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Een weekmarkt op IJburg 

• IJburg heeft 20.000 inwoners, relatief gezien wonen hier 

de meeste kinderen van West-Europa  

• IJburg staat op de derde plaats van NLse rijkste 

postcodegebied. Gemiddeld inkomen is € 5.220,-. Tevens 

is  30% sociale woningbouw.  

• Het is een ondernemende wijk met veel participatie van 

bewoners.  

• IJburgers geven aan een markt te willen.  
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Over de REURING markt  

• Een zelfstandige markt (dus niet georganiseerd door de gemeente) 

• Werkt samen met professionele marktkooplui (BTW nummer, juiste 

verzekering, branchering) 

• Gestart in de haven van IJburg, mei 2015 

• Ondernemers aan de haven zijn blij met REURING! 

• 15 tot 20 kramen  

• Een vaste klantenkring / 1330 facebookvrienden 

• Kwaliteit en service staat voorop 

• Heeft maandelijks een themamarkt 
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REURING – huidig aanbod 

1. Bloemen 

2. Mediterrane producten  

3. Hollandse en buitenlandse 

kaas 

4. Gedroogde worsten en 

hartige taarten 

5. Chocola en 

chocoladetruffels 

6. Vlees en vleeswaren 

7. Groente & fruit 

8. Brood  

9. Verse en gebakken vis 

10. Vers gebrande noten 

11. Vietnamese loempia’s 

12. Frites* 

13. Stroopwafels* 

14. Surinaamse maaltijden*  

15. Sokken* 

* maandelijks 



 

REURING – reacties van bezoekers 

 

• Een verrijking voor IJburg, goed gevarieerd aanbod  

     met betrokken marktkooplieden en een relaxte sfeer! 

• Aanwinst! De bloemen zijn top, de specialiteiten-kraam is super en de 

groenten/fruit, noten, vlees en kaas zijn ook leuk. Mijn voorkeur zal 

uitgaan naar een wat andere soort brood-kraam (het Vlaamsch 

Broodhuys-achtig...). 

• Leuk is ook dat de kaas-boer overgegaan is naar vrije uitloop eieren. 

Graag meer biologische/duurzame/verantwoorde kraampjes.  

• Heerlijk een markt op Ijburg! Ben er zo blij mee! Mijn persoonlijke 

favoriet is de bloemenstal.  

• Absoluut een aanwinst. Niet alleen qua producten, maar zeker ook qua 

sfeer. Sterk onderscheidend vermogen, top! 

• Fijne markt! De olijven zijn daar heerlijk.  

• Ik vind het een hele fijne markt en goede plek & sfeer.   
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REURING - ambitie 

Uitbreiding qua assortiment 

O.a. met aardappelen, drogisterijartikelen, poelier, 

reformproducten, dierenvoeding & verzorging, 

klein gereedschap, sieraden & haarclips, boeken & 

wenskaarten, dames-, & kinderkleding, 

telefoonhoesjes en computer accessoires, stoffen & 

fournituren. 

Meer lokaal geproduceerd aanbod 

Zowel food als non-food. 

Meer service voor bezoekers 

Hosts bij entree, trolleys, reserveren van producten 

via de site.  
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Nieuwe ontwikkelingen 

• Winkelcentrum IJburg wil een grote weekmarkt om extra traffic te 

genereren.  

• Nieuwe marktverordening A’dam, maart 2016. 

• Het Joris Ivensplein wordt tot buurt en verblijfsplein 

getransformeerd. 

• REURING wil graag uitbreiden en meer bezoekers. 
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ü Winkelcentrum IJburg: grootste 

ondernemersvereniging op IJburg, 

25 winkels 

ü Wil het economisch hart blijven 

ü Bestaat in 2016 al 10 jaar 

ü Willen graag een weekmarkt op 

zaterdag 
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Syntrus Achmea (eigenaar van het pand 

en plein voorzijde) wil een markt onder 

de volgende voorwaarden:  

ü Voldoende qua omvang en 

kwalitatieve uitstraling 

ü Opgezet in goede samenwerking 

met de winkeliers 

ü Markt moet resulteren in verhoogde 

bezoekersaantallen 

ü Mogelijk neveneffect voor Achmea: 

verhuur van de leegstaande panden 
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De voordelen van de verhuizing 

ü Logische route voor de klant. Locatie aan 

de haven blijkt taai te zijn qua creëren van 

voldoende traffic voor een grote markt. 

ü Krachten bundelen van winkeliers en 

marktkooplui 

ü Markt kan uitgroeien tot een van de 

trekpleisters van IJburg 
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• Elke zaterdag van 9 tot 17 uur. 

• Locatie Joris Ivensplein. 

• Aantal marktondernemers 20 tot 40. 

• Kwaliteit staat voorop!  

• Reguliere warenmarkt en een kleine 

streek & bio markt. 

• De streek & bio markt wordt opgezet 

in nauwe samenwerking met de 

verswinkel Biolicious. 

• Qua branchering: van alles staat één 

aanbieder en een biologische variant 

indien mogelijk. 

• Altijd een kinderactiviteit. 

• Biedt stageplekken voor jongeren 

van het project 24-Karaat & 

Dynamo. 
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Toelichting op de indeling van de REURING markt  

Locatie: Joris Ivensplein (achterzijde winkelcentrum IJburg) 

 

ü Markterrein is circa 50 meter bij 30 meter. 

ü Opbouw vanaf 7u, start markt v.a. 9u. Afbouw na 17 uur tot uiterlijk 19u. Terrein wordt 

om 19u schoon opgeleverd. 

ü Bij aanvang van de markt en bij afbouw is een marktmeester aanwezig om alles in goede 

banen te leiden.  

ü De gekozen opstelling maakt het makkelijk om uit te breiden of in te krimpen. Op die 

manier voorkomen we lege plekken.  

 

ü De markt wordt een verlengstuk van het winkelcentrum en vice versa. Daarom staan de 

kramen naar het winkelcentrum gericht en staan marktkooplui niet met hun rug naar de 

winkels.  

ü Groente & fruit is het conceptuele hart van de markt, zij staan dan ook op een centrale 

plek in het midden van het marktplein gesitueerd.  

ü Parkeren van de fietsen is mogelijk aan weerszijden van het marktterrein. Parkeren kan in 

de parkeergarage onder het winkelcentrum.  
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FASE I 
Platte- 

grond 

 

ü Parkeren grote wagens 

marktkooplui

ü Verkoopwagens 

ü Kramen waarachter auto’s 

geplaatst mogen worden 

ü Groente & fruit kraam 

ü Springkussen 

 

ü Kijkrichting marktkooplui 

ü Fietsparkeerplek 

ü Mini terras  

ü Putkasten 
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Reiniging van het terrein 

ü Marktkooplui zijn zelf verantwoordelijk voor reiniging op en 

rond hun plek. De marktmeester maakt het terrein schoon 

aan het einde van de dag. 

ü Afval wordt op 2 manieren afgevoerd:  

1. Marktkooplui met een bedrijfsafvalcontract nemen dit 

afval zelf mee 

2. Marktkooplui zonder bedrijfsafvalcontract laten hun 

afval achter bij de organisator.  De organisator sluit een 

bedrijfsafval contract af met een afvalbedrijf.  
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Creëer je ook 

REURING? 


