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Achter de voordeur
Een portret van de eerste bewoners van Vrijburcht, gefotografeerd door Petra Spiljard

Achter de voordeur

Jaren, jaren aan voorbereiding gingen eraan vooraf. Jaren van fantaseren,
idealiseren, overleggen, concipiëren, financieren, duelleren, enthousiastmeren, bouwen, breken, weer bouwen, lachen, spreken, handelen,
onderhandelen, overtuigen en genieten. Het startte met een klein, select
gezelschap. En nu?
Vrijburcht staat als een kasteel. Maar wel een met een openslaande, iedereen luid verwelkomende, voordeur. Gezinnen, bedrijven, kinderopvang,
café, theater, kas, tuin… alles en iedereen heeft er een plek.
En dan die voordeur. Wie woont erachter? Wie heeft ‘m op een kier staan?
Wie wagenwijd open? Er is in elk geval veel achter ieders deur te beleven.
Dat blijkt ook uit Vrijburchts uitgangspositie, de missie, die we samen tot
de onze hebben gemaakt:

Goed, we zijn er dus. Iedereen woont, alle delen van de burcht zijn opgeleverd. We wonen, werken en leven. Tijd dus voor een monumentje, een
product van ons allen. Met grote dank aan alle bewoners en betrokkenen
bij Vrijburcht, met speciale dank aan Petra Spiljard en Annelie Seegers
(ook bewoners van Vrijburcht) voor de fotografie en vormgeving. Dank ook
aan Imago Printing, Woonstichting de Key en Projectbureau IJburg voor de
medewerking en financiële ondersteuning van deze productie.
Wordt dit een 7-years-up? Het zou een feest zijn om Vrijburcht de komende
vijftig jaar te kunnen volgen.
Een welkom aan allen bij Vrijburcht, namens zowel de Stichting Vrijburcht
als de Vereniging van Eigenaren van Vrijburcht,
Sander Hartog

‘Vrijburcht biedt meer dan wonen achter je eigen voordeur. Het is een
veilige en vooral ook prettige omgeving om te (be)leven, werken, spelen,
zorgen, … Veel kan – weinig hoeft.
De gezamenlijke voorzieningen bieden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten
en te inspireren: een bijzondere basis voor een levendige en veelzijdige
omgeving waar ruimte is voor allerlei initiatieven. De diversiteit aan levensstijlen kan leiden tot verrassende samenwerkingen…’




Emmy Verbruggen en Ronald van Aalten Wonen op Vrijburcht is genieten van ruimte, licht en vergezicht, van wisselende wolken en waterspiegeling, van koestering in de kriebelende lentezon.
Otto Tausk en Daphne Hoogenberk, Mante Geen dag is meer volmaakt
zonder op klompen het huis uit geklost te zijn, zo de straat op. Kuierend
een blokje om. Of even de eendjes voeren op het ministrandje naast de
fietsbrug. Tja, je bent een eilandbewoner of je bent het niet…




Sander Hartog en Marian Iping, Roos Niet drijvend wonen, wat Marian graag wilde. Niet hun huurhuis gekocht, wat
Sander graag wilde. Dus weg uit Oud-West. Sander liet zijn scepsis varen. En Marian? Ze heeft dan geen drijvend huis,
maar heeft eens temeer lucht, licht, ruimte en water gevonden wat zij zo aantrekkelijk vindt van woonboten. Wennen
hoeven ze niet, dat waren ze al. En Roos? Roos is een gewilde oppas in Vrijburcht en omstreken. She goes with the flow.




Quint (de Roef) Ik vind het een gezellige buurt, ik heb een
mooie kamer met een mooi uitzicht.
Erik en Jacqueline van Gogh Een uniek wooncomplex. Heerlijk
woongenot met prachtig uitzicht. Iedere avond een ander fascinerend
schilderij.




Tanja Bakels en Peter Franken, Koos en Lou Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Die wat hij met z’n ogen ziet met z’n
handen maken kan. Op nummer 186!
10

En horen we de lach van een Vrijburchtkind, dan weten we het: dit maakt
wonen op Vrijburcht zo speciaal. En achter die voordeur ons bed aan de
oever van het water: auto’s tellen in de nacht.
11

Met vereende krachten worden de vogelhuisjes aan de gevel
gemonteerd. Want Vrijburcht wil ook een warm nest voor vogels bieden.
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Lian Cappon en Henk Stellingwerf, Zoï en Aloë Een huis met een
glazen kamer... de daktuin... het uitzicht is op beide plaatsen adem
benemend... Heden en Verleden komen samen.... de Stadse-ring, de
Rembrandttoren.... Diemerzeedijk en het Bovendiep...

14

Hein de Haan Mijn eerste idee was werken aan de wal, met een schip voor de deur. Achteraf ben ik blij
dat ik dat niet heb gedaan. Op een laat moment zijn er van mijn werkruimte een eetkeuken, een kleine
slaapkamer en een minimale badkamer afgehaald om toch aan de wal te kunnen wonen.
15

Peggy Wilting en Humberto de Sena, Thiago, Danilo en Solano Thiago (10) ons huis is heel groot. Danilo (7) ik heb
een heel mooi bed gekregen! Solano (1) kan in huis rondjes scheuren met zijn auto. Humberto en Peggy: Ons huis
is ruim, met een prachtig uitzicht, veel buitenruimte, een grote keuken met lange tafel en grote koelkast. Wonen in

Marjoleine van Verseveld en John Gundlach Het hele huis is voor ons
een plek met een speciale betekenis, omdat we daar ons leven delen en
vrienden ontvangen.
Bijzonder op Vrijburcht is het licht, de wind, gescheiden wonen.
Bijzonder in ons huis: eenvoud waardoor ruimte ontstaat.

Vrijburcht is als wonen in een warm nest.
16
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Margreet Krul en Raynold Bruessing Margreet geeft haar
bloemrijke visie op pagina 20.

18

Henk Schuitemaker en Clasina Guichelaar, Berend Vrijburcht biedt
ons licht en ruimte. De sociale contacten vinden we heel prettig. Voor
Berend is het fantastisch. Het is voor ons een enorme luxe om een binnentuin, een logeerappartement, een theater en een restaurant om de
hoek te hebben, En dat in een nieuwbouwwijk!

19

lucht, water, zon,
drie grenzeloze gratiën
komen binnen zonder kloppen
hun stemmingen hebben een zeeklimaat
soms boos
dan blaast de lucht haar longen leeg
de wolken worden woeste wezens
voortgejaagd van hier naar nergens
en water breekt in grauwe golven
ergens houdt de zon zich schuil
soms blij
het water houdt de hemel vast
de zon verspreidt haar gulle kleur
de lucht wordt in haar blauwe jurk
gespiegeld in een roerloos oppervlak
wijd open ik ons aardse huis van leem en klei
en laat de elementen binnen

Margreet Krul
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Roos Veerman (de Roef) Vrijburcht ligt schitterend aan het water, met
een fascinerende architectuur en een scala aan interessante mensen. Dat
maakt mijn woongenot op Vrijburcht zo prachtig, uniek en heerlijk.
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Jaap Luif en Ingrid Mehciz Ik werd benaderd voor accountants- en
administratiewerk voor Stichting Vrijburcht. Toen Vrijburcht II bij de
ontwikkeling werd betrokken en ik de tekeningen daarvan zag, was ik
verkocht! De hoekwoning met bedrijfsruimte. Twee vliegen in een klap:
wonen en werken boven elkaar.

23

Hans-Richard Kuijten Uit de hectiek van werk en de stad aan de overkant, weer bijkomen in de rust van telkens veranderende lucht, licht en
water. Dat maakt het wonen op Vrijburcht voor mij bijzonder aangenaam.
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Luut Voor in ’t holt en Cornélie Leemhuis, Hera en Imme De gezamenlijkheid met de andere Vrijburchters zonder dat het benauwd wordt. Buitenspelen, vriendjes en vriendinnetjes… Voor je deur wegkanoën
naar het grote water, wegdromen op je dakterras, het geruis van de snelweg.
25

Petra Spiljard Ik heb het gevoel dat ik in een vakantiehuis woon. Er
zit zand in mijn brievenbus en als ik uit mijn bed kom is het eerste
wat ik zie water en een dijk. Ik heb het hier erg naar mijn zin.
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Diana Boekestein en Arjen Deuring, Stef en Coen Het favoriete plekje
voor Stef en Coen is de vensterbank in de woonkamer. Lekker kijken naar
de bulldozers en de voorbijgangers.
Vrijburcht is voor ons het stadse dorp en een compromis tussen buiten
wonen en op je fiets naar de stad kunnen.
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Teeja Arissen en Johan Vlug Twee kernwoorden: ‘ruimte’ en ‘onvergelijkbaar’. Ruimte, heel veel ruimte in huis en buitenshuis. Onvergelijkbaar
met hoe vrienden, kennissen en familie wonen. Daardoor heeft het ook
nog iets onwerkelijks: de woning, de ‘setting’, de omgeving, ik ben zoiets
nog nooit eerder tegengekomen, laat staan dat ik het al ervaren had.
Alles is dus overweldigend nieuw, maar heel aangenaam! (Teeja)
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Nieuw en vertrouwd lopen ook op een andere manier door elkaar heen. Plotseling woon je met allemaal
nieuwe buren, die toch al heel vertrouwd zijn, omdat je de meeste de afgelopen jaren al hebt leren kennen
tijdens de verschillende bijeenkomsten van Vrijburcht. (Johan)
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Jip, Jelle en Hera Hier kun
je tenminste lekker met
andere kinderen spelen
zonder het steeds maar
aan je moeder te moeten
vragen...
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Johan Vlug, Henk Schuitemaker, Menno Vergunst, Joost Vos, Nina Scherer, Gerben de Vries: Vlug & Partners Geen reistijd meer voor drie
van de zes harde werkers. Dicht bij de familie en wanneer nodig gauw ter plekke. De eettafel is een bijzondere plek met zicht op de binnentuin
en het gekrioel daar van de kinderen en buren. Lekker het leven en reuring voor je neus i.p.v. een duf kantoor.
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Nil Disco en Esse Dijks

Henk Haselager en Saskia Bezouw, Bas en Daan Na een dag in het huis werken, overleggen we alweer
wat we morgen gaan doen. Bijna klaar… We dromen al van Vrijburchts lange zwoele zomeravonden aan
het water; met wijn en brood en met Bas die een balletje hoog houdt en Daan die leert fietsen.
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Surton en Mery Redjopawiro, Sidney, Jeremy en Mayra “Doosje eieren, kun je even helpen, kom je spelen?” Kom maar even binnen hoor!
Vrijburcht geeft ons het gevoel van ruimte, openheid, laagdrempeligheid
en gezelligheid. De prachtige luchten, het water en de wind zorgen voor
ontspanning en een gevoel van rijkdom. Voor ons de juiste ingrediënten
voor een unieke woonplek!
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Café Vrijburcht Geen twijfel mogelijk: Dit wordt het nieuwe
epi-centrum van IJburg.

38

39

40

41

Sabine Smulders, Ruben en Olivier Wonen op Vrijburcht
Hier kunnen kinderen de sterren van de hemel spelen en geniet ik van
een doorlopende wolkenvoorstelling, altijd film; overdag goud beschenen
wolkenranden, ’s avonds de Poolster, de Maan, Orion, Mercurius.
Laatst nog hebben we hier een prachtige koperrode maansverduistering
gezien. En dan al die leuke buren!
42

Asmara Defise en Werner Janssen, Lotijn en Blidger (de jongste Vrijburchter tot nu toe) Vrijburcht
betekent voor ons wonen in een fijne, moderne woning waarbij de elementen in de landelijke omgeving
direct merkbaar zijn. Met de stad om de hoek, in een kindvriendelijk complex en met buren die enthousiast
zijn en verantwoordelijkheidsgevoel hebben om er iets van te maken.
43

Sophie van der Salm Mijn nieuwe huis in/op Vrijburcht ervaar ik als een
klein paleisje, waar ik hoop te gaan genieten van het uitzicht.
Van het licht, mooie luchten, en het water.
Ik vermoed, dat de serre een plek gaat worden waar ik veel zal zitten.
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Thamar en Remco Evers, Nova Het is heerlijk om thuis te zijn, alleen, of met veel vrienden en familie. Wij
zijn op Vrijburcht omringd met ‘buiten’. We kennen onze medebewoners nog maar net, toch ervaren we
meteen al een ‘samen’sfeer, dat is heel prettig.
46

Lidewij Lenders Martijn Morselt Vrij wonen, Vrij bouwen,
Vrij werken, Vrij musiceren, Vrij op IJburg!

47

Sofie van Donselaar (de Roef) Dit is voor mij een kasteel omdat er heel
mooie schilderijen hangen onder de lichtkoepel in het trappenhuis. Het
wonen hier is zo speciaal voor mij omdat ik voor het eerst een eigen huis
heb. Het uitzicht vanuit mijn kamer op het water en de bruggen is heel
mooi. Het belangrijkste plekje in de Roef is voor mij de kamer in de hoek,
mijn eigen kamer met het paardenhoofd boven de deur.
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Petra Passage, Michael Frinking, Jip en Daan Ons huis en Vrijburcht: Het gevoel van vrijheid. Het gevoel
binnen en buiten het huis vrij rond te kunnen lopen. Alles is van jou en iedereen. Het gevoel van een dorp,
waar je naar mensen zwaait, vraagt hoe het gaat, of je nog iets voor de ander kunt doen. Waar je, als je
ziek bent, een pannetje kippensoep van de buurvrouw krijgt. Gewoon onderdeel van een groter geheel.
We vinden het geweldig hier.
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Marjo van Loosdrecht Het is prettig te ervaren dat iedereen die hier woont een bewuste keuze voor deze
woonvorm heeft gemaakt. Nieuwe woonwijken geven mij een gevoel van vervreemding. Vrijburcht geeft
een gevoel van veiligheid en saamhorigheid.
Ik heb een prachtige grote woonkamer met uitzicht op het water en de Diemerzeedijk. Dat maakt mijn
woning tot een onderdeel van een groot gezellig kasteel wat als een schip op het water lijkt te liggen.

50

Yolanda & Menno Vergunst-Egges, Jelle & Luuk Een veilige haven in de harder geworden samenleving.
Waar kinderen in een vreedzame, veilige omgeving kunnen opgroeien. Waar we samen het leven nog
optimaler kunnen leven. Waar we kunnen genieten van ons grote huis. Waar we door de combinatie
wonen/werken als gezin meer bij elkaar kunnen zijn.
51

Marianne van der Weel, Thomas, Fabian en poezen Nimo en Titus Ik heb er heel erg aan getwijfeld of ik het wel moest
doen, verhuizen naar IJburg. De kinderen waren helemaal niet van plan ‘hun’ Rivierenbuurt te verlaten. Wij wonen hier nu
vijf maanden en ik vind het heerlijk. Ik geniet van het huis, maar vooral ook van de luchten, de wind en het water.
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Astrid Grantsaan en Zonne

53

Janneke Rijpkema en Johan van Iersel We hebben deze woning vooral
gekocht vanwege het uitzicht en daar genieten we nu volop van. Tel
daarbij op de fijne grote keuken, het bad, de nieuwe bank, de leuke buren
en het nieuwe CD-rek en we kunnen niet anders zeggen dan: ‘We wonen
hier fijn!’

54

Mirjam van der Spek en Tim de Jong, Shania, Givenny en Youri Ons oude huis naast Artis: daar kon
geen paleis tegenop. Tot we over Vrijburcht hoorden. Staand op een zandvlakte begonnen we te dromen
van mooie uitzichten, hardlopen in het Diemerpark, scrabbelen bij de buren, film kijken in het theater... Het
gaat uitkomen en nog veel meer. Thuis zijn we nu al.
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Dagelijks leven in Vrijburcht. De ene buur plant een boom,
de ander droogt zijn was.
En beneden is de crèche vol in bedrijf.
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Jacobiene Ritsema, Nelson Vrijburcht, je bent precies zoals we je zes
jaar geleden bedachten: mooi, fier, stoer, ruim, ruig, licht, lucht en RETEgezellig. We komen gauw terug, dan wordt elke dag vakantie.
Groeten uit Kazachstan.
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Micha Kat Ik verheug me enorm op deze herfst, dan woon ik er echt...
En natuurlijk alle leuke mensen en het lekkere eten in ons huiskamer-café!
Vrienden zeggen al tegen me: echt iets voor jou, dat Vrijburcht! Eten en
amusement worden bijgeleverd!
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Patrick Dijks ( de Roef) Ik vind het gewoon fijn dat het nu eindelijk gaat
gebeuren en dat ik naar Vrijburcht ga verhuizen. Ik heb een mooie kamer
met uitzicht op het water.
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Anne Verweda, de crèche (KidsPlanet) De brandweervoorschriften
hebben voor heel wat hoofdbrekens gezorgd, maar nu zijn ze volop in
bedrijf!
62

Ron Veenendaal Het wonen op vrijburcht is voor mij speciaal omdat het
lekker ontspannen is aan het water na een drukke dag. Ook voor stappen
en shoppen ligt het geweldig, je bent zo in het centrum. Het liefst zit ik
op mijn bank met een mooi uitzicht over het water op de A10 en waar ik
lekker voor de TV kan hangen.

63

Jan Guichelaar en Ria Koene Eerst was het wat kamperen, maar nu is alles klaar. Het bevalt ons hier heel
goed. In het bijzonder de nabijheid van Amsterdam-Centrum, maar ook het water en de fietsroutes naar Amsterdam-Oost (over de Nesciobrug naar de Dappermarkt in 20 minuten) en het Gooi vinden wij heel aangenaam.
64

Maaike Yeh en Jurrien Bruijns, Jasmijn en Nina Het grote raam in de woonkamer is een soort schilderij in de kamer:
heerlijk om naar te kijken, maar lokt je ook naar beneden en naar buiten om lekker uit te waaien. Tot nu toe was het mooiste moment de jaarwisseling vanaf het dakterras met vuurwerk van alle kanten...IJburg, Amsterdam en Diemen.
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Het Vrijburchttheater

66

De kas

67

Matthijs Janssen (de Roef)

Oskar Luyer en Melanie Geensen, Maya, Naomi en Rosa Maya (12): ‘Ik vind het hier gezellig. Iedereen is aardig tegen elkaar’
Melanie (37): ‘We wonen hier echt met z’n allen en het is goed. Ik heb het hier verschrikkelijk naar m’n zin!’ Naomi (13): ‘Buiten spelen met de kinderen hier want die zijn aardig’
Oskar (38): ‘Een vrolijke mengeling van organisatie en anarchie’ Rosa (2): ‘Alle kinderen... Mag ik kijken, ik kan heel goed kijken...’
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Marijke Haring en Chain-Fa Chang,
Yulian en Sacha Met Vrijburcht is voor
ons de cirkel rond. Een stukje oud
Amsterdam op een nieuw eiland: een
buurt waarin je je als kind ook echt deel
van de buurt voelt door de betrokkenheid van de bewoners. Zoals de Nieuwmarktbuurt, waar Chain-Fa opgroeide,
dat ook had. Met als grote plus van
Vrijburcht de ervaring van RUIMTE, in
huis en buiten het huis, voor jezelf en
voor en met elkaar.
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Jolanda Kirpensteijn, Tessel en Noor Kijken naar het water en als het
mooi weer is lekker zwemmen of in een bootje varen…

72

Geert Ritsema, Jeanet van der Woude-Ritsema Ruimte en licht.
De lucht en het water als levend schilderij vanaf de bank.
Na onze dagelijkse inspanningen voor mens en milieu komen wij op
IJburg echt tot rust. Maar het draait natuurlijk niet alleen om onszelf.
Vrijburcht is een fijn, creatief dorp. We hopen dat ieders kwaliteiten zullen
bijdragen om er een werelds project van te maken.
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Daan Beers Het licht in het water, het weer in de lucht. Het uitzicht is
mijn tweede huis. En als de zomerzon gaat schijnen, schuiven we de
glaswand open en wonen we binnen en buiten. En achter en voor. Achter
samen, voor alleen.
Die valk dook zo voor mijn balkon omlaag, zwenkte, zwaaide in de harde
wind. Dat is mooi. Die heb je niet in de Jordaan.
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Mirjam Midderham en Rob Nagel, Junis en Emre Een huis, een thuis, de woonkamer een balzaal, en
door de pui, over de veranda [zonder het bric-à-brac van Villa Kakelbont maar toch, een veranda!] een
haast poëtisch uitzicht. Een brug, een dijk, een plukje bomen, de schittering van zon in water en visioenen
van klaprozen die wuiven tussen zomergras.
75

76

77

Maaike Riemersma en Santoshi Mijn Vrijburcht gevoel: op een mooie dag in maart zat ik samen met
mijn vriend op de veranda te genieten van het prachtige weer, de zon schitterde in het water. Santoshi
speelde met een vriendinnetje. Wij zaten een beetje te kletsen, een beetje te lezen en naar een vogeltje in
het water te kijken. Was dit nou een fuut of toch iets anders en hij bleef wel heel lang onder water. Even
opzoeken in het Peterson naslagwerk.
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Anna Paalman (de Roef) Ik vind het leuk om sluizen te schilderen. Ik
houd van water, van gezelligheid, en nog veel meer. Daarom vind ik het
fijn dat ik op Vrijburcht woon.
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Mac Thiadens Vrijburcht is voor mij bijzonder; de combinatie van een prachtige woning, met ruimte binnen en buiten, mooie luchten, licht, water en wind.
Allemaal elementen die een inspiratiebron voor mij zijn, ook in mijn werk.
Het gevoel een eigen plek hier te hebben en een wereldje te delen met mensen die ook op zoek zijn naar de meerwaarde van wonen en leven, ja, dat alles
maakt het bijzonder!
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Britta, Luke en Julia Tangermann A dream came true! Ons eigen lichthofkasteel op Vrijburcht. Een plek om
je veilig thuis te voelen, verder te kunnen groeien, lol te hebben, vriendschappen te sluiten, samen iets op te
bouwen en neer te zetten en er vooral heel erg van te genieten. Een nieuw hoofdstuk in ons leven!
81

Jerry Struik en Marjolein van der Linden De eerste planten op IJburg
waren pionierplanten. Deze zorgden voor een gunstig microklimaat voor
andere planten. Toen wij bij de Vrijburcht kwamen was het echte pionierwerk al gedaan, maar daarom zijn we niet minder blij met ons stekje. We
zijn onderdeel van een bloeiend, soortenrijk geheel!
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Vincent van Bijleveld, Barbara van de Kerke, Mirne Ons huis heeft
twee voordeuren, tien meter uitzicht over het water, een piano in de kast,
een enorm dakterras en een werkkamer zonder raam. Het is raar maar
waar. De buren maken het wonen op Vrijburcht heel speciaal. In de
eerste maand hadden we al meer contact en gezelligheid met hen dan in
onze andere huizen na jaren.
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Bert Muller en Annelie Seegers, Matthijs en Annica Nooit gedacht dat je ons nog eens in een nieuwbouwwijk zou tegenkomen. Maar Steigereiland en de lichte anarchie van het zelfbouwen maken het leuk.
In de Vrijburchtse woonfilisofie herkennen wij het ‘Nieuwmarkt-gevoel’ en dat is als thuiskomen.
85

Frank en Eva Smit

Ricky Janssen en Willem Pasman, Lana, Roemer en Tibor Spetterend en glitterend, inspirerend en
stimulerend. Werken en ‘uitbuiken’, wij doen hier aan alles. Vrijburcht is buiten en stads: wat we zochten
komt hier samen!
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