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Kanaleneiland,
Herstructurering van een probleemwijk
Kanaleneiland wordt bestempeld als probleemwijk. Er is hier sprake van een woonwijk, die niet alleen
ruimtelijk gezien problemen kent, maar ook sociale problemen heeft.
Er zijn grofweg twee keuzes te maken als een wijk herontwikkeld wordt: of er wordt veel sloopnieuwbouw toegepast in de wijk, of er wordt zoveel mogelijk behouden, en gerenoveerd. Een van de
neveneffecten van vooral die eerste oplossing is dat veel bewoners niet meer terug kunnen keren
naar de wijk. Door het plaatsen van vaak duurdere woningen hebben de oorspronkelijke bewoners
simpelweg de financiële mogelijkheid niet om terug te keren. Op die manier kunnen probleemwijken
aangepakt worden . Echter, in dit geval worden problemen slechts verplaatst naar andere delen van de
stad.
De insteek van deze herstructurering is geweest om de bewoners van Kanaleneiland in de wijk zelf te
laten blijven, en de problemen die er heersen ter plaatse aan te pakken. Deze insteek roept een
bepaalde verwachting op, en leidt tot de volgende hypothese:

In plaats van bewoners te introduceren van buiten Kanaleneiland" en de wijk hierop aan te
passen, is het beter om de wijk aan te passen aan de huidige bewoners. Zo kunnen
ruimtelijke en sociale problemen tegelijk aangepakt worden.
Hierbij is het sterk de vraag of sociale problemen wel opgelost kunnen worden door ruimtelijke
ingrepen.

Uitgangspunten
Het Nederlandse integratiebeleid is gericht op het zoveel mogeijk integreren van allochtonen in het
land. Of anders gezegd: er wordt verwacht dat allochtonen zullen veranderen in Nederlanders.
Onder andere David Pinto denkt dat dit beleid niet goed op de realiteit gericht is. Het verschil tussen
de cultuur waar (niet-westerse) allochtonen vandaan komen, en belanden, is zo groot, dat er
redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij Nederlands zullen worden. Zij zullen ook altijd Turk,
Marokkaan, en ook Europeaan blijven. Het zou dan ook verstandiger zijn om andere eisen aan
integratie te stellen . Het integratiebeleid zou moeten verschuiven naar een participatiebeleid. Een
succesvolle, of tenminste probleemloze, deelname aan de Nederlandse maatschappij zou beter te
realiseren zijn. Of iemand dan Nederlander is of niet, doet dan niet ter zake. Jongeren in GrootBrittanië tonen hier al kenmerken van . Zij zijn ware hybrides. Ze schakelen probleemloos over tussen
hun afkomst en Brits zijn. Ze zijn én Brit, én Pakistaan, én Europeaan .
Hier zijn drie uitgangspunten voor Kanaleneiland uit afgeleid :
1.
Een nieuwe ruimtelijke vertaling moet sterk gericht zijn op de specifieke bewoners: (nietwesterse) allochtonen
2.
De bewoners moeten zichzelf kunnen redden in de wijk, en een grotere economische
zelfstandigheid krijgen
3.
De sociale veiligheid en overzichtelijkheid van de gebouwde omgeving moet omhoog

Ruimtelijke ingrepen
Kanaleneiland is een naoorlogse woonwijk. De wijk heeft een standaard bouwblok als basis voor de
inrichting van de wijk. Deze inrichting steunt op de ruimtelijke principes van de wijkgedachte . Dit
betekent een hiërarchische opbouw van de wijk.
De bouwblokken bestaan uit twee woningtypen. De bouwblokken bestaan uit lange, rechte flats, en de
hoeken worden gevormd door laagbouw. De laagbouw verspringt ten opzichte van de rooilijn van de
flats. Deze verspringing zorgt voor onduidelijke en onoverzichtelijke situaties. Daarnaast zorgt de
~
herhaling van de standaard bouwblokken voor een sobere uitstraling en een moeilijke oriëntatie
binnen de wijk.
~~
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De voorgestelde ingrepen zijn drieledig:
1.
2.
3.

Oe bestaande structuur versterken
Openbare ruimte, collectieve ruimte en privé ruimte duidelijk definiëren
Voorzieningen(stroken) aanbrengen

De bestaande structuur van de wijk wordt vereenvoudigd, en versterkt. De wijk kent een sterke,
heldere structuur, maar door de herhaling is oriëntatie lasting. De voornaamste ingreep is dat de
laagbouw vervangen wordt door hoogbouw, die de bestaande rooilijn van de flats volgt. Hierdoor
ontstaat er een ove rzichtelijke en duidelijke situatie. Drie brede lanen vormen nu de hoofdstructuur
van de wijk, en de bouwblokken zijn nu kleiner en meer gesloten. Er zijn geen onduidelijkheden meer
rond privé- of openbare ruimten .
De drie lanen krijgen elk hun eigen invulling. De centrale as wordt de structuurdrager van de wijk, met
ruimte voor winkels en bedrijven in de plint. Deze winkelstraat wordt alleen toegankelijk voor
voetgangers. De straat zal twee te vormen pleinen verbinden, die de richting van de as benadrukken.
De extra ruimte voor winkels en bedrijven moet de bewoners helpen om een grotere economische
zelfstandigheid te creëeren. Verder kan deze winkelstraat de wijk een grotere herkenbaarheid en
uitstraling geven . Er zal meer activiteit op straat plaatsvinden, en daardoor een grotere sociale
controle. Hetzelfde geldt voor de twee andere lanen. Waar voorheen in elk bouwblok een speeltuin
gesitueerd was, zo komt er op de twee lanen ruimte voor speelplaatsen, trapveldjes maar ook
parkeerplaatsen. Binnen de bouwblokken zijn meerdere inrichtingen mogelijk, zowel parkeerplaatsen
als gezamenlijke groenvoorzieningen.

Reflectie
Het streven gesteld aan het begin van het onderzoek lijkt gehaald te worden. Er wordt een
herstructurering voorgesteld die veel kans lijkt te hebben om tot een verbeterde situatie te komen .
Bewoners hoeven niet uit de wijk weg, en maken deel uit van de voorgestelde oplossing. Wat vooraf
de zwakke schakels in de wijk leken, de bewoners, de strakke ruimtelijke structuur, worden ingezet als
middel om tot een hogere leefbaarheid te komen.
Enkele kanttekeningen zijn hierbij wel te maken. Door de stedebouwkundige afkomst van het
onderzoek zijn de sociale kanten van de oplossing onderbelicht. Zo is er niet onderzocht hoe en of
bewoners een kans als deze zullen aanpakken. Er zal ook een realistisch ambitieniveau gesteld
moeten worden. Een probleemloze samenleving is niet haalbaar, en er zullen altijd wijken zijn die
meer aandacht nodig hebben dan andere. Maar opgepast moet worden voor een te laag
ambitieniveau, anders kan bij voorbaat een hogere leefbaa rheid niet gehaald worden.
Taco Verkerk
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Voorwoord
In Nederland is de laatste paar jaar een trend waar te nemen waarin
een schisma ontstaat tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland . Allochtonen komen vaak in een slecht daglicht te staan door
negatieve berichtgevingen in de media. Mensen zijn geneigd abrupt
een negatieve mening over allochtonen te vormen. Zelfs het gebruik
van het woord allochtoon is wel eens onderwerp van discussie geweest.
Maar Nederland kent vele nationaliteiten. En deze zijn niet altijd eenvoudig te kenmerkn. Allochtonen zijn vaak niet of Turks, of Europees,
of Nederlanders geworden. Ware hybrides ontstaan, en zijn Turks,
Europees en Nederlander tegelijk. Het is zinloos om deze ontwikkelingen tegen te gaan. Die zijn niet te stoppen . Het lijkt veel nuttiger om
deze grote diversiteit tegemoet te komen en ze onderdeel uit te laten
maken van de Nederlandse maatschappij. Het is immers eenvoudiger
met de stroom mee te roeien dan er tegen in .
Als deze ontwikkelingen geaccepteerd worden , kun je daarop anticiperen . We zullen er rekening mee moeten houden dat er altijd wijken zullen bestaan die meer aandacht vergen dan andere. Als veel
van de inwoners van deze wijken allochtoon zijn, zullen we de wijken
hiervoor moeten inrichten. Deze overtuiging heeft het afstudeeronderzoek richting gegeven.
Maar na een lange weg ligt er nu een plan voor u dat rekening houdt
met de sociale situatie in de wijk Kanaleneiland. Dit is dan ook tot
stand gekomen dankzij de kritische en motiverende begeleiding van
Kees Doevendans, Han Lörzing en Johan van Zoest. Zonder hen was
het niet gelukt.
Dit geldt evenzeer voor mijn ouders, medestudenten, vrienden en
vriendin . Altijd was er een luisterend oor, opbouwende kritiek en
goedbedoeld advies.
Veel leesplezier gewenst!
Taco Verkerk
Januari 2009
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Samenvatting
Kanaleneiland maakt onderdeel uit van de nationale lijst van veertig
probleemwijken . Dit houdt kortweg in dat deze wijken hoog op de
agenda staan voor verandering . De grote vraag is op welke manier
deze verandering plaats moet vinden .
Het predikaat "probleemwijk" slaat op de wijk als geheel. Er zijn dus
niet alleen problemen op het gebied van ruimtelijk indeling en bebouwing, maar ook met de bewoners van een probleemwijk. De eenvoudigste manier om van het predikaat af te komen, is sloop-nieuwbouw
toe te passen , en hierbij (probleem) bewoners naar elders in de stad
te verplaatsen . Hiermee worden ook problemen verplaatst, en niet
opgelost. Er moet ook een andere manier zijn om probleemwijken
aan te pakken.

We zullen er rekening mee moeten houden dat er altijd wijken
zijn die meer aandacht nodig hebben dan andere. En als deze
wijken vooral bestaan uit allochtonen , en die blijven er, dan zal
de wijk daarvoor ingericht moeten worden .
Dit rapport heeft drie uitgangspunten die gericht zijn op de huidige bewoners :

Kanaleneiland bestaat voor bijna tachtig procent uit (niet-westerse)
allochtonen. Dit is een belangrijk kenmerk van de wijk. Los van de
gedachte of allochtonen te maken hebben met voorkomende problemen in de wijk of niet, is dit iets waarmee rekening gehouden dient
te worden. Allochtonen moeten dus een belangrijke rol spelen in de
herstructurering van Kanaleneiland. Maar is het zo dat met ruimtelijke
ingrepen ook sociale problemen opgelost kunnen worden?

3.

De zwakke ruimtelijke punten van Kanaleneiland zijn vooral de onoverzichtelijke, en dus onveilige situaties, de soberheid, de grote
monotoniteit, moeilijke oriëntatie, het gebrek aan contact met het
maaiveld en verouderde bebouwing. Daarentegen is Kanaleneiland
gebouwd in een helder ruimtelijk kader, met enkele sterke structuren, als de groenzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal, of de brede,
lange lanen.
Een opvallend kenmerk van de wijk is de positie in de stad. Het ligt
dicht bij het centrum, is uitstekend bereikbaar, maar door de vele
ruimtelijke barrières rond de wijk ligt het enigzins ge',soleerd in zijn
omgeving . Dit hoeft echter niet per definitie een probleem te zijn.
Waarom zou een sterkere connectie met zijn omgeving immers problemen oplossen die in de wijk spelen? Dit uitgangspunt heeft consequenties voor het ontwerp, er hoeft immers geen rekening met de
omgeving gehouden te worden.

1.

2.

Een nieuwe ruimtelijke vertaling moet sterk gericht zijn
op de specifieke bewoners : (niet-westerse) allochtonen
De bewoners moeten zichzelf kunnen redden in de
wijk, en een grotere economische zelfstandigheid krijgen
De sociale veiligheid en overzichtelijkheid van de ge
bouwde omgeving moet omhoog

Deze uitgangspunten komen op verschillende wijzen tot uiting,
samen met de kenmerken van het ruimtelijk profiel van de wijk.
De hoofdpunten van het nieuwe ontwerp zijn:
1.
2.
3.

De bestaande strakke structuur versterken
Openbare ruimte, collectieve ruimte en privé ruimte
duidelijk definiëren
Voorzieningen(stroken) aanbrengen

Door de bestaande structuur te versterken ontstaat er een duidelijker, overzichtelijker stedelijk grid. Het is zelfs nog strakker
te noemen dan voorheen . Maar door de hoofdstructuur van de
wijk te gebruiken en te benadrukken ontstaat er een duidelijke
verdeling tussen openbare en prive ruimte . Door de centrale
bestaande as te gebruiken als winkelstraat is er vanuit dit punt
altijd een duidelijke oriëntatie mogelijk. Daarnaast zijn de lange
plinten hier te gebruiken voor winkels en bedrijven, wat economische zelfstandigheid kan stimuleren.

4

1. nleiding
Nederland kent een lijst, opgesteld door de overheid, van veertig
probleemwijken. Deze staan ook wel bekend als "krachtwijken" of
"Vogelaar-wijken". Vernoemd naar de voormalig minister van Wonen,
Wijken en Integratie.
De naam doet echter niets af aan de problemen die wel eens in die
wijken gevonden kunnen worden. De wijken op de lijst zijn dringend
toe aan vernieuwingen en er is extra subsidie voor vrijgemaakt.
Kanaleneiland staat ook op deze lijst. De wijk heeft uiteraard dan ook
enkele problemen. Deze problemen zijn vooral van ruimtelijke en sociale aard. Dit rapport gaat daar dieper op in en komt met enkele voorstellen om deze problemen op te lossen. Er wordt gezocht naar ruimtelijke oplossingen, die ook sociale problemen kunnen verbeteren.

1.1 Locatie

{

Ten zuidwesten van het oude stadscentrum en het station van Utrecht
ligt het stadsdeel Kanaleneiland. Ingebed tussen het Merwedekanaal
en het Amsterdam-Rijnkanaal, en achter een industriestrook, ligt het
stadsdeel enigszins geïsoleerd van de rest van de stad. Oorspronkelijk is het stadsdeel aan de rand van de stad gebouwd, in 1964.
Echter door de aanleg van de Leidsche Rijn, aan de westkant van de
stad, is Kanaleneiland in een centralere positie terecht gekomen. Het
ligt nu ingeklemd tussen Leidsche Rijn, de nieuwe stadsrand, en het
centrum van Utrecht.
De wijk staat al lang op de agenda voor herstructurering. In 1995
echter is er duidelijk geworden tussen de samenwerkende partijen
dat een sloop nieuwbouw project geen gewenste oplossing is. De wijk
heeft teveel potenties om zomaar te slopen 1.

Figuur 1 Locatie Kanaleneiland in de stad

1

Agricola, E. De naoorlogse wijk centraal, uitgeverij 010, Rotterdam 1997

- Uitgangspunten - Ontstaansgeschiedenis - Ruimtelijke analyse - Ontwerp
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1.2 Hypothese
Een sloop-nieuwbouw strategie biedt geen oplossingen voor sociale
problemen in een wijk. Door nieuwe, duurdere woningen moeten veel
bewoners uitwijken naar andere delen van de stad . Het verplaatsen
van problemen biedt weinig oplossingen. Oftewel als er sprake is
van sociale problemen in een wijk, waarom zouden die dan niet ook
plaatsvinden in een andere, na verhuizing?
Maar als sloop niet gewenst is, en problemen niet verplaatst moeten
worden, wat moet er dan gebeuren? Dan zullen de problemen in de
wijk zelf aangepakt moeten worden .
Dit schept een bepaalde verwachting;
Hypothese:
In plaats van bewoners te introduceren van buiten Kanaleneiland, en
de wijk hierop aan te passen, is het beter om de wijk aan te passen
aan de huidige bewoners. Zo kunnen ruimtelijke en sociale problemen tegelijk aangepakt worden .

Hierbij is het de vraag of sociale problemen opgelost kunnen worden
met ruimtelijke ingrepen .
Het doel is dus om met ruimtelijke ingrepen een wijk te creeëren die
grotendeels verlost is van zijn sociale en ruimtelijke problemen en
een verbeterd imago krijgt.

I'

I

-
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2.

itgangspunten

Kanaleneiland heeft, als een Vogelaar-wijk, enkele problemen. De
wijk is niet alleen ruimtelijk gedateerd, maar er komen ook sociale
problemen voor. Er zijn onduidelijke en onveilige situaties te vinden,
de auto domineert het straatbeeld en de bebouwing is verouderd .
Verouderde wijken worden regelmatig op een zelfde manier aangepakt. Er vindt veel sloop-nieuwbouw plaats, en duurdere woningen
nemen de plaats in van goedkopere. Met als gevolg dat de (probleem) bewoners verspreid worden over de stad. Veelal kunnen zij
de nieuwe, hogere woonlasten niet opbrengen. Problemen worden
zo verplaatst naar andere delen van de stad, of naar een andere stad.
Deze strategie heeft twee grote problemen. Ten eerste moeten de
bewoners verhuizen naar een andere (verouderde) wijk. Tot die ook
weer vernieuwd wordt. Zo worden ze tot de speelbal van stadsvernieuwers gemaakt. Ten tweede worden problemen met de bewoners
simpelweg verplaatst naar een ander deel van de stad. Een echte
oplossing is niet geboden.
De bewoners zelf moeten centraal komen te staan in het vernieuwingsbeleid en onderdeel zijn van de oplossing.
Een groot deel van de sociale problemen is te herleiden tot de afkomst van bewoners, en de grote cultuurverschillen die daarbij komen kijken . Het nationale integratiebeleid moet met deze problemen
afrekenen. Maar is dit beleid ook toereikend? De Nederlandse taal
en gebruiken zijn geen voorwaarde voor, een succesvolle, deelname aan de maatschappij. Ter illustratie van het enorme netwerk van
hulp voor immigranten : de adressenlijst van instanties die allochtonen kunnen helpen is honderd pagina 's lang . Maar de crux in deze
is een succesvolle, of tenmiste probleemloze, deelname aan de Nederlandse maatschappij. Maar de "Nederlandse maatschappij" is een
breed begrip, wat alleen maar breder wordt, mede door de constante
toestroom van migranten met verschillende culturele achtergronden.
Die zijn niet in Nederlanders te veranderen, zij zullen altijd ook een
Turk, Marokkaan en ook Europeaan blijven. Deze trend is al waar
te nemen in bijvoorbeeld Groot-Brittanië. Hier schakelen Aziatische
jongeren probleemloos tussen hun afkomst en hun Brits zijn. Ze zijn
ware hybrides, én Brits, én Pakistaans 2 . (Amin, 2005)

Inleiding -
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Het Nederlandse beleid zal zich ook moeten aanpassen. Integreren,
honderd procent Nederlander worden, is geen realistisch doel, dus
zal er meer nadruk moeten liggen op participatie 3 (Pinto, 2001). Allochtonen moeten meer verantwoordelijkheid krijgen en zichzelf economisch kunnen redden, en daar kan een herstructurerintg van een
wijk wellicht een rol in spelen.
Dit leidt tot drie uitgangspunten:

1.
2.
3.

Een nieuwe ruimtelijke vertaling moet sterk gericht zijn op
de specifieke bewoners: (niet-westerse) allochtonen
De bewoners moeten zichzelf kunnen redden in de wijk, en
een grotere economische zelfstandigheid krijgen
De sociale veiligheid en overzichtelijkheid van de gebouwde
omgeving moet omhoog

In de ruimtelijke analyse moet verder naar voren komen welke specifieke gevolgen deze uitgangspunten hebben voor het nieuwe plan.
Wat betekent bijvoorbeeld de positie van de wijk in de stad, met de
bewoner als uitgangspunt?

2 Amin, Ash, Ethnicity and the Multicultural City: living with diversity, Environment and
planning, 2002, vol 24, p 959-980
3 Pinto, David, Beeldvorming en integratie - Is integratie het antwoord?, Bohn Stafleu

van Loghum, 2004

Inleiding -
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3. Ontstaansgeschiedenis
Vecht

De uitbreiding richting het westen van Utrecht is terug te voeren naar
midden 1ge eeuw. Vanaf 1850 maakte Utrecht een grote groei door.
Aanvankelijk vonden de meeste uitbreidingen plaats langs uitvalswegen en singels, zodat er verschillende lobben ontstonden rond
Utrecht. Debet hieraan waren de verschillende barrières bij Utrecht
die simpelweg uitbreiding in de weg stonden. Zo waren daar de spoorwegen, die het westen blokkeerden, en in het oosten lagen de oude
vestingwerken in de weg van uitbreiding. Naast de negatieve invloed
van deze barrières werkten de uitvalswegen en kanalen aantrekkelijk
als vestigingsgebied.
Utrecht heeft een lange geschiedenis met scheepvaartverbindingen
naar Duitsland. Deze Keulse Vaart bracht veel handel met zich mee .
Wat Utrecht in een sterke handelspositie zette, was dat ook Amsterdam handel bedreef met het Ruhrgebied. "De Keulenaren" kwamen
echter niet verder dan Utrecht. Vernauwing van de route deed de
schepen stoppen en de vracht werd overgeladen op kleinere schepen.
Er waren dan ook plannen om een grotere en directere verbinding
aan te leggen. Amsterdam en Utrecht waren het niet over veel plannen eens, maar uiteindelijk werd er een kanaal gebouwd; het Merwedekanaal, met behulp van de overheid, in 1892.
Utrecht verwachtte veel van dit kanaal. Een stimulans in groei en
economie. Ten westen van het nieuwe kanaal werd een nieuw industrieterrein gepland. Het kanaal, aan de westelijke rand van de stad
werd dus ook een barrière die overbrugd moest worden om op dat
industrieterrein te komen.

Leidsche Rijn
kromme Rijn

Vaarlsche Rijn

I
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_ - r Vestingwerken
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Biltstraat

Spoor \

Figuur 2 Ontwikkeling van de stad langs lobben in 1850,
1930 en 1950
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En dat was niet het enige probleem met het kanaal. AI snel werd duidelijk dat de ingeschatte maat van het kanaal te klein was om lang
mee te gaan. Met andere woorden, de maat van binnenvaartschepen
groeide sneller dan verwacht. Verbreding of vervanging was dus nodig.
Ondertussen werd het begin 20e eeuw verplicht door de woningwet
om uitbreidingsplannen te maken . Hierop volgde het uitbreidingsplan
van Berlage en Holsboer uit 1924. Hier werden plannen gemaakt om
verder westelijk van het kanaal te bouwen en uit te breiden.
De plannen voor het nieuwe kanaal liepen moeilijk. Er waren zelfs
plannen om Utrecht buiten de route te laten . De stad zou dan niet
meer economisch kunnen profiteren van het kanaal. Met veel moeite
werd Utrecht uiteindelijk weer in de route opgenomen en werd het
Amsterdam-Rijnkanaal aangelegd . Gedeeltelijk liep dit op de route
van het Merwedekanaal en ter hoogte van Utrecht liep het eromheen .
Dit kwam door de hoogteverschillen van de waterstand ter hoogte van
Utrecht en Amstelland. Volgens sommigen destijds moest het nieuwe
kanaal gewoon over de oude route gaan, maar de kosten zouden
te hoog zijn voor alle aanpassingen en aanleg van sluizen. Een andere mening was, dat de twee routes juist meer mogelijkheden voor
Utrecht gaven. Het rustige, kleine, door sluizen afgeschermde Merwedekanaal waar rustig gelost en geladen kon worden, en het nieuwe,
grote kanaal als een directe verbinding er naast. Maar er waren ook
negatieve punten aan de kanalen verbonden . De uitbreidingsplannen
in het westen van utrecht werden zo moeilijker bereikbaar. Het station
en de kanalen schermden het westen af van de rest van de stad . Ook
de gemeentegrens kwam erg dichtbij .
De barrières werden na de oorlog overwonnen. Het Amsterdam-Rijnkanaal was af, de gemeentegrens werd verschoven en er werden
grote autonome stadsdelen gepland tussen de twee kanalen .
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1896
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Figuur 3 Ontwikkeling van Utrecht met zijn kanalen
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3.1 Uitbreidingsplan Utrecht
In 1924 heeft dr. H.P. Berlage samen met de toenmalige directeur van
gemeentewerken ir. L.N. Holsboer, gewerkt aan een uitbreidingsplan
voor Utrecht. Dit was het eerste plan waarin Utrecht in zuid-westelijke
richting uitbreidde, over het Merwedekanaal.
Berlage en Holsboer waren destijds overtuigd van de belangrijke rol
die autoverkeer zou krijgen en dachten dat dit de vorm van de stad
grotendeels zou beïnvloeden. Zo zijn de twee ringwegen rond de stad
zeer opvallend te noemen. Dit gaf ook de tweeledigheid van het plan
aan . Enerzijds wilden ze met deze ringwegen het verkeer buiten de
stad houden, en anderzijds stelden ze veel ingrepen voor in de stad
zelf om het verkeer erdoor te leiden.
Het plan was zijn tijd ver vooruit. Zo worden stedelijke functies al gescheiden voorgesteld, hoewel dit pas in 1933 bij het CIAM congres in
Athene duidelijk werd geformuleerd. Dit verklaart ook waarom zij het
verkeer zo belangrijk vonden , dit vormde immers de connectie tussen
die gescheiden functies.
Ondanks het feit dat er niet heel veel van het plan terecht gekomen
is, zijn er veel onderdelen aan de basis van uitgevoerde onderdelen
terug te vinden , zoals de ringweg die al te zien is.

Figuur 4 Uitbreidingsplan Berlage en Holsboer, 1924.
Aan de zuidwestzijde is de ringweg al gesitueerd
Illustratie: Blijstra, 1969
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3.2 Structuurplan
In 1954 vond er een belangrijke grenswijziging plaats. Utrecht groeide
uit zijn voegen , had meer grondgebied nodig en in 1954 kreeg het dat.
In verschillende plannen was hier al op geanticipeerd.
Het plan uit 1954 borduurde voort op een plan uit 1951. Hierin werd
al vooruitgelopen op een grenswijziging . Maar in plaats van het verwachte 1952 werd de grenswijziging pas realiteit in 1954. Ook kreeg
Utrecht uiteindelijk minder grond toegewezen dan verwacht. Het plan
uit 1951 werd dus aangepast en werd minder ruim van opzet.
Het structuurplan uit 1954 werd vrijwel precies uitgevoerd en achtereenvolgens werden Hoograven , Nieuw-Zuilen, Kanaleneiland en
Overvecht gebouwd .

Figuur 5 Structuurplan Utrecht 1954
Illustratie: Blijstra, 1969
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3.3 Plan Kanaleneiland
Na de grensverlegging in 1954 werden er snel plannen gemaakt om
de stad uit te breiden en het woningbestand drastisch te verhogen.
Van de weilanden die nu tot de stad behoorden, zou spoedig niets
meer te zien zijn. In 1956 werd begonnen met de bouw van Kanaleneiland, het stadsdeel waar 30.000 mensen konden wonen was gereed in 1964.
Hierbij werd de oorspronkelijke ondergrond, de weilanden, volkomen
genegeerd. Het plan werd dus met een schone lei ontworpen, zonder
rekening te houden met de oorspronkelijke ondergrond. Het eiland
werd genivelleerd en er werd 2.180.000 kuub zand opgespoten. In
1957 werd de eerste paal de grond in geslagen en nog geen jaar later
werd de eerste woning opgeleverd.
De behoefte aan grote aantallen woningen leidde tot het gebruik van
industriële bouwmethoden en de bouw van veel (midden)hoogbouw.
In Kanaleneiland heeft men bewust geprobeerd industriële bouwen
verkeer in een woonwijk samen te voegen, met een schaalvergroting
als gevolg.
De industriële bouwmethode leidde tot een regelmatig vormgegeven
wijk . De basis van de wijk is een rechthoekig bouwblok. De rechte
vormen zijn een resultaat van de bouwmethoden . Kranen stonden
op rails en reden heen en weer om de aangeleverde elementen op
hun plaats te zetten. De lange bouwblokken waren zo eenvoudig te
plaatsen .
Men anticipeerde op veel autoverkeer en probeerde de auto een prominente plaats in de wijk te geven. Zeker in die tijd een begrijpelijke
gedachte . De auto was dan ook een centraal thema in de ontwikkeling van de wijk. De woonstraat verloor hierdoor zijn ontmoetingsfunctie en kreeg een puur functionele invulling, de auto bepaalt het beeld
op straat. Door de ligging van de wijk, bij twee grote snelwegen, station en stadscentrum is er veel doorgaand verkeer in Kanaleneiland.
Men heeft daar rekening mee gehouden en grote brede boulevards
aangelegd die al dat verkeer moesten afwikkelen.

Figuur 6 Uitbreidingsplan Kanaleneiland
Illustratie : Boer, de, Lambert 1987
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Verschillende elementen hebben, samen met de ligging, invloed gehad op het ontwerp van de wijk. e.M. van der Stad omschreef ze als
volgt;

1.

2.
3.

4.
5.
6.

De bestaande industriestrook langs het Merwedekanaal. De
wijk was volledig gericht op het Amsterdam-Rijnkanaal en er
werd moeite gedaan om te zorgen dat het woongebied gescheiden bleef van het industrieterrein.
De drie bruggen over dit kanaal en hun verbinding met de
binnenstad;
Het stuk van de stedelijke rondweg, uit het uitbreidingsplan
van Berlage en Holsboer uit 1924;
Het grote, lege en vlakke landschap van de polder Papendorp;
De grootse afmetingen van het Amsterdam-Rijnkanaal ;
De richting van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Figuur 7 Uitgangspunten ontwerp Kanaleneiland
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3.4 De wijkgedachte
Tijdens de oorlog werd door een Rotterdamse werkgroep een nieuw
stedebouwkundig concept uitgewerkt onder leiding van ir A. Bos. Dit
werd beschreven in het boek "De stad der toekomst, de toekomst der
stad". Er waren lieden van verschillend pluimage in deze werkgroep
te vinden. Zo ook een sociografe mevr. Dr L.M. Mispelblom Beyer-van
den Bergh van Eysinga. Zij is kritisch ten opzichte van de statistische
inslag die de stedebouw pleegde te gebruiken. "Men leeft op zichzelf,
kent elkaar niet of weinig". Men maakte zich zorgen, de mens werd tot
massa-mens, en met welke normen en waarden zou de jeugd worden
opgevoed? Hoe zou een gemeenschap kunnen ontstaan?
Als oplossing werd het concept van de gelede stad gepresenteerd.
De stad werd opgevat als een stelsel van buurten en wijken, die tezamen een organisch geheel vormden. De buurt was na de woning
de kleinste kring, een aantal buurten vormden een wijk, een aantal
wijken vormden een stad. Buurt en wijk waren de ruimtelijke kaders
waarbinnen de mens zijn plaats wist en waarbinnen de stedelijke bevolking tot een stedelijke gemeenschap kon uitgroeien .
De buurt is het deel van de stad, dat zo dicht bij de bewoners staat
dat ze zich ermee verbonden voelen. De wijk is het gebied dat door
de bewoners als geheel kan worden overzien en waarmee zij zich
ook nog direct verbonden voelen. Het is de grootste eenheid waarbinnen nog direct sociaal contact tussen de bewoners mogelijk is .
Stadsdelen werden geacht opgebouwd te zijn uit drie tot vier wijken.
Het overzichtelijke stadsleven werd in concentrische cirkels gedacht
rond het individu.
Tegelijk met de buurtopbouw werd het voorzieningenapparaat bedacht. De buurt bevatte winkels voor alledaagse voorzieningen, bakker, groenteman etc. Deze hadden ook een meerwaarde, daar deze
ook voor ontmoetingen een functie hadden .
De wijken bevatten winkels die een groter draagvlak nodig hadden en
meer gespescialiseerde winkels waren te vinden in het stadscentrum .

~
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Figuur 8 Model van de gelede stad

De geleding van buurten naar wijken en stadsdelen kreeg vorm door
middel van verkeer, groen en voorzieningen. Hiërarchie in ontsluiting
loopt gelijk met hiërarchie in wijkopbouw.

Inleiding - Uitgangspunten - Ol1l9laansgeschledems - Ruimtelijke analyse - Ontwerp

15

Problemen met de wijkgedachte

De wijkgedachte , en de wijken die daaruit voortgevloeid zijn, hebben
te maken gehad met veel problemen . Verzuiling was een onderschat
probleem. Wijken en buurten hadden winkels nodig die de verschillende zuilen representeerden; maar daar was niet genoeg draagvlak
voor. Men kocht in principe niet bij elkaar. De verzuiling fungeerde als
een ontbindende factor. Ook de grote warenhuizen in het stadscentrum werkten als zodanig ; daar was alles te krijgen tegen lage prijzen.
Op dezelfde manier werkte de verzuiling door in onderwijs, gezondheidszorg, kerken, etc. Van alles waren er drie nodig . Op deze manier
zouden er ook te weinig activiteiten zijn in de wijk en buurt. Op enige
kans van samenwerking was geen sprake.
Ook maatschappelijk sloeg de wijkgedachte niet aan . Er ontstonden
geen gemeenschappen, en mensen hechtten zich niet aan buurten
en wijken . Als er carrière gemaakt werd, zocht men liever een huis
in een andere wijk . Daarnaast was de wijkgedachte gebaseerd op
vrije tijd . In hun vrije tijd moesten mensen elkaar kunnen vinden. Immers, destijds werd een stad steeds meer functionalistisch ingericht,
en was werk en wonen gescheiden. Maar er was na de oorlog niet
zoveel vrije tijd . Het land moest opnieuw worden opgebouwd en de
werkweek telde zes dagen 4 .

100
120

m

m

40 m 30 m
Figuur 9 Afmetingen van het bouwblok

, Doevendans, C. Dictaat stedebouwkundig ontwerpen 1, Technische Universiteit
Eindhoven, Eindhoven 1995
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3.5 Kanaleneiland en de wijkgedachte
De maatschappelijke sociale ideologie van de wijkgedachte heeft niet
lang stand gehouden en was in de praktijk weinig succesvol. Kanaleneiland is dan ook volgens de ruimtelijk ordenende principes van de
wijkgedachte ingericht en dit komt vooral tot uiting in de hiërarchische
opbouw van de wijk. Het maatschappelijke streven van de wijkgedachte heeft hier geen rol gespeeld . Het college van B en W heeft
zelfs officieel afstand genomen van het maatschappelijk streven van
de wijkgedachte in 1951, vijf jaar voor de bouw van Kanaleneiland .
Alleen de ruimtelijke ordening in fysieke zin wordt als uitgangspunt
genomen .
De ruimtelijke basis van de wijk, de stempel , is opgenomen in een
standaard formaat bouwblok. Deze stempels vormen een wooneenheid , die gezamenlijk een buurt vormen . Deze buurten zijn bij elkaar
geplaatst zodat ze een wijk vormen .
De infrastructuur, de groenvoorzieningen en het voorzieningenniveau
zijn ook hiërarchisch geplaatst. Het wijkwinkelcentrum ligt centraal in
het stadsdeel aan het centrale verkeersknooppunt en verspreid over
de wijk zijn kleinere buurtwinkelcentra te vinden .
In het zuidoosten, in Transwijk, is park Transwijk te vinden . Dit is een
van de grootste parken van Utrecht en heeft een wijkoverstijgende
functie . Her en der liggen in de wijk kleinere parken, speelplaatsen
en andere groenvoorzieningen en groenstroken die de buurten bedienen .
Het verkeer wordt op eenzelfde manier afgewikkeld. De hoofdstructuur deelt de wijk in vier delen in en wikkelt het verkeer af, op buurtniveau zijn ontsluitingswegen te vinden die hierop aantakken en op
het kleinste niveau worden de stempels ontsloten met bajonetstraten .
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Volgens de wijkgedachte moet een wijk ook zelfvoorzienend kunnen
zijn . Dat is Kanaleneiland zeker. De wijk is voorzien van winkelcentra, groenvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, medi-sche
voorzieningen, kantoren en bedrijven.
Ook is er geprobeerd om alle lagen van de samenleving een woning
te kunnen bieden in Kanaleneiland . Er zijn dus grotere woningen voor
gezinnen, woningen met tuintjes, starterswoningen en bejaardenwoningen.

3.6 Samenvatting
Groei van Utrecht

De plaatsing van spoor- en waterwegen en andere obstakels hebben
de stadsontwikkeling in een bepaalde richting geduwd . Aan de oostzijde groeide de stad vrijelijk vanuit dat centrum terwijl in het westen
een drietal lobben te onderscheiden zijn. Ondertussen werden ruimtes in het bestaande weefsel benut en volgebouwd en werd de stad
ingebreid.
De grenswijziging van 1954 en het grotere gebruik van auto's maakte
het makkelijker om tussenliggende gebieden ook te ont-wikkelen, en
nu werd de bouw van Kanaleneiland ook mogelijk gemaakt.
Berlage en Holsboer

Ondanks dat er niet veel terecht is gekomen van het uitbreidingsplan
van Berlage en Holsboer is er wel veel inspiratie uit voortgekomen.
Zo is de ringweg aangelegd op het eiland en neemt daar zelfs een
centrale rol in.
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Het structuurplan
Het structuurplan zorgde voor de invulling tussen de lobben van de
stad en stond aan de basis van de ontwikkeling van Kanaleneiland.
Men hield zich er vrijwel exact aan en in korte tijd heeft de stad zich
flink ontwikkeld aan de hand van dit plan.
Het plan Kanaleneiland
De ligging tussen de lobben en de wijkgedachte zorgden ervoor dat
de wijk zelfstandig moest kunnen functioneren.
Autoverkeer heeft een leidende rol gekregen in het ontwerp , wat tot
uiting kwam in de brede opzet van straten en de ruime parkeerstroken.
De landschappelijke ondergrond is volledig genegeerd en er is een
nieuwe laag opgespoten. De grote polder Papendorp en het immense
Amsterdam-Rijnkanaal hebben voor een schaalvergroting gezorgd.
Daarnaast is het kanaal richtingbepalend geweest voor de wijk .
De wijkgedachte
De wijkgedachte is vooral een ruimtelijke richtlijn geweest. Hierbij is
het maatschappelijke idee van de wijkgedachte genegeerd .
De ruimtelijke richtlijn van de wijkgedachte komt naar voren in de hierarchische opbouw van de wijk, de stempel als basis van het bouwblok, en het voorzieningenniveau maakt de wijk zelfstandig.
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4. Ruimtelijke analyse
4.1 Inleiding
Kanaleneiland zal worden ontleed aan de hand van drie niveau's:
1.
2.
3.

(L)arge
(M)edium
(S)mall

Op (L)arge niveau wordt duidelijk hoe de situatie van de wijk met betrekking tot zijn omgeving is, en zijn ligging in de stad Utrecht.
Op (M)edium niveau wordt de inventarisatie van de wijk onder de loep
genomen, en weer een stap kleiner, op (S)mall niveau zien we de
bouwsteen waarop de wijk gebaseerd is , samen met zijn bewoners.

4.2 (L)arge
Ligging Kanaleneiland
Tijdens de bouw van de wijk Kanaleneiland was het gelegen aan de
rand van de stad, in het zuidwesten van Utrecht. Inmiddels is de wijk
verschoven naar het centrum van Utrecht, door de aanleg van de
VINEX lokatie Leidsche Rijn. Kanaleneiland is uitstekend bereikbaar.
De A2 en de A 12 lopen ten westen en ten zuiden van de wijk en hebben beiden een af-en oprit naar de wijk. Deze aansluitingen zijn rechtstreeks verbonden aan de grote ontsluitingswegen die Kanaleneiland
doorkruisen en het verbinden met het stadscentrum .
Kanaleneiland grenst aan het Amsterdam-Rijnkanaal, wat de westelijke grens van de wijk is. Dit kanaal heeft een belangrijke vervoersfunctie en is een drukke scheepvaartverbinding . Dit betekent dat recreatievaart hier niet op zijn plek is, en neemt mogelijkheden tot het
bouwen van jachthavens weg. De grootste toevoeging voor de wijk is
de esthetische waarde van fraaie uitzicht.

Figuur 10 Geïsoleerde positie Kanaleneiland
Rechtsboven: het verschillend stedelijk weefsel van Kanaleneiland
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Figuur 11 Verschillende barrières in beeld

Transwijk
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Ten oosten van de wijk ligt park Transwijk. Dit grote park heeft een
wijkoverstijgende functie door zijn afmeting. Ten tijde van het ontwikkelen van dit stadsdeel is het park als een buffer geplaatst tussen het
industrieterrein aan het Merwedekanaal in het oosten en de woonwijk
Kanaleneiland in het westen. Destijds was het een logische gedachte
om industrie en wonen gescheiden te houden.
De goede bereikbaarheid in de vorm van snelwegen en grote secundaire wegen, de groene (park Transwijk en het Amsterdam-Rijnkanaai) en fraaie omgeving lijken ook negatieve kanten te hebben. De
brede stroken asfalt en groenvoorzieningen zorgen voor een minimale visuele connectie met de rest van de stad. Ondanks de kleine
afstand, lijkt het stadscentrum hierdoor ver weg te liggen. De wijk ligt
geïsoleerd van zijn omgeving. Het is echter nog de vraag of dit een
negatieve of een positieve eigenschap is. Gezien vanuit het oogpunt
van de gemeente Utrecht (structuurvisie Utrecht 2005) is dit ongewenst. De gemeente vindt het belangrijk een connectie te hebben van
het stadscentrum naar Leidsche Rijn, en Kanaleneiland moet hier een
belangrijke rol in spelen. Zij streven dan ook naar een grotere transparantie in het gebied.
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4.3 (M)edium
Opbouw van de wijk
Kanaleneiland is gebouwd in een strakke orthogonale structuur. Dezelfde bouwblokken worden herhaald door de wijk en vormen de
bouwstenen waarmee Kanaleneiland gebouwd is. Het orthogonale
raster zorgt voor een sterke, heldere structuur.
De blokken hebben ieder hun eigen functionele invulling gekregen.
Zo zijn de woonblokken en voorzieningenblokken duidelijk gescheiden. Verschillende aanvullende voorzieningen zijn tussen de blokken
in geplaatst.
Tussen deze blokken door loopt een groenstructuur en doorgaande
wegen doorkruisen de wijk. Langs belangrijke verkeersaders staat
begeleidende hoogbouw en deze schermt de wijk als een muur af
van zijn omgeving .
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Figuur 12 Achtereenvolgens: De basisstructuur, woonfunctie,
andere functies, tussengelegen groen , de hoofdinfrastructuur met
begeleidende hoogbouw, functies
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Infrastructuur

Kanaleneiland is ingericht voor autoverkeer. De ruim opgezette straten met parkeerplaatsen en grote doorgaande verkeersaders bepalen
grotendeels de sfeer en uitstraling in de wijk. De Beneluxlaan en de
Marshalliaan zijn de twee grote verbindingsroutes met de A2, de A12
en het stadscentrum. Zij doorsnijden het gebied en delen het op in
vier delen: Kanaleneiland noord , Kanaleneiland Zuid, en Transwijk
noord- en zuid . De afmetingen van deze wegen verhinderen een onderlinge connectie van deze delen . De Beneluxlaan wordt begeleidt
door hoogbouw, wat de scheiding tussen Transwijk en Kanaleneiland
versterkt .
De Churchililaan vormt, door de komst van de Prins Clausbrug, een
van de belangrijke verbindingen met Leidsche Rijn . De verkeersintensiteit van de weg is hierdoor flink toegenomen , daar de weg voorheen bij het kanaal doodliep. Het talud van de Prins Clausbrug versterkt samen met de hogere verkeersintensiteit de scheiding tussen
noord en zuid Kanaleneiland . Dit forceert een grotere zelfstandigheid
van deze twee delen.
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Churchilllaan

Figuur 13 Verschillende typen infrastructuur op
verschillende plekken
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Groenstructuur

De groenstructuur van de wijk neemt geen belangrijke plaats in. Het
nabijgelegen park Transwijk bedient het hele zuidwestelijke stadsdeel. In Kanaleneiland zelf zijn twee kleine parken te vinden. Het
Peltplantsoen in het noordelijk deel heeft vooral een functie voor de
jeugd, met een trapveldje en verschillende speeltoestellen. Centraal
in het zuidelijk deel ligt het Marco Polo park. De afmetingen van het
park en zijn invulling, water met hoge bomen, geeft het zuidelijk deel
een groenere uitstraling dan het noorden . Het park is groot genoeg
voor beperkte recreatie als wandelen of picknicken .
Een derde grotere groenvoorziening ligt aan het Amsterdam-RijnkanaaI. Dit bestaat voornamelijk uit gras en enkele bomen. Dit om het
uitzicht vanaf de bebouwing tot het water open te houden . De belangrijkste functie van de strook is vooral dit fraaie uitzicht, en door de
drukke scheepvaartroute op het kanaal is dit ook de beste invulling.
Naast deze grotere voorzieningen zijn er op enkele plaatsen verspreid
door de wijk kleine grasvelden te vinden. Deze kunnen gebruikt worden als hondenuitlaatgebied, of als trapveldje, en als verfraaiing voor
de wijk. Maar het lijkt er vooral op dat deze stukken als opvulling dienen binnen het orthogonale raster.
Binnen de bouwblokken zijn nog privétuinen gelegen, die afgescheiden liggen van de omgeving en niet bijdragen bij een groene uitstraling van de wijk. De groene invulling van de wijk volgt de strakke indeling van Kanaleneiland en is van een dermate bescheiden afmeting
dat er geen sprake is van een "groene wijk". De kleine groene stukken
zorgen slechts lokaal voor een lichte onderbreking van de stadse,
stenige uitstraling van de wijk.

Peltplantsoen

L..-----...,....---------i;L-------I

Figuur 14 Rechtsboven met de klok mee: de groenlocaties in
de wijk; de groenstrook aan het Amsterdam-Rijnkanaal; Het
Marco Polo park; en het Peltplantsoen
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Functies
In de strakke indeling van Kanaleneiland heeft elke functie zijn eigen
plek gekregen binnen het standaardformaat bouwblok. Het grootste
deel van de bouwblokken wordt ingevuld door woningen . Maar ook
heeft de wijk drie winkelcentra, scholen , enkele bedrijven en een ziekenhuis, dat uit de wijk vertrekken zal.
Deze functies zijn gesitueerd op de open plekken die ontstaan zijn
tussen het bouwbloksysteem, en als ze groot genoeg zijn , vormen
ze een eigen blok. Zo zijn het ziekenhuis en winkelcentrum Kanaleneiland aan de Beneluxlaan geplaatst en vormen een eigen bouwblok. Winkelcentrum Kanaleneiland herbergt een breed aanbod aan
winkelmogelijkheden, en is overdekt. Het centrum bedient een ruim
omliggend gebied wat de wijk zelf overstijgt. Het centrum ligt aan de
kruising van de Marshalllaan en de Beneluxlaan en is hierop gericht,
van de wijk af dus.
Naast het hoofdwijkwinkelcentrum zijn er twee buurtwinkelcentra te
vinden. Een in het noordelijk deel en een in het zuidelijk deel. Vooral
het noordelijke centrum is in een slechte staat en is nodig aan een
opknapbeurt of vervanging toe.
Tussen de standaard bouwblokken in de wijk zijn nog overige voorzieningen gelegen. Scholen zijn in de groene tussenstukken te vinden.
In het zuidelijk deel is er een bouwblok ingericht met enkele bedrijven,
ten noorden van het Marco Polo park.

•
•
•
•
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Onderwijs
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Figuur 15 Functies in Kanaleneiland
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Het straatbeeld

De sterke en heldere orthogonale structuur van Kanaleneiland geeft
het een duidelijke eigen uitstraling en herkenbaarheid ten opzichte
van zijn omgeving. Binnen de wijk zelf zorgt deze repetatieve opzet echter voor een onduidelijke situatie. De herhaling van dezelfde
bouwblokken en hetzelfde stratenpatroon maakt oriëntatie binnen de
wijk erg moeilijk. Veelal staat de middelhoogbouw herkenbare punten
in de weg.
Naast de monotone structuur van de wijk, is de andere grote bepalende factor van het straatbeeld de auto. De rechte wegen en de vele
parkeerplaatsen domineren het blikveld . Ondanks de forse afmetingen van Kanaleneiland is het straatbeeld weer te geven in drie categorien . Ten eerste het beeld van het bouwblok aan de binnenzijde,
het beeld van het bouwblok aan de buitenzijde. En als derde het
beeld rond de drie winkelcentra. Hier is de meeste activiteit op straat
te vinden, in de vorm van langzaam verkeer en vooral winkelende
voetgangers. Dit beeld steekt schril af tegen de kalme, lege straten in
de rest van de wijk.
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Figuur 16 Straatbeeld in de wijk. Van boven naar beneden; in het blok, buiten het blok, en bij winkelcentra
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4.4 (S)mall
Opbouw woonblok

Het woonblok van de wijk bestaat uit twee woningtypes. In noordzuid richting zijn lange middelhoogbouwblokken geplaatst. Deze zijn
afwisselend 100m en 120m lang. De hoeken worden dichtgemaakt
door grondgebonden eengezinswoningen , die iets verspringen van
de rooilijn van de middelhoogbouw. Door deze verspringing is er ruimte tussen de gebouwen die toegang geeft tot de achterliggende privétuinen en garageboxen. De verspringing zorgt wel voor een vreemde
indeling rond de bebouwing, de ruimte is er moeilijk effectief in te
delen . De garagaboxen zijn in een onoverzichtelijke hoek geplaatst
en het is niet meteen duidelijk of het een privé- of openbare ruimte
betreft.
Een woonblok zelf wordt ontsloten door een bajonetstraat. Verder
wordt de gehele ruimte tussen de blokken opgevuld door een speeltuin met parkeerplaatsen eromheen. Deze indeling geeft een rommelige uitstraling, en doordat de speelplaatsen omringd worden door
auto's zijn ze niet erg uitnodigend, en liggen er veelal verlaten bij.
Doordat een groot gedeelte van de plinten van de middelhoogbouw
niet gebruikt worden voor woonfuncties , is er geen contact met het
maaiveld. Zo is de wisselwerking tussen openbare ruimte en bebouwing erg moeizaam te noemen . Samen met het grote aantal geparkeerde auto's en de sobere speelplaatsen, zorgt het gebrek aan
contact met het maaiveld voor een desolate indruk van de openbare
ruimte in het woonblok.
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Figuur 17 Opbouw bouwblok
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Figuur 18 Moeilijke oriëntatie in wijk,
zoek de verschillen
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Figuur 19 Van boven naar beneden: Indrukken buiten
het bouwblok, binnen het bouwblok, en onduidelijke
situaties
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Wijkmonitor
Uit de wijkmonitor van de gemeente Utrecht zijn goede indicaties te
halen over de situaties in verschillende woonwijken . Zo staan er cijfers
in over ervaren veiligheid en geregistreerde veiligheid. Uiteindelijk zijn
de cijfers geen precieze maatstaf omdat bijvoorbeeld de aangiftebereidheid niet 100% is . Desondanks zijn er toch enkele conclusies uit
te trekken die betrekking hebben op Kanaleneiland.

Land van herkomst
De allochtoon krijgt een nieuwe definitie vanaf 2007. Waar vroeger
een allochtoon als zodanig aangemerkt werd, kwam dat omdat hij geboren was in het buitenland. Nu gaat het erom dat een of twee ouders
een niet Nederlandse afkomst hebben.
Het gevolg van deze andere definitie is dat er 2000 mensen niet meer
allochtoon zijn, de groep niet-westerse allochtonen neemt af met ruim
8000, en de groep westerse allochtonen stijgt met ruim 6000. Onder
Turkse en Marokkaanse allochtonen is er zo goed als geen verandering waar te nemen .
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De wijkmonitor 2007 laat zien dat in Kaneleneiland een hoog percentage allochtonen gehuisvest is, vooral in vergelijking met de rest
van de stad. Is in Kanaleneiland 77,1% allochtoon , in heel Utrecht is
dit 31% . Er wonen vooral veel mensen van Turkse (18%) en Marokkaanse (40,2%) afkomst. Verder is er een verschil tussen Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid te zien . Respectievelijk zijn daar
de percentages allochtoon 84,3% en 69,5%.
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Figuur 20 Bron: Wijkmonitor Utrecht 2007
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Huishoudens en woningvoorraad
Het grote aandeel allochtonen heeft een grote impact op de huishoudenssamenstelling. Allochtonen hebben vaak grote gezinnen, en het
huwelijk is van grotere betekenis bij allochtone gezinnen. Dit heeft zijn
weerslag op de cijfers van Kanaleneiland.
Het aantal 1 persoonshuishoudens op Kanaleneiland ligt net wat lager dan dat van Utrecht. 49% tegen 52,4%. Het aandeel huishoudens
met kinderen is 25,9%, tegen 19% op stadsniveau. Er is wederom
een verschil aan te geven tussen Kanaleneiland Noord en Kanaleneiland Zuid. Kanaleneiland Noord heeft 43,8% 1 persoonshuishoudens,
en Zuid heeft er 53,6%. Van de bewoners heeft in Noord 31,9% kinderen en in Zuid heeft 20,6 % kinderen.
Het verschil tussen Noord en Zuid is te verklaren door de verschillende woningtypen die er zijn. In het zuiden bestaat 12% van de woningen uit eengezinswoningen en 88% uit flats. 62% van alle woningen
daar hebben 4 of meer kamers. De rest 3 kamers of minder. In Noord
is 14% een eengezinswoning en 80% een flat. 75% hiervan heeft 4
kamers of meer en 25% 3 kamers of minder.
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Figuur 21 Van boven naar beneden: bevolkingssamenstelling, ervaren veiligheid, geregistreerde veiligheid, economische situatie
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Het overgrote deel van de woningen in Kanaleneiland zijn in bezit van
woningcorporaties. Mitros, Portaal en Bo-ex zijn de eigenaren van
deze woningen. Alle drie houden zij er een andere manier op na om
de woningen te onderhouden, waarvan vooral Mitros achterloopt op
de andere twee in technisch onderhoud. Een verklaring hiervoor is,
dat Mitros van plan is de meeste woningen te willen gaan slopen en
vervangen door nieuwbouw, en zo meer kapitaalkrachtige bewoners
aan te trekken. Dit is niet goed voor de sociale infrastructuur in de
wijk. Nieuwe woningen kunnen makkelijk gebouwd worden, maar sociale contacten herstellen of creëren is een heel ander verhaal.
Binding met de buurt

Het beperkte aanbod van verschillende woningen in Kanaleneiland,
het gebrek aan woningen met tuinen zorgde ervoor dat uiteindelijk
niet alle lagen van de samenleving er konden wonen, zoals oorspronkelijk gepland. De snelle verandering in samenstelling in de wijk heeft
grote gevolgen gehad voor het sociale klimaat.
De woningtypes die er nu zijn kunnen niet aan de eisen voldoen die
er vandaag de dag gesteld worden. 85% van de woningen bestaat
uit flats, en deze starre woningvoorraad kan moeilijk aan veranderde
eisen aangepast worden. Als veel mensen andere eisen stellen betekent dit dat er veel mensen in de wijk wonen die er eigenlijk niet willen
zitten. Dit wordt wel onderstreept door het feit dat slechts 65% van de
bewoners zich verantwoordelijk voelen voor de wijk en dat het algemene rapportcijfer voor de buurt een 4 is. En voor sociale samenhang
wordt er een 3,9 gegeven.
Dit betekent een achteruitgang vergeleken met tien jaar geleden, terwijl in de rest van de stad een vooruitgang heeft plaatsgevonden.
De netheid van de openbare ruimte, kleine criminaliteit, geweld, vandalisme behoort ook tot de ergernissen van bewoners. Daarbij horende gevoelens van anonimiteit en onveiligheid zijn het logische gevolg
van de beperkte betrokkenheid bij de buurt.
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Ook de fysieke afstand is naast de psychologische afstand een punt.
De flats zijn veelal voorzien van blinde plinten en hebben welhaast
geen contact met het maaiveld. De afstand van de woning tot de
openbare ruimte is van dien aard dat betrokkenheid verder afneemt.
Grondgebonden woningen en ook eigen bezit verhogen die connectie
en betrokkenheid met de directe omgeving .
Een verdere reden voor de beperkte verantwoordelijkheid voor de
leefomgeving heeft te maken met het feit dat veel bewoners, 57,9%,
niet in de wijk willen wonen. Dat betekent dat de mensen die er wonen geen andere keus hebben . De mensen die wel een keus hebben
zullen wegtrekken en zo ontstaat er een negatieve spiraal van hoge
doorstroming , weinig betrokkenheid en veel problemen.
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5. Ontwerp
De nieuwe structuur voor Kanaleneiland bestaat uit drie hoofdpunten :
1.
2.
3.

De bestaande strakke structuur versterken
Openbare ruimte, collectieve ruimte en privé ruimte duidelijk
definiëren
Voorzieningen(stroken) aanbrengen

5.1 De bestaande structuur versterken
Uit de analyse kwam naar voren dat door het repetatieve karakter orientatie binnen de wijk erg moeilijk was . Het is lastig om te herkennen
op welke plaats in de wijk iemand zich bevindt. Er mist een herkenbare indeling binnen de strakke structuur.
Kanaleneiland is opgebouwd uit verschillende, zelfde bouweenheden. In het noorden en zuiden van de wijk zijn deze gegroepeerd rond
een centrale eenheid. In het noorden is deze eenheid in de vorm van
de Marshalliaan gerealiseerd. Deze centrale, brede laan loopt richting
het noordelijke winkelcentrum. In het zuidelijk deel van de wijk is het
Marco Polo park de centrale eenheid waar omheen de bouwblokken
zijn gegroepeerd . Deze centrale eenheden zijn echter niet sterk verbonden met de omliggende blokken , en dragen nauwelijks bij aan een
grotere herkenbaarheid in de wijk. Daarvoor zijn de blokken teveel
in zichzelf gekeerd , richting de bajonetstraten , waardoor de centrale
eenheden niet tot hun recht komen.
Deze eenheden kunnen echter de bestaande strakke structuur en
oriëntatie versterken , door de omliggende blokken er sterker op te
richten en het een belangrijkere rol te geven in de indeling .
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Figuur 22 Het ontwerp
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Deze centrale eenheden moeten de structuurdragers van het plan
worden. In het noorden zal de Marshalllaan het middelpunt van het
nieuwe plan worden en in het zuiden het Marco Polo park. Beide eenheden worden versterkt en uitgebreid met functies .
De strakke opzet van het woonblok, met zijn lange stroken middelhoogbouw, wordt gecompleteerd op de hoeken door laagbouw. Door
deze van de rooilijn van de middelhoogbouw af te laten wijken, is
gepoogd meer openheid en een afwisselender straatbeeld te creëren. Door de vele herhalingen wordt deze afwisseling teniet gedaan .
De openheid van de bouwblokken die nagestreefd is, zorgt juist voor
onduidelijke situaties rondom deze hoeken . Privé, collectief, openbaar, hoe is de ruimte ingedeeld? Als een probleemwijk iets niet nodig
heeft, is het een onduidelijke situatie.

Figuur 23 Opbouw plan Noord in vijf stappen

Inleiding - Uitgangspunten - Ontstaansgeschiedenis - Ruimtelijke analyse -

nlwerp

40

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

Deze problemen worden opgelost door de bestaande structuur te versterken, door de bebouwing aan te passen. Hét middel hiervoor is
de laagbouw te vervangen door hoogbouw. Zo wordt de bestaande
rooilijn van de flats gevolgd en ontstaan er gesloten bouwblokken. De
tussenliggende ruimtes met de bajonetstraat, de parkeerplaatsen en
speeltuinen worden rechtgetrokken en van een semi open tussenruimte is geen sprake meer.
De voorgestelde ingrepen leunen dus op twee gedachten. Ten eerste
worden de potenties van de centrale eenheden benut. Ten tweede
worden de bouweenheden zelf versterkt en verduidelijkt.

5.2 Openbare ruimte, collectieve ruimte en privéruimte duidelijk definiëren
De onduidelijke situaties die bestaan rondom de binnentuinen, en de
verspringende bebouwing op de hoeken van de bouwblokken van de
wijk, worden opgelost door het rechttrekken van deze blokken.
De bestaande voorzieningen worden nu allemaal op straat geplaatst.
Door het volgen van de bestaande rooilijn, komen er brede straatprofielen tussen de flats vrij. Deze brede profielen bieden genoeg ruimte
om de speeltuinen, trapveldjes, en parkeerplaatsen op straat te situeren . Deze komen nu uit de luwte van de bajonetstraten midden in het
zicht te liggen. Dit kan ook bijdragen aan een meer actief straatbeeld,
in tegenstelling tot de desolate indruk van nu . Wat op zijn beurt weer
bijdraagt aan een grotere veiligheid en een grotere sociale controle.
Door het volgen van de bestaande rooilijnen ontstaat er tevens een
zeer heldere, sterke en herkenbare structuur. In het noorden zal de
Marshalliaan de centrale dominante ligging hebben, met aan weerszijden twee paralelIe lanen. Door een unieke invulling van die drie
lanen ontstaat er een duidelijke orientatie binnen de wijk.
In het zuiden wordt het Marco Polo park vergroot, en alle omliggende
bebouwing kan daarop nu aantakken, waarop het park een grotere
functie en een grotere invloed krijgt in de wijk. Het rechtrekken van
de rooilijn gebeurt hier op dezelfde manier. Hier wordt alleen meer
laagbouw teruggeplaatst, om het tekort in het noorden aan te vullen
en om aan te sluiten op de groenere omgeving .

Figuur 24 Opbouw plan Zuid in vijf stappen
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5.3 Voorzieningen(stroken) aanbrengen
Een van de uitgangspunten van dit onderzoek zijn de bewoners zelf.
De wijk moet geschikt zijn om de sterk wisselende groep te huisvesten .
Maar ook moeten er aanpassingen komen in het beleid. (Niet-westerse) allochtonen moeten op eigen benen kunnen staan. Integratie is
geen garantie voor een succesvolle participatie aan de Nederlandse
maatschappij. Tijd, geld en energie kunnen beter anders aangewend
worden. Om te helpen een grotere zelfstandigheid te creëren, komen
er meer voorzieningen, winkelpanden en bedrijfslokaties. Zo wordt
een economisch draagvlak geboden waarop individuele ontwikkelingen plaats kunnen vinden .
Het mes snijdt aan twee kanten: enerzijds kunnen allochtonen meer
op eigen benen staan, en deelnemen aan de Nederlandse maatschappij en economie, anderzijds is er meer ruimte voor een eigen
invulling en invloed in de wijk. De wijk krijgt een sterke herkenbaarheid en identiteit door een actievere en initiatiefrijke inzet.
De geplande voorzieningen krijgen ruimte in en om de centrale eenheden van het noordelijke en zuidelijke deel van het plan. Zo komen
in de plint van de bebouwing van de Marshalliaan winkels en bedrijven . Het probleem van de bestaande blinde plinten wordt zo opgelost
en er komt een sterkere connectie met het maaiveld .
In het zuiden is er plaats in het vergrootte Marco Polo park voor nieuwe bedrijfsbebouwing en voorzieningen voor jongeren, als een scooterwerkplaats, sportvelden en opleidingen .
De twee delen krijgen ieder duidelijk een eigen uitstraling. Het noorden zal bestaan uit middelhoogbouw en krijgt een meer stadse uitstraling. Het zuiden krijgt een sterk, groot, groen hart met aantakkende functies en een groter aandeel laagbouw. AI met al een groen
karakter.
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5.4 Uitwerking plan
Om de werkzaamheden aan dit onderzoek in de hand te houden,
wordt slechts een deel van de wijk uitgewerkt. Verder wordt gegaan
met het noordelijk deel. Dit voldoet het meest aan de ideëen over
werkgelegenheid, zelfstandigheid en biedt er de beste uitgangspunten voor. In deze context bieden een stadse uitstraling en invulling de
beste oplossing. Het zuidelijk deel kan samen met het noordelijk plan
uitgevoerd worden. Maar in tegenstelling tot het noorden, kan het
moeilijk op zichzelf bestaan. Een winkelgebied is moeilijk, zo niet onmogelijk te realiseren in een groene omgeving . En winkels zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling en zelfontplooiing van (niet-westerse)
allochtonen.
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De Marshalliaan
Structuurdrager in het plan wordt de Marshalliaan . Hier worden alle
voorzieningen gerealiseerd. Het wordt een echte winkelstraat met een
breed aanbod aan voorzieningen en wordt derhalve autovrij. Bereikbaarheid blijft echter een sterk punt in de wijk, want alle bebouwing is
nog steeds met de auto bereikbaar, door een doorlopende verbinding
rond de MarshallIaan. Daar zal ook genoeg ruimte zijn voor parkeren,
in samenwerking met de ruimte binnen de bouwblokken. Er is een
duidelijke keuze gemaakt om geen verdiept parkeren te realiseren .
Gezien de eerdere problemen met onduidelijke situaties, of onveilige
donkere kelderboxen worden deze situaties vermeden. Alles gebeurt
in zicht van omwonenden en er zijn geen donkere, onveilige plekken
meer in de wijk.
Het brede profiel van de Marshalliaan is niet alleen herkenbaar door
de winkels in de plinten en het herkenbare stratenpatroon, ook de
bestaande, karakteristieke, dubbele bomenrij blijft behouden.
De noord-zuid richting van de straat is belangrijk en wordt benadrukt.
De straat zal twee pleinen met elkaar verbinden. Het noordelijke plein
vervangt het huidige, verouderde, winkelcentrum en krijgt een doorkijk naar de achterliggende moskee .
Het zuidelijke plein wordt ter hoogte geplaatst van het bestaande winkelcentrum Kanaleneiland, dat behouden blijft. De afbakening van het
plein en de invulling wordt gericht op de verbinding met dit winkelcentrum. De doorstroom in deze richting is van belang voor beide winkelgebieden. Een hoger hoekgebouw trekt de aandacht in de richting
van het winkelcentrum en een kunstwerk in het midden van het plan
stuurt publiek in beide richtingen.
Midden in de Marshalliaan worden twee nieuwe gebouwen geplaatst.
Deze volgen de rooilijn van de straat en krijgen verschillende functies.
In de plint is ruimte voor winkels en bedrijven . De rest van de gebouwen moet een combinatie worden van wonen, een bedrijfsverzameling en opleidingscentra . De bebouwing completeert de straat en het
straatprofiel, omdat er anders een lege ruimte zou ontstaan. De gebouwen hebben dus een belangrijke bindende functie.

Figuur 26 De Marshalliaan
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Twee pleinen

De twee pleinen die richting geven aan de centrale Marshalllaan, krijgen elk hun eigen invulling. Het noordelijke krijgt vooral een winkelen verblijsfunctie. De plinten van de omliggende bebouwing krijgen
dezelfde invulling als de MarshallIaan. Het plein leent zich ook voor
theehuizen, restaurants of andere horecainvullingen. Centraal op het
plein komt een verhoging die winkelend publiek langs de plinten leidt,
maar ook een zitfunctie biedt.
Achter het plein ligt de moskee. Door een opening tussen de bebouwing op het plein wordt deze zichtbaar op de MarshallIaan. Rond de
moskee zijn vaak veel auto's geparkeerd van de bezoekers. Hier
komt nu een speciale ruimte voor aan de noordzijde van het plein. Dit
voorkomt onveilige situaties met de kleuterschool die aan de andere
kant naast de moskee ligt.
Het zuidelijke plein heeft meer een doorvoerfunctie. Zoals al eerder
aangegeven heeft het plein twee hoofdfuncties. Ten eerste een route
creëren op de Marshalliaan . Zo gaat deze straat ook ergens naar
toe en krijgt een richting . Ten tweede is het een markering van de
verbinding met het winkelcentrum Kanaleneiland. Deze richting wordt
versterkt door een kunstwerk in het midden van het plein, wat publiek
in de richting van het winkelcentrum stuurt, en vice versa.

Figuur 27 Plein noord
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Figuur 28 Doorsnede plan

Figuur 29 Plein zuid
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Parallelle lanen

Parallel gelegen aan de centrale as, de Marshalliaan, komen twee
andere grote lanen. Deze worden toegankelijk voor autoverkeer en
maken deel uit van de verbindingsweg binnen de wijk.
Het brede profiel van de lanen maakt verschillende invullingen mogelijk. Het autoverkeer zal slechts een bescheiden rol spelen. De overige ruimte zal vooral ingevuld worden met voorzieningen voor jongeren als speelplaatsen en trapveldjes. Deze moeten de bestaande
speelplaatsen vervangen die bij het rechttrekken van de bajonetstraten verdwenen zijn. Deze voorzieningen komen midden op straat te
liggen en komen zo onder een sterke sociale controle te staan en
dragen bij aan een actief straatbeeld.
De begeleidende bebouwing van deze lanen bestaat uit middelhoogbouw. Grotendeels is dit gerenoveerde bestaande bebouwing.
Maar de weggehaalde laagbouw uit de hoeken wordt vervangen door
middelhoogbouw, wat aansluit bij de bestaande bebouwing, en de
hoeken accentueerd door extra hoogte. De ontstane gesloten bouwblokken krijgen een sterk gesloten karakter en zijn alleen toegankelijk
voor bewoners. De invulling van deze bouwblokken kan variëren. Er
is ruimte voor privétuinen met collectief groen, privétuinen met parkeergelegenheid, of een combinatie hiervan. Er is hier sprake van
een profiel van 40 meter. Wat bijvoorbeeld vergelijkbaar is met een
modern profiel van een VIf\IEX wijk als Brandevoort in Helmond. Daar
beslaat een profiel van een gesloten bouwblok ook 40 meter. Dit geeft
aan dat een gerenoveerd Kanaleneiland kan meekomen met de modernste wijken.
De gerenoveerde bebouwing wordt grotendeels voorzien van balkons
om het gedeeltelijk gemis aan tuinen te compenseren, maar ook om
meer contact met het maaiveld te zoeken. De plinten van de paraleIIe straten worden bewoond en krijgen de voordeur aan straat, met
hetzelfde doel. Het behouden en renoveren van de middelhoogbouw
dient ook meerdere doeleinden. Ten eerste wordt de bestaande structuur van de wijk erkent en behouden en blijft er een stuk herkenbaarheid in de wijk. Ten tweede zijn de bewoners een uitgangspunt.
De huidige bewoners beslaan vooral de onderste regionen van de
economische bevolking. Zij zijn gebaat bij goedkope en relatief ruime
behuizing. De bestaande bebouwing kan hierin voorzien, en wordt
gemoderniseerd en verder op deze doelgroep toegespitst.

Figuur 30 Verschillende mogelijkheden; speeltuin en trapveldje
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Figuur 31 Boven: parkeermogelijkheden
Onder links: Groenvoorziening binnen bouwblok
Onder rechts: Parkeermogelijkheden binnen bouwblok
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Figuur 32 Rechtsboven: Groenstrook langs het kanaal
Rechtsonder en links: Vogelvlucht over de wijk
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5.5 Reflectie
Enkele naoorlogse woonwijken worden ook wel probleemwijken genoemd. Dit heeft natuurlijk zijn oorzaken. De problemen die dergelijke wijken teisteren zijn moeilijke materie. Nederland heeft zelfs een
lijst opgesteld met 40 van Nederlands' meest problematische wijken.
Vele hiervan zijn naoorlogse woonwijken. Er bestaat simpelweg geen
vast recept om problemen uit probleemwijken te halen. Vaak wordt dit
wat te letterlijk genomen en worden de wijken grotendeels vernieuwd,
waarna bewoners hun problemen naar elders meenemen.
Dit rapport benadert de specifieke situatie in Kanaleneiland op een
verfrissende manier. De wijk en zijn bewoners krijgen kansen om van
het predikaat probleemwijk af te komen door zelf deel uit te maken
van de oplossing.
Door enkele ruimtelijke kenmerken van de wijk sterk te benadrukken
ontstaat er een veel duidelijkere situatie dan voorheen. De strakke
structuur is als een van de ontwerpmiddelen gebruikt om te komen tot
een als Kanaleneiland herkenbare, maar vernieuwde, transparante
wijk. Met verhoogde sociale veiligheid en vergrootte herkenbaarheid
als gevolg. Daarnaast wordt er sterk ingezet op economische zelfstandigheid door middel van een breed aanbod aan winkel- en bedrijfsruimte. Te verwachten valt dat er een veiligere, en leefbaardere
wijk ontstaat met een verbeterde reputatie.
De stedebouwkundige afkomst van het rapport verklaart enkele onvolledigheden, die een vervolgonderzoek kunnen rechtvaardigen. Zo
zal een verregaande samenwerking tussen politie, justitie, jeugdzorg,
de gemeente en andere instanties gewenst zijn om de ontwikkeling
van de wijk te begeleiden.
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Daarnaast is ook het ambitieniveau bepalend voor de kans van slagen . Het lijkt onrealistisch om als doel te hebben alle aanwezige problemen op te lossen . De huidige maatschappij kent vele problemen
en de ene oplossing zal weer nieuwe problemen met zich meenemen .
Deze zullen stuk voor stuk aangepakt moeten worden. Maar er zal
een zekere marge ingebouwd moeten worden , die ervan uitgaat dat
er altijd een zekere mate van problemen in het land , de stad, de wijk
en de buurt zullen zijn. Het is zaak om deze beheersbaar en leefbaar
te maken en te houden . Aan de andere kant moet de doelstelling niet
te laag worden gesteld. Zonder ambitie is een poging tot een hogere
leefbaarheid bij voorbaat kansloos.
Uiteindelijk is het voorliggende plan een optimistisch initiatief geworden, wat een nieuwe kijk geeft op bestaande problemen . Het slaat
een nieuwe weg in, biedt meerdere mogelijkheden en is derhalve zeker het proberen waard .
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