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De groene oevers van 
IJburg
Veilig, mooi en prettig



IJburg is al bijna 20 jaar bewoond. Wat begon als pionieren op 
een zandvlakte in het water, is inmiddels uitgegroeid tot een 
dichtbevolkte wijk, direct grenzend aan een natuurgebied.

IJburg te gast in de natuur
Vanwege de nabijheid van die natuur
heeft de gemeente al bij de aanleg van
IJburg besloten dat er rekening moest 
worden gehouden met die natuur.
Door de stijging van het aantal
woningen blijft ook het aantal bewoners
op IJburg de komende jaren toenemen.
Daarom moeten we meer rekening
houden met elkaar, terwijl we ook de
natuurwaarden van het IJmeer niet
mogen vergeten.

Veilig - Bescherming van de oevers
IJburg bestaat uit eilanden in het water.
Om de eilanden te beschermen tegen
het water zijn er zogenaamde primaire

waterkeringen aangelegd. Dit houdt in
dat de oevers zijn versterkt door stenen
en rietkragen. De stenen zorgen voor
een versteviging van de oever. Riet
dempt de golfslag van het water.
Samen zorgen de stenen en het riet
ervoor dat de oevers sterk genoeg zijn
om het water tegen te houden en de
bewoners dus veilig op IJburg kunnen
wonen. De stenen en rietkragen mogen
dan ook niet beschadigd raken. Daarom
mogen er bijvoorbeeld geen bootjes of
kano’s in de rietkragen worden gelegd
en kunnen we het ook niet toestaan dat
hier hutjes worden gebouwd. Om de
staat van de waterkering te bewaken
moeten er controles worden

Een veilig, mooi en prettig IJburg
voor iedereen

Gewenste situatie: een vrije doorgang voor iedereen.



uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat
de oevers toegankelijk zijn.

Mooi - Natuur en ecologisch beheer
De gemeente Amsterdam heeft bij de
aanleg van IJburg al besloten dat er bij
het ontwerp en de inrichting van de
eilanden rekening moest worden
gehouden met de natuurwaarden in het
gebied. Dat kan door het aantal soorten
planten en dieren (de biodiversiteit) te
stimuleren. Die diversiteit maakt de
natuur sterker. De oevers spelen hierbij
een belangrijke rol, want juist die
kunnen veel planten en dieren een
leefomgeving bieden. Hier moeten
bijvoorbeeld vogels kunnen broeden en
rust, bescherming en voedsel kunnen
vinden.
Om die reden is het beheer van de
oevers ecologisch. Dit betekent dat er
bijvoorbeeld niet meer dan twee keer
per jaar wordt gemaaid. Het maaien
gebeurt op momenten die de natuur
het minst schaden (vaak rond juni en
oktober). Planten en dieren krijgen zo
de tijd om te groeien, te bloeien,
voedsel te krijgen en voedsel te zijn. De
oevers van IJburg leveren daarmee een
belangrijke bijdrage aan de
biodiversiteit van het gebied. Het
maaien is een taak van de gemeente.
Als bewoners zelf de oevers vaker
maaien, gaat de biodiversiteit van de
oevers verloren. Door twee keer per jaar
te maaien wordt de begroeiing niet
hoger dan ongeveer anderhalve meter.
Daardoor blijft het zicht op het water
voor de bewoners van IJburg
behouden.

Prettig – oevers voor iedereen
Bij het ontwerp en de aanleg van IJburg

is het de bedoeling geweest dat de
oevers openbaar toegankelijk zouden
zijn, waardoor alle IJburgers van het
water kunnen genieten. Hoewel het
overgrote deel van de oevers
toegankelijk is, is dit helaas niet meer 
overal het geval.

Toegankelijkheid is belangrijk, omdat er
op IJburg steeds meer mensen komen
wonen en er weinig andere openbare
ruimte (park, plein) in het gebied is.
Het wordt daardoor steeds
problematischer als mensen (delen van)
de openbare oevers inrichten alsof het
hun eigen tuin is. Door tuinbankjes,
trampolines, barbecues en soms zelfs
verbodsbordjes neer te zetten en door
bootjes op de oever te leggen, voelen
sommige anderen zich er niet meer
welkom, terwijl ook zij recht hebben op
het gebruik van deze oevers.

Niet de bedoeling: openbare ruimte ingericht
als privé terrein.



Een goede inrichting van de oevers kan
een positieve invloed hebben op de
sfeer in de buurt. Buren kunnen elkaar
daar ontmoeten, samen een
wandelingetje maken, kinderen kunnen
er spelen en mensen die geen tuin
hebben, kunnen er een picknickkleedje
neerleggen. En dat zou dan uiteraard zo
moeten plaatsvinden, dat dit geen
overlast veroorzaakt voor de mensen
die aan de oever wonen.

In gesprek
Kortom, om samen veilig en prettig op
IJburg te kunnen wonen, is het
belangrijk dat de oevers niet
beschadigd raken, toegankelijk zijn voor
iedereen en dat de natuur de kans
krijgt.
Het stadsdeel wil met de bewoners van
Steigereiland-Zuid in gesprek over de
vraag hoe we de oevers zo kunnen
inrichten, dat iedereen er plezier van
kan hebben.

Wilt u hierover in gesprek met de
gemeente of heeft u vragen? Mail naar
Gebiedsteamijburg.zeeburgereiland.
SDO@amsterdam.nl

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost, gebiedsteam IJburg, 
Zeeburgereiland. Telefoon 14 020, amsterdam.nl/ijburg.
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Hoe richten we de oevers in zodat iedereen er plezier van heeft?
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