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In 1964 lagen er al plannen voor het bouwen van woningen in het IJmeer op de tekentafel. De Nederlandse 
architecten Van den Broek en Bakema presenteren in dat jaar een megaproject. Zij stellen voor om op drie 
eilanden 105.000 woningen te bouwen. In de appartementencomplexen tot 40 verdiepingen hoog was 
ruimte voor 350.000 Amsterdammers. Het plan is niet gerealiseerd. In plaats daarvan koos Amsterdam ervoor 
de stadsuitbreiding in de Bijlmermeer te realiseren. 
Bhalotra van bureau Kuiper Compagnons pakt het kleinschaliger aan. In opdracht van de gemeente 
Amsterdam maakt hij in 1987 het plan ‘Het verlangen naar het IJmeer’. De eilanden bleven, het woningaantal 
daalde tot  23.000 woningen. Het plan diende als onderlegger voor de nota van uitgangspunten voor Nieuw 
Oost van 1989. 

Uiteindelijk duurde het tot 1996 voordat de kogel door de kerk was. In dat jaar stelt de gemeenteraad het 
masterplan voor IJburg vast. IJburg wordt een milieuvriendelijke wijk met 18.000 woningen. Een unicum in 
Nederland. Een lokaal referendum houdt de aanleg van de stadsuitbreiding niet tegen. Het quotum 
tegenstemmers wordt niet gehaald en op 20 maart 1996, de dag na het referendum, start het landmaken. 
Het nieuwe land komt boven water en de gemeente staat voor de vraag wie de woningen gaat bouwen. Ook 
hier kiest de gemeente voor vernieuwing. Voor de 7.000 woningen op het Haveneiland en het Grote Riet-
eiland worden drie consortia geselecteerd. De consortia bestaan uit bouwers, ontwikkelaars en corporaties. 
Zij zullen niet alleen de woningen bouwen, maar ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van ruim-
telijke plannen en bij de aanleg van de infrastructuur. In april 1998 wordt de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de gemeente en de consortia getekend. IJ-Delta is één van de consortia en zal 1.358 woningen voor 
haar rekening nemen.  

IGOR ROOVERS - DIRECTEUR PROJECTBUREAU IJBURG
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Het ontwerpen kan beginnen. Het Haveneiland en Grote Rieteiland moeten een moderne stadswijk worden 
voor alle Amsterdammers. Het gaat om stoere compacte gebouwen, overal water en een mix van wonen en 
werken. IJ-Delta  speelt een belangrijke rol in de planontwikkeling. Het consortium koppelt de hoge ambities 
voor de nieuwe stadswijk aan een gedegen kennis van het bouwproces en een uitgesproken visie op woon-
kwaliteit. Het gaat uiteindelijk om de IJburgers, zij moeten prettig wonen en werken op de nieuwe eilanden
in het IJmeer. 

In 1999 stagneert de ontwikkeling. Een explosieve stijging van de bouwkosten maakt het woningbouwpro-
gramma onbetaalbaar. De consortia en de gemeente moeten om tafel om tot een aanpassing van de samen-
werkingsovereenkomst te komen. De onderhandelingen verlopen moeizaam, de discussies zijn fel en de 
standpunten liggen ver uit elkaar. Er dreigt een langdurige impasse te ontstaan. IJ-Delta wil vooruit en 
sluit een bilaterale overeenkomst met de gemeente. Daarmee doorbreekt het consortium de impasse. In de 
overeenkomst zijn de kernkwaliteiten van de nieuwe wijk overeind gebleven. Onbetaalbare ambities die niet 
bijdragen aan de woonkwaliteit zijn losgelaten. IJ-Delta en de gemeente gaan in volle vaart verder met de 
planontwikkeling. Later volgen de andere consortia.

In september 2001 start de bouw. De eerste woning die in aanbouw wordt genomen is van IJ-Delta. Het is een 
twee-onder-een-kapwoning. We zijn er klaar voor, op naar een productie van ruim 1.000 woningen per jaar. 
Maar dan gaat het weer mis. De internetzeepbel spat uiteen en de woningmarkt valt stil. Er wordt geen huis 
meer verkocht. De maatregelen zijn fors. De consortia gaan blokken herontwikkelen. Het moet soberder, de 
woningen moeten kleiner en het parkeren kan niet meer ondergronds. IJ-Delta doet hier niet aan mee. Het 
levert prachtige bouwblokken op. Met name de blokken 11 en 14  zijn wat mij betreft typische IJburgblokken. 

“Ze geloven in hun plannen en zetten de bouw op het Haveneiland West door”
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Aansprekende architectuur, een kleine korrel, verrassende binnenterreinen en kwalitatief hoogwaardige 
woningen.   
 
Op het Haveneiland Oost zijn de gevolgen van de versobering zichtbaar. De korrelgrootte van de bouweenhe-
den is groter en de architectonische diversiteit is minder.  Nog steeds mag het resultaat er zijn. De woonkwa-
liteit is onverkort overeind gebleven. In de blokken 60A, B en C woon je prachtig aan het water. En de ruime 
eengezinswoningen in blok 53 bieden veel woongenot. Toch staat op het Haveneiland Oost mijn favoriete 
blok, blok 47. Het is een statig gebouw met een indrukwekkende gevel aan de haven en een verrassend 
binnenterrein aan de gracht van het binnenwater. Het blok heeft een gevarieerd programma en een aanspre-
kende architectuur. 

IJ-Delta en de gemeente hebben ruim 15 jaar intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van het Haven-
eiland en het Grote Rieteiland. Natuurlijk heeft de samenwerking hoogte- en dieptepunten gekend. Heftige 
discussies met rode koppen, intensieve zoektochten naar oplossingen en lange gesprekken over de ultieme 
kwaliteit wisselden elkaar af. Uiteindelijk leidde respect voor elkaars deskundigheid en de gedeelde liefde 
voor IJburg altijd weer tot een constructief resultaat. De langdurige betrokkenheid en persoonlijke inzet van 
Gert Sanders en Fred Langeslag, als opvolgende directies, zijn onontbeerlijk geweest voor de succesvolle 
samenwerking. 
IJ-Delta heeft op 4 september 2010 als eerste en tot op heden als enige consortium het contract met de 
gemeente afgerond. Het consortium kan trots zijn op het resultaat.

“IJ-Delta heeft op 4 september 2010 als eerste en tot op heden als enige
 consortium het contract met de gemeente afgerond”. 
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Het consortium IJ-Delta is op 11 december 1996 in het leven geroepen en bestond bij oprichting uit ABN AMRO 
Projectontwikkeling (rechtsvoorganger van Bouwfonds Ontwikkeling), ERA Bouw, Smit’s Bouwbedrijf en 
Woningstichting Zomers Buiten (rechtsvoorganger van Ymere). Voor het projectmanagement was Delta RoA 
de partner. Als afnemer van markt huurwoningen en commercieel vastgoed was PVF Nederland (thans Syn-
trus Achmea) deelnemer en voor de aanleg van infrastructuur Vermeer Infrastructuur (thans Dura Vermeer). 

Op 11 december 1996 werd met de Gemeente Amsterdam en twee andere consortia, Waterstad en IJburger-
maatschappij, een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot ontwikkeling van de eerste fase van IJ-
burg. De bouw van de door IJ-Delta ontwikkelde projecten is uitgevoerd door ERA Contour en Smit’s Bouwbe-
drijf. De infrastructuur, onder andere de binnenterreinen, is aangelegd door Dura Vermeer.

Voor de ontwikkeling werd op 2 april 1998 IJ-Delta Ontwikkeling VOF opgericht en voor het realisatie- en 
afzetrisico van het westelijk deel van het Haveneiland IJ-Delta Realisatie VOF. Met deze organisatie is door 
de jaren heen de samenwerking zowel intern als extern ingevuld met als motto om vanuit één bedrijf en met 
een zoveel mogelijk continue bezetting het Haveneiland en de Rieteilanden vorm te geven, te ontwikkelen, te 
bouwen en te verkopen aan onze partners en particuliere kopers van woningen. 
IJ-Delta was verantwoordelijk voor 20% van de totale productie in de eerste fase van IJburg. Met de gemeente 
en de twee ander consortia is samengewerkt aan het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Hierbij 
hebben we naast het ontwikkelen van woningen voor alle doelgroepen ook andere voorzieningen voor deze 
nieuwe stadswijk ter hand genomen zoals de ontwikkeling van het winkelcentrum, parkeergarages, kantoren, 
bedrijfsruimten, horeca, twee kinderdagverblijven en een zorgcentrum. Ook de aanleg van wegen, water en 
binnenterreinen maakte deel uit van de werkzaamheden.

FRED LANGESLAG - DIRECTEUR IJ-DELTA ONTWIKKELING VOF
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Er is hard gewerkt aan de plannen met gebruikmaking van de expertise van de deelnemers in IJ-Delta. 
Ondanks soms zware tegenwind in financiële, economische en organisatorische zin heeft het doorzettings-
vermogen ons er toe gebracht in 2001 de eerste woningen in aanbouw te nemen. Dit heeft geresulteerd in het 
opleveren van de eerste woningen op IJburg op 21 november 2002. Op Haveneiland West en Grote Rieteiland 
zijn door ons 782 woningen gerealiseerd en op Haveneiland Oost 576 stuks.

Ondanks de lange looptijd, een crisis in de woningmarkt (in 2002-2003) en fusies en overnames heeft IJ-Delta 
steeds de blik vooruit gehad en is de voortgang in beeld gebleven. Herontwikkeling van blokken is steeds af-
gewogen tegen de gemaakte en de te maken kosten en mogelijkheden om plannen te optimaliseren en aan te 
passen aan de wensen vanuit de markt. Hierdoor zijn er geen blokken herontwikkeld. Zonder de inspanning, 
deskundigheid en betrokkenheid van alle partijen betrokken binnen IJ-Delta was dit resultaat nooit behaald.

Zo werd parallel aan de verkoop en realisatie van woningen op het Haveneiland West de ontwikkeling van het 
Haveneiland Oost in gang gezet. Eind 2005 startte de bouw van het eerste bouwblok op Haveneiland Oost 
en in 2010 zijn de laatste woningen van de in totaal 1.358 woningen opgeleverd. Ymere nam als VOF partner 
(sociale) huurwoningen, woningen voor woongroepen, zorgvastgoed, kantoren en horeca af en blijft daardoor 
ook in de toekomst langdurig bij IJburg betrokken.

Ontwikkelingen van IJ-Delta zijn niet allemaal groots en meeslepend op het gebied van experimenten in 
woonvormen, architectuur of materiaalgebruik. Toch zijn er met plezier en naar tevredenheid van de 
consument bijvoorbeeld zwebo-woningen gerealiseerd. Dit zijn zwevende bovenwoningen, zonder beneden 
of bovenburen, maar met een spectaculair uitzicht over zowel het IJmeer als de Polygoongracht. 

“In 2010 zijn de laatste woningen van de in totaal 1.358 woningen opgeleverd”
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Ook de bouwblokken waar een gracht doorheen loopt zijn, in samenspel met de binnenterreinen, oases in 
de wijk te noemen waar het prettig verblijven is. De verdiepingshoogte varieert nogal door de hellingen in 
de straat richting de bruggen. En wat dacht u van dwarsgeplaatste twee-onder-een kapwoningen met één 
woning aan het waterzijde en de andere aan de straat maar met allebei een tuin aan de gracht, met privacy 
en een aanlegsteiger? 
Het parkeren is steeds inpandig opgelost waardoor creatieve oplossingen zijn ontstaan zoals een tuin die 
verdeeld is over twee niveau’s: één opgetild grenzend aan de woonkamer met uitzicht en één voor het pootje-
baden.

Met dit boekwerkje willen wij u een doorkijkje geven in de projecten van IJ-Delta. Werk waar we trots op zijn 
en dat we graag met u willen delen. Gaat u ook nog even kijken hoe het er nu bijstaat en u ziet hoe duurzaam 
onze ontwikkelingen zijn. Veel lees en kijkplezier!



/////GROTE RIETEILAND  - Het Grote Rieteiland vormt een brug tussen het Diemerpark en het Haveneiland. 
Het wordt van het Haveneiland West gescheiden door de Groene Tunnel. Aan de noordkant van het eiland 
sluit de bebouwing aan op het stedelijke raster van het Haveneiland. Aan de zuidkant is de bebouwing
kleinschaliger en open zodat een overgang wordt gevormd met de groene Rieteilanden./////



 GROTE 
       RIET

       EILAND
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oplevering:   2003
architect:    OD 205 Architectuur, Architectengroep Florapark, Lafour & Wijk Architecten 
omvang project:  blok 9A: 59 eengezinswoningen 
   blok 27A: 59 eengezinswoningen
   blok 33B: 22 eengezinswoningen 
realisatie door:   Smit’s Bouwbedrijf B.V.

Conform de richtlijnen van het globaal stedenbouwkundig plan voor het Grote Rieteiland zijn de blokken 9A, 27A en 33B ontworpen door 
een drietal architectenbureaus.  Mede door de toepassing van wisselende materialen en kleuren metselwerk en een variëteit aan gevel-
indelingen is een levendig straatbeeld ontstaan. De in hoogte variërende bouwmassa van twee tot vier bouwlagen maakte het mogelijk 
om meerdere woningcategorieën te mengen. IJ-Delta realiseerde in dit blok, naast koopwoningen, de eerste sociale huurwoningen op 
IJburg. Uniek is dat Zomers Buiten (thans Ymere) de toekomstige huurders in de gelegenheid heeft gesteld om mee te beslissen over de 
afwerking en de voorzieningen van de woning.

Zwanebloemlaan/ Pijlkruidstraat/ Mattenbiesstraat/ Vennepluimstraat 
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Zwanebloemlaan/ Ruisrietstraat/ Mattenbiesstraat/Egelskopstraat
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Zwanebloemlaan/ Mattenbiesstraat/ Ruisrietstraat
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oplevering:   2006 
architect:    blok 9B: Mattenbiesstraat nr. 100 OD 205 architectuur/ nr. 98 Architectenbureau Holvast & Van   
   Woerden/ nr. 96 Van der Waals/ Zeinstra Architekten/ nr. 94 Architectenbureau Holvast & Van Woerden/  
   nr. 92 MIR architecten
   blok 33C:  Mattenbiesstraat nr. 182 - 186 en nr. 190 Architectenbureau Holvast & Van Woerden/ 
   nr. 188 Jeroen Heijstee
omvang project:  blok 9B: vijf villa’s
   blok 33C: vijf villa’s
opdrachtgever:   Smit’s Bouwbedrijf B.V.

Aan de zuidrand van het Grote Rieteiland staan tien vrijstaande villa’s verdeeld over twee locaties (blok 9B en 33C). Voor elk van de kavels 
is een voorlopig ontwerp gemaakt door een architect. Vervolgens zijn de kavels inclusief ontwerp verkocht waarna de toekomstige bewo-
ners het basisontwerp met een aantal opties konden uitbreiden en aanpassen aan hun eigen woonwensen. 

Mattenbiesstraat
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oplevering:  2003
architect:    blok 10A: Duinker van der Torre samenwerkende architecten
   blok 10B: Köther, Salman, Koedijk Architecten
omvang project:  blok 10A: 5 stadswoningen, 6 appartementen, 2630 m² kantoorruimte, stallinggarage 
   blok 10B: 8 stadswoningen, 18 appartementen, 105 m² commerciële ruimte, stallinggarage
realisatie door:   Smit’s Bouwbedrijf B.V.

Blok 10A en B zijn gelegen tussen de drukke IJburglaan en de ‘Groene Tunnel’,  de ecologische zone die over de gehele lengte van het 
eiland loopt, en worden van elkaar gescheiden door de Polygoongracht. De architectuur van blokken wordt bepaald door deze ligging; aan 
de IJburglaan zijn de gevels strak en stedelijk, aan de achterzijde openen de blokken zich naar de waterkant. Op de westhoek van blok 10A 
bevinden zich kantoren en op de overige hoeken van de blokken liggen appartementen. Tussen deze bouwdelen zijn de stadswoningen 
gelegen.

IJburglaan/ Vennepluimstraat
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IJburglaan/ Pijlkruidstraat 
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oplevering:   2002 - 2003
architect:    OD 205 Architectuur, Architectengroep Florapark
omvang project:  16 twee-onder-één-kap woningen
realisatie door:   Smit’s Bouwbedrijf B.V.

Transparantie en openheid vormden een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van deze twee-onder-één-kap woningen. Om het 
zicht op het water vanaf de straat en de achterliggende bebouwing te waarborgen, zijn de woningen niet naast, maar achter elkaar 
gesitueerd. De ene woning ligt aan het water de andere aan de Zwanebloemlaan. Door deze rug-aan-rug ligging kunnen de bewoners 
niet bij elkaar naar binnen kijken en is hun privacy gewaarborgd. Ondanks deze ligging hebben toch alle woningen een grote tuin aan 
het water. 

Zwanebloemlaan
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oplevering:  2007
architect:    Piet Boon
omvang project:  12 villa’s
opdrachtgever:   ERA Contour B.V.

Interieur- en meubeldesigner Piet Boon ontwierp langs de Mattenbiesstraat twaalf vrijstaande huizen met grote tuinen die grenzen 
aan het water van de Groene Tunnel. De repeterende volumes zijn strak en sober van vormgeving. Een belangrijk uitgangspunt in het 
ontwerp van deze woningen is de relatie met de natuur. De gevels zijn bekleed met vergrijst hout en de indeling van de woning is 
zodanig dat de bewoners optimaal van het uitzicht over het water kunnen genieten.

Mattenbiesstraat
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/////HAVENEILAND WEST- Het Haveneiland is het grootste eiland van IJburg. Het eiland is gridvormig verka-
veld volgens een raster van brede straten en bouwblokken. Tussen de bouwblokken liggen de waterlopen en 
groene pleinen. Het globaal stedenbouwkundig plan voor IJburg is uitgewerkt volgens een aantal ruimtelijke 
en programmatische richtlijnen die zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat IJburg een volwaardige stadswijk 
zou worden. Zo zijn de blokken op het Haveneiland ingevuld door een ontwerpteam onder supervisie van één 
architect. De relatief dichte bebouwing op het eiland kent hierdoor een grote variëteit. /////



HAVEN

WEST
EILAND 
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oplevering:   2006 - 2007
architect:    KCAP Architects & Planners, Loof & van Stigt Architecten, Visser Van Aalderen Architecten, BPvF Hugo 
Beschoor    Plug / Isabel von Fournier Berlijn 
omvang project:  blok 11A: 45 appartementen/maisonnettes, 18 herenhuizen, 4 grachtwoningen, 12 hofwoningen,    
   gezondheidscentrum, 150 m² bedrijfsruimte, stallinggarage
   blok 11B: 55 appartementen/maisonnettes, 18 herenhuizen, 4 grachtwoningen, 17 hofwoningen,   
   655 m² bedrijfsruimte, stallinggarage, inrichting openbaar binnenterrein
realisatie door:   ERA Contour B.V.

KCAP Architects & Planners ontwierp het stedenbouwkundig masterplan voor blok 11 en was bovendien supervisor van de 
architectonische uitwerking ervan. Het bouwblok omvat diverse typen woningen, bedrijfsruimten en een gezondheidscentrum. De 
randbebouwing van het blok heeft een stedelijke en gevarieerde uitstraling waarin de verschillende gebouwdelen duidelijk afleesbaar 
zijn. Ze variëren in hoogte, hebben een wisselende gevelindeling en verschillen in kleur en materiaalgebruik. Blok 11 wordt in het midden
doorsneden door de Polygoongracht die middels twee sluizen in verbinding staat met het IJmeer. Direct aan het water van de Polygoon-
gracht liggen de grachtenpanden. In het binnengebied staan de hofwoningen, uitgevoerd als twee of drie geschakelde woningen.

IJburglaan/ Daguerrestraat/ Maria Austriastraat/ Nicolaas Hennemanhof
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IJburglaan/Talbotstraat/ Maria Austriastraat/ Alexandrine Tinnehof
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oplevering:   2008
architect:    Steenhuis Bukman Architecten, Rijnvos Voorwinde Architecten, Maaskant en Van Velzen Architecten,   
   Dicomedia Architecten
omvang project:  blok 12A: 7 grachtenpanden, 16 herenhuizen, 5 hofwoningen, 13 eengezinswoningen, 32 appartementen, 
   stallinggarage, inrichting openbaar binnenterrein
   blok 12B: 6 grachtenpanden, 13 herenhuizen, 1 hofwoning, 13 eengezinswoningen, 34 appartementen, 
   kinderdagverblijf, stallinggarage, inrichting openbaar binnenterrein
realisatie door:   ERA Contour B.V.

Blok 12A en B is opgebouwd uit verschillende componenten die zijn ontworpen door vier architectenbureaus onder supervisie van Steen-
huis Bukman Architecten. Doordat er duidelijke richtlijnen zijn gesteld aan de architectonische uitwerking is op blokniveau samenhang 
gerealiseerd tussen de verschillende woningtypen. Zo mochten de grachtenpanden aan de Polygoongracht, de herenhuizen en apparte-
menten aan de buitenranden van het blok en de hofwoningen aan autovrije binnenhoven afzonderlijk van karakter verschillen maar 
moesten zij passen binnen de eenheid van het ensemble. De inrichting van het maaiveld is gebruikt als een bindende factor tussen de 
contrasterende plandelen. Bijzonder zijn de woningen die zijn aangepast voor lichamelijk gehandicapten met een mogelijkheid tot 24-
uurs dienstverlening.

Maria Austriastraat/ Daguerrestraat/ Erich Salomonstraat/ Henri Berssenbruggehof/ Talbotstraat
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Maria Austriastraat/ Daguerrestraat/ Erich Salomonstraat/ Bernhard Eilershof/ Talbotstraat



28   IJ-DELTA ONTWIKKELEN OP IJBURG

B
LO

K
B
LO

K
 1

3
B

oplevering:   2005 - 2006
architect:    Lafour & Wijk Architecten
omvang project  21 waterwoningen, 8 vrijstaande woningen, 36 appartementen, 130 m² commerciële ruimte, 
   stallinggarage, inrichting openbaar binnenterrein
realisatie door:   Smit’s Bouwbedrijf B.V.

Op de hoek van de Erich Salomonstraat en de Talbotstraat ligt een L-vomig appartementencomplex waarin dertig maisonnettes en zes 
appartementen en een bedrijfsruimte zijn gesitueerd. Langs het water van de Polygoongracht staan vier blokken met eengezins-
woningen van drie bouwlagen. Bijzonder zijn de negen drive-in woningen met eetkamers waarvan de vloer is verlaagd tot vlak boven 
het water. De woningen zijn voorzien van een glazen pui met een hekwerk dat uitgeklapt dienst doet als aanlegsteiger. Samen vormen 
deze volumes de randbebouwing van een gesloten bouwblok. Tussen de bouwvolumes geven smalle openingen toegang tot het binnen-
gebied waar, in sterk contrast met de in baksteen uitgevoerde randbebouwing, acht vrolijk gekleurde hout-skeletbouw-woningen staan. 
IJ-Delta was eveneens verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte rond dit blok. 

Erich Salomonstraat/ Peter Wotkehof/ Talbotstraat
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oplevering:   2007 - 2008
architect:    DKV architecten, Atelier Kempe Thill, Heren 5 Architecten
omvang project:  155 woningen, 399 m² bedrijfsruimte, 238 m² horeca, stallinggarage
realisatie door:   Smit’s Bouwbedrijf B.V.

Blok 14 is prachtig gelegen tussen het IJmeer en de Polygoongracht. DKV architecten kreeg als supervisor de taak om de grote woning-
dichtheid die voortkwam uit het voor IJburg vast gestelde programma – met de voorgeschreven verhouding tussen eengezinswoningen 
en appartementen – vorm te geven en daarbij de kwaliteit van deze locatie in acht te nemen. Zij bedachten een oplossing  waarbij  ‘zwe-
vende’ woningen werden gerealiseerd om contact tussen de woningen, het binnenterrein en het water mogelijk te maken. Atelier Kempe 
Thill en Heren 5 Architecten kregen opdracht om de koppen van het gebouw uit te werken. DKV architecten nam zelf het middenblok 
voor haar rekening. Het binnengebied is semi-openbaar met een collectieve tuin op het dak van de onderliggende stallinggarage.
In 2009 werd dit blok genomineerd voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs. 

Jean Desmetstraat/ Daguerrestraat/ Bert Haanstrakade/ Talbotstraat/ Bert Haanstrahof
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////HAVENEILAND OOST - De ruimtelijke opzet van het Haveneiland Oost is een voortzetting van Haveneiland 
West; een raster van straten en bouwblokken. Echter een aantal van de randvoorwaarden uit het globaal ste-
denbouwkundig plan is hier losgelaten. De benoeming van een ontwerpteam en coördinerend architect per 
bouwblok was geen vereiste meer. Ook het woningbouwprogramma per blok en het maximum aantal wonin-
gen per architect werden niet langer voorgeschreven./////



HAVEN
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OOST
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oplevering:   2008 - 2009
architect:    Architectenbureau Holvast & Van Woerden 
omvang project:  blok 39: 19 eengezinswoningen, 13 dakterraswoningen, afsluitbaar binnenhof met parkeerplaatsen
   blok 44A: 17 eengezinswoningen, 11 dakterraswoningen, afsluitbaar binnenhof met garage
   blok 44B: 21 eengezinswoningen en 12 dakterraswoningen, afsluitbaar binnenhof met garage 
realisatie door:   ERA Contour B.V.

Blok 39 is gelegen aan de zuid-westoever van het Haveneiland Oost direct aan het IJmeer. Architectenbureau Holvast & Van Woerden 
was op het Haveneiland Oost verantwoordelijk voor de architectonische uitwerking van 93 grondgebonden woningen, verdeeld over drie 
gesloten bouwblokken (blok 39, 44A en 44B). De architectuur van deze blokken is zeer gevarieerd door de toepassing van verschillende 
kleuren metselwerk, door wisselend gebruik van daklijsten en erkers en verschillende gevelindelingen. Hierdoor zijn de woningen 
individueel herkenbaar en is een levendig straatbeeld ontstaan. De eengezinswoningen hebben een dakterras of een tuin. Daarnaast 
beschikken de blokken over een afsluitbaar binnenhof waar de parkeerplaatsen, garages en carports zich bevinden. 

Nico Jessekade/ Jan Vrijmanstraat/ Max de Haasstraat
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blok 44A: Nico Jessekade/ Max de Haasstraat/ Jan Vrijmanstraat/ Maurits Bingerplantsoen

blok 44B: Nico Jessekade/ Maurits Bingerplantsoen/ Jan Vrijmanstraat/ Loet C. Barnstijnstraat
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oplevering:   2008 - 2009
architect:    Inbo Architecten
omvang project:  blok 40A: 15 herenhuizen, 10 appartementen/ blok 40B: 12 herenhuizen, 3 watervilla’s
   blok 45A: 17 herenhuizen, 1 waterwoning, 10 appartementen/ blok 45B: 16 herenhuizen, 2 waterwoningen
   blok 60A:  9 herenhuizen, 1 waterwoning, 10 appartementen, stallinggarage 
realisatie door:   ERA Contour B.V.

Aan weerszijde van de Groene Tunnel liggen de verschillende herenhuizen en appartementen van de blokken 40A en B, 45A en B en 60A. 
Ten noorden van het water liggen blok 40A, 45A en 60A. Ze bestaan uit een reeks eengezinswoningen, een waterwoning (blok 45A en 60 
A) en op de kop een appartementengebouw. De herenhuizen hebben een inpandige garage en een terras en tuin aan het water. De 
appartementen hebben een balkon aan de waterzijde. Blok 40B en 45B, gelegen aan de zuidkant van de Groene Tunnel, zijn opgebouwd 
uit geschakelde herenhuizen en twee (blok 45B) of drie (blok 40B) watervilla’s. De gevelwand is uitgewerkt met een regelmatige parcel-
lering waardoor eenheid op blokniveau ontstaat. Tegelijkertijd zorgt de detaillering van het metselwerk voor een individuele uitstraling 
per woning.

blok 40A: IJburglaan/ Max de Haasstraat
blok 40B: Jan Vrijmanstraat/ Max de Haasstraat 
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blok 45A: IJburglaan/ Max de Haasstraat/ Maurits Bingerplantsoen
blok 45B: Jan Vrijmanstraat/ Max de Haasstraat/ Maurits Bingerplantsoen (afbeelding)
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Emmy Andriessestraat/ Fritz Dietrich Kahlenbergstraat
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oplevering:   2008
architect:    Klous + Brandjes Architecten
omvang project:  33 appartementen, 398 m² kinderdagverblijf
realisatie door:   Smit’s Bouwbedrijf B.V.

Bouwblok 45C heeft drie gesloten gevels en opent zich aan de waterkant. Meest opvallend is de gevel aan de Jan Vrijmanstraat die wordt 
bepaald door een kader van betonelementen. Het witte kader maskeert de galerijen en de betonnen banden werken als een scherm dat 
de straatwand vormt maar tevens doorzicht biedt op het binnenterrein. Centraal achter het betonscherm ontsluit een glazen trappen-
huis met een lift de appartementen op de verdiepingen. Op de begane grond is een kinderdagverblijf gevestigd dat gebruik maakt van de 
collectieve binnentuin. De binnengevel heeft een informeel en speels karakter, mede doordat de entreedeuren van de woningen 
verschillende kleuren hebben.

Jan Vrijmanstraat/ Maurits Bingerplantsoen/ Loet C. Barnstijnstraat
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oplevering:  2009
architect:    de Architekten Cie
omvangproject:   9 grachtwoningen, 158 appartementen/maisonnettes, 1.265 m² kantoorruimte, 
   2.347 m² bedrijfsruimte, 2 stallinggarages
realisatie door:   Smit’s Bouwbedrijf B.V.

Blok 47 heeft een veelzijdig en karakteristiek uiterlijk. Aan de noord- en zuidzijde wordt de gevel verticaal geleed door gemetselde 
“pilaren”. Aan de oostzijde en in mindere mate de westzijde, worden de gevels visueel onderbroken door de balkons die in de gevels zijn 
aangebracht. Er is veel aandacht besteed aan het binnengebied. Als tegenhanger van de buitengevel, die is opgetrokken uit metselwerk, 
zijn aan de binnenzijde van het bouwblok tegels toegepast om intimiteit te creëren. Het blok wordt doorsneden door een gracht die 
bereikbaar is via een trap die tevens dienst doet als kade langs het water. De gracht mondt aan de westzijde van het blok uit op de 
jachthaven van het Havenkwartier.

Eva Besnyöstraat/ Krijn Taconiskade/ Pieter Oosterhuisstraat/ Pampuslaan
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oplevering:   2008
architect:    VVKH Architecten
omvang project:  24 eengezinswoningen, 66 appartementen, 427 m² commerciële ruimte, 
   1009 m² kantoorruimte, 46 overdekte parkeerplaatsen
realisatie door:   Smit’s Bouwbedrijf B.V.

Passend bij de ligging aan de Pampuslaan, één van de doorgaande wegen op Haveneiland Oost, heeft het appartementengebouw van 
blok 53 een formele en stedelijke uitstraling gekregen. Het gebouw telt acht verdiepingen en heeft net als de blokken aan de IJburglaan 
een plint van kantoor- en bedrijfsruimten. In tegenstelling tot deze hoogbouw staan aan de langs- en dwarsstraten van dit bouwblok 
eengezinswoningen met een bouwhoogte van maximaal drie lagen. De laagbouwwoningen aan het binnenterrein hebben lessenaars-
daken en onderscheiden zich van elkaar doordat de gevels zijn uitgevoerd in verschillende kleuren metselwerk. Op het semi-openbare 
binnenterrein zijn een groenvoorziening en een openbare kinderspeelplaats gerealiseerd.

Ben van Meerendonkstraat/ Pampuslaan/ Marius Meijboomstraat/ Huijsenstraat
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oplevering:   2009 - 2010
architect:    Klous + Brandjes Architecten
omvang project:  blok 60B: 20 eengezinswoningen, 15 herenhuizen
   blok 60C: 30 herenhuizen, 22 appartementen, afsluitbaar binnenhof met parkeerplaatsen
realisatie door:   ERA Contour B.V.

In het gesloten bouwblok 60B bevinden zich diverse woningtypen. Eengezinswoningen met een tuin, terras of balkon alsmede 
herenhuizen met een terras aan het water. De herenhuizen hebben de mogelijkheid voor het aanleggen van een boot. Dit blok 
beschikt over een afsluitbaar binnenhof waar zich de entrees van de herenhuizen en de parkeerplaatsen van de woningen bevinden. 
Blok 60 C is een langgerekt bouwblok dat bestaat uit een reeks eengezinswoningen met in het midden een appartementengebouw 
van vijf verdiepingen hoog. Dit appartementengebouw markeert het kruispunt van de Groene Tunnel en de Profiltigracht en vormt 
de hoofdentree van het blok. De geschakelde woningen hebben een terras en een eigen steiger aan het water.

Emmy Andriessestraat/ Peter Martensstraat
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Jan Vrijmanstraat/ Fritz Dietrich Kahlenbergstraat/ Peter Martensstraat
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BEWONERS AAN HET WOORD
Het is een prachtig eiland hè, zegt Margriet Koerts bij binnenkomst in café Dok48, gelegen in het Havenkwartier op 
het Haveneiland West. Margriet woont op IJburg in blok 60A en vertelt dat ze zeven jaar geleden haar woning in de 
drukke binnenstad van Amsterdam verruilde voor de ruimte van IJburg. ”Als ik thuis kom geniet ik van de rust, de 
ruimte en het water. Mijn woning ligt aan rand van Haveneiland Oost. Vanaf mijn balkon kijk je uit over de Groene 
Tunnel, het Diemer Park en in de verte de Amsteltoren. Het voelt alsof je in New York woont als je overal die lichtjes 
ziet”. Margriet verliet haar huurhuis in het centrum van Amsterdam omdat haar woning heel gehorig was en ze 
haar auto in de binnenstad niet kwijt kon. Op IJburg heeft zij een eigen parkeerplaats onder het blok. “De eerste 
jaren was het stadsdeel nog volop in ontwikkeling. Het bouwverkeer reed af en aan en ik moest mijn auto geregeld 
uit het rondwaaiende zand graven”. IJburg was in deze eerste periode nog erg kaal. Nu steeds meer blokken worden 
opgeleverd, valt haar op dat ook aan de openbare ruimte meer aandacht wordt besteed. Inmiddels zijn er op IJburg 
zes parken aangelegd en het planten van grote bomen en riet langs de Groene Tunnel zorgen voor een steeds
 groener ‘straatbeeld’. 

Een groot percentage van de huishoudens op IJburg bestaat uit gezinnen met kinderen waarvan de meeste uit 
Amsterdam afkomstig zijn. Zo ook een jong gezin dat nu woonachtig is in blok 60C. Voorheen woonden zij dichtbij 
de Albert Cuyp in het centrum van Amsterdam. “na onze gezinsuitbreiding hadden we behoefte aan meer ruime en 
een plek waar de kinderen veilig buiten kunnen spelen. De prijs in verhouding tot het aantal vierkante meters was 
doorslaggevend voor onze keuze om op IJburg te gaan wonen. “Natuurlijk speelt de kwaliteit van onze woning en 
de omgeving daarbij ook een belangrijke rol. Onze woning heeft een open plattegrond en is daardoor heel ruimtelijk 
en licht. De kinderen spelen hier op straat en gaan in de buurt naar school”. De kwaliteit van woonblok 60C is met 
name gelegen in de buitenruimtes. De meeste huizen in dit bouwblok bieden aan de achterzijde toegang tot het 

Nu alle blokken van IJ-Delta zijn opgeleverd en de woningen zijn verkocht of verhuurd, is het tijd om aan de 
bewoners te vragen of zij tevreden zijn met hun woning op IJburg. Om welke reden zijn ze op IJburg komen wonen 
en waar komen ze vandaan? Wat waarderen ze het meest aan IJburg? Een rondgang langs de bewoners gaf ant-
woord op deze vragen. 
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water via een eigen steiger. “De bewoners maken daar veel gebruik van, ze hebben bijna allemaal een eigen bootje”. 
Vanaf hun steiger is praktisch heel IJburg bereikbaar via de Groene Tunnel en de Profilietgracht. Dit water staat via 
de sluisjes in verbinding met het IJmeer. De relatie met het IJmeer en het omringende landschap is voor de meeste 
IJburgers heel belangrijk. Het natuur- en recreatiegebied het Diemerpark, de Zuidelijke IJmeerkust en Schellingwou-
de liggen op een steenworp afstand. 
 
De laatste jaren is het aantal inwoners op IJburg enorm toegenomen. Inmiddels telt de nieuwe stadswijk circa 
15.500 inwoners. Toen het gezin Jacobs anderhalf jaar geleden op IJburg een woning wilde kopen waren er voor de 
meeste blokken wachtlijsten. Zittend aan de grote eettafel in hun woonkeuken vertelt meneer Jacobs over de keuze 
voor zijn woning in blok 47. “Voor dit blok hadden we een laag nummer zodat we uit verschillende woningtypen 
konden kiezen. We kozen voor deze woning aan het binnenterrein met een terras dat grenst aan de trap naar het 
water van de gracht”. De terrassen van de bewoners in deze grondgebonden woningen dragen eraan bij dat er goed 
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onderling contact is ontstaan. “je maakt immers ook afspraken over het gebruik en de invulling van deze ruimte”. 
De reden om op IJburg te komen wonen was praktisch van aard. “Onze woning in het Oostelijk Havengebied was 
met de komst van onze tweede zoon te klein geworden. Deze woning van 95 m2  woonoppervlakte was voor ons 
betaalbaar. Elders in Amsterdam zijn ook woningen in deze prijsklasse te krijgen maar dan heb je niet de voordelen 
die IJburg biedt. IJburg is goed bereikbaar en je bent zo buiten de stad in de vrije natuur. Ook zijn wij zeer tevreden 
over de voorzieningen in deze buurt. Om de hoek zitten een Turkse supermarkt en allemaal kleine winkeltjes. Er 
komt zelfs een schoenmaker en sleutelspecialist. Rondom het havenkwartier zijn meerdere cafés gevestigd en het 
strand is om de hoek. Het Theo van Goghpark gebruiken we als extra buitenruimte. Daar zitten we in het weekend 
buiten en trap ik graag een balletje met mijn oudste zoon”. Gelukkig is er ook een speeltuin in aanbouw, want die 
miste het gezin nog.   

Gerben de Boer woont met zijn gezin op het mooiste plekje van blok 11. Hun ruime woning is gelegen aan het 
Alexandrine Tinnehof direct aan het water van de gracht. Gerben vertelt hoe ze aan de woning zijn gekomen.  
“Tot 2006 woonden we in een huurhuis op het Java-Eiland in het Oostelijk Havengebied. We wilden in Amsterdam 
blijven wonen en zochten een koopwoning met voldoende ruimte voor een redelijke prijs. Toen we de bouwplan-
nen van blok 11 zagen, hebben we snel gereageerd en de woning vanaf de tekening gekocht. Natuurlijk was dat een 
risico, maar gelukkig werden we steeds enthousiaster naarmate de bouw vorderde. Mede doordat de woningen 
allemaal anders zijn, was de bouw van het blok zeer complex. Toch is de uitvoering van de plannen goed verlopen. 
ERA Contour is een goede ontwikkelaar met  oog voor detail. Dat kon je alleen al zien aan de organisatie op het 
bouwterrein, alle materialen lagen keurig geordend. Dit heeft geresulteerd in een prachtig blok. Het gebruik van 
lichte kleuren metselwerk met donkere accenten vergroot de levendigheid van de architectuur en geeft een ruimte-
lijk gevoel.  We zijn heel enthousiast over onze woning. Het is een fantastisch huis in een goed doordacht plan”.   

Gerben de Boer woont met veel plezier op het Haveneiland West maar is ook kritisch over de ontwikkeling van 
IJburg. “Op IJburg wordt hoofdzakelijk gewoond. Een heel klein percentage bewoners combineert wonen en werken. 
Met als gevolg dat IJburg overdag een uitgestorven indruk maakt”. Hoewel  in het masterplan voor IJburg ruim-
telijke en programmatische richtlijnen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat IJburg een volwaardige stadswijk 
zou worden, is in de praktijk op dit gebied volgens hem nog een kwaliteitsslag te maken. “De ontwikkeling van de 
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middenstand loopt achter. Er is veel leegstand in de bedrijfspanden langs de IJburglaan en in het winkelcentrum. 
De grote winkelketens redden het, maar de kleine middenstand verdwijnt op den duur. Dit komt mede doordat het 
draagvlak voor deze functies nu nog te gering is. Als straks de volgende fase van IJburg in ontwikkeling gaat en hier 
steeds meer mensen komen wonen zal dit verbeteren”. 

Petra Koomen is op 13 november 2008 op IJburg komen wonen in een prachtig grote hoekwoning van blok 12. Ze is 
heel tevreden over haar woning. “Dit is onze derde koopwoning, maar het is het eerste huis waarover we helemaal 
geen klachten hebben. Het is een heel logisch en goed gebouwd blok. De ontwikkelaar heeft duurzame en mooie 
materialen gebruikt. Ze woont met haar vriendin, twee kinderen en moeder, naar eigen zeggen op het  mooiste 
punt van het blok. De zon schijnt in de woning en ze kijken uit over het water. “Als de kinderen willen zwemmen 
klimmen ze via het raam op de vlonder die voor de woning drijft en springen vandaar in de gracht”. Petra geniet van 
de levendigheid die de buurtkinderen met zich meebrengen. “Ze lopen in en uit en komen allemaal om te zwem-
men”. Het wonen op IJburg bevalt haar heel goed. De afgelopen winter was heel bijzonder. “Toen het vroor liep ik 
met mijn schaatsen onder mijn arm de straat uit om voor het eiland op het IJmeer te schaatsen. Petra is van mening 
dat IJburg langzaam maar zeker echt een stadswijk wordt. Afgezien van de kwetsbare detailhandel breiden de voor-
zieningen zich steeds verder uit. Zo zijn de medische voorzieningen toereikend, de sportvoorzieningen in aanbouw, 
scholen en kinderdagverblijven liggen verspreid in de wijk en ook de horeca is goed vertegenwoordigd. “Nu zelfs de 
avondvierdaagse hier wordt gehouden mag je IJburg toch wel een volwaardig stukje Amsterdam noemen!” 
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   HUUR KOOP  TOTAAL OVERIG
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 totaal 
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AMH 
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GKK
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GGK
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MS 
EG 

MS
 MG 

VS 
EG

VS 
MG

koop  
totaal

EG 
totaal

MG 
totaal

woningen  
per Blok

parkeren bedrijfsr. kantoorr. SoM horeca nuts

9A 16 16 34 9 43 59 59 32 80
9B 5 5 5 5 5
10A 5 6 11 5 6 11 31 81 2.630
10B 8 18 26 8 18 26 26 105
10C 16 16 16 16 16
11A 13 13 25 11 6 23 1 66 34 45 79 72 150 2.380
11B 21 21 11 11 23 27 1 73 38 56 94 82 655
12A 13 32 45 14 14 28 41 32 73 63
12B 7 7 34 16 17 67 40 34 74 68 630
13B 36 36 29 29 29 36 65 59 130
14 46 46 48 27 31 3 109 31 124 155 136 399 238 80

27A 16 16 33 10 43 59 59 32
27B 12 12 12 12 12
33B 8 2 12 22 22 22
33C 5 5 5 5 5

38 G/H/I 27 27 27 27 27
39 5 7 20 32 32 32 38
40 5 5 29 1 40 29 11 40 63
44 18 3 40 61 61 61 73 80
45 33 33 5 5 35 1 46 35 44 79 84 398 80
47 9 76 85 43 18 21 82 9 158 167 156 1.265 2.347
53 24 38 62 28 28 24 66 90 46 427 1.009 156
60 5 27 1 5 68 1 107 74 33 107 111

TOTAAL 85 295 380 8 146 28 80 161 89 413 53 978 695 663 1.358 1.237 3.212 5.986 3.564 238 320

EG Eengezins (woning)   
MG Meergezins (woning)   
AMH Amsterdamse Middensegment Hypotheek (woning)  
GKK GoedKopeKoop (woning)

MS MiddenSegment (woning)   
VS VrijeSector (woning)   
SoM Sociaal of Maatschappelijke Functie
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