 
beeld hoe de groep mensen die met de 
eerste bouwstroom op IJburg kwam wonen 
het wonen op IJburg beleeft of heeft be
leefd. Dat er langzamerhand in de verleden 
tijd kan worden gesproken, blijkt uit het 
stukje van spraakmaker en journalist bij 
de Volkskrant, Toine Heijmans. ‘Over een 
jaar moeten de surfcontainers weg, want 
dan is IJburg af. Het dorp is, denk ik, dan 
mijn dorp niet meer. Mijn buren beginnen 
al met vertrekken… De wijk valt langzaam 
uit mijn handen. IJburg heeft ineens een 
ander gezicht gekregen. De straten zijn 
minder van mezelf. Hele blokken zijn mys
teries. De tram is vol met vreemde gezich
ten. ‘Hier zegt iedereen hallo’, schreef ik 
ooit in de krant; ik vrees dat dat ook ver
anderd is. IJburg is een stadswijk, hoor ik 
vaak. Kijk eens, hoe stads IJburg geworden 
is... Maar laat dan alsjeblieft mijn IJburg 
nog even blijven, voor mezelf.’

Zoals al uit dit citaat blijkt, is het niet zo 
dat de problematische kanten van IJburg 
in het boek helemaal zijn weggelaten. Maar 
ze zijn wat verstopt, verborgen in bijzin
nen en vooral aanwezig in de verhalen van 
‘probleemprofessionals’ als de huisarts en 
de buurtregisseur. Om wat tegenwicht te 

bieden aan het al te rozige beeld dat het 
boek oproept, hebben we alles in het boek 
‘dat naar problemen riekt’ voor u op een 
rij gezet. Ook een eenzijdig beeld, maar als 
tegenwicht mag dat.

•	 Stedenbouwkundig	en	landschappelijk	
zien wij toch nog wel een paar onvolko
menheden. We vinden bijvoorbeeld de 
openbare ruimte niet optimaal ingericht 
(beperkte gebruiks en verblijfsmogelijk
heden; de bomen te dicht op elkaar; het 
wachten is op zwem en aanlegsteigers).

•	 Gerommel	met	vergunningen	door	de	
gemeente.

•	 De	politiek	heeft	IJburgse	ondernemers	
zo weinig geholpen.

•	 Er	is	een	groeiend	aantal	hangjongeren	
maar vergeleken met andere buurten 
stelt het niets voor.

•	 Bouwvakkers	krijgen	op	IJburg	weinig	
koffie aangeboden als ze aan het werk 
zijn op straat. In volkswijken gebeurt dat 
veel meer.

•	 Sommige	mensen	zonder	kinderen	en	
singles vinden het wat saai op IJburg.

•	 Het	medicijngebruik	is	na	zes	jaar	al	te	
vergelijken met het gemiddelde in Am
sterdam. En Amsterdammers gebruiken 
meer medicijnen dan bewoners van 
 Vinexwijken.

•	 Kansarme	mensen	met	psychosociale	
problemen zijn soms naast elkaar gehuis
vest.

•	 De	IJburglaan	is	te	smal	als	toegangsweg.
•	 Er	is	te	weinig	groen	en	er	zijn	te	weinig	

plekken waar kinderen en pubers lekker 
kunnen spelen en sporten.

•	 IJburg	is	overgeorganiseerd.	Het	zou	be
ter zijn als de buurt meer organisch zou 
ontstaan. Op de tekentafel is alles precies 
uitgedacht, maar de praktijk is weerbar

stiger. Zo zijn er veel meer pubers en 
kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Dat levert 
problemen op in het onderwijs.

•	 Van	bedrijfsruimten	is	er	klakkeloos	van	
uitgegaan dat mensen er een kantoor in 
vestigen. Er wordt niet tegemoet geko
men aan andersoortige ondernemers, die 
wat meer naar buiten toe willen laten 
zien.

En tot slot de buurtregisseur:
‘IJburg is inmiddels een wijk als alle ande
re. De mensen zijn hetzelfde als in andere 
stadsdelen. Allerlei soorten criminaliteit 
heb	ik	al	voorbij	zien	komen.	Gelukkig	
zijn er nog geen dealers op straat die drugs 
proberen te verkopen of ronddwalende 
junks met een spuit in hun arm.’
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