lein, in bij de klankbordgroepen, tijdens de inloopavonden, bij de portiekgesprekken , in de (allochtone) winkel, bij het expertisepunt ra-
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transmuraal centrum met poliklinische faciliteiten, op de richard krajicek foundation playground, in de voorleesexpress, op rozeneiland.
articipatieladder, op het chill eiland, bij de catering mengelmoes, op de stageplaats, bij de zelforganisaties, in de levendige plinten, in het
ollocatie, daar waar de negatieve spiraal kan worden omgebogen, op de sociale ladder, bij het laagdrempelig beweeg en sportaanbod, bij
ar school, in het werkhotel, in de kleinschalige bedrijfsruimte, in het activeringscentrum, in handen van de stevige toezichthouders, bij de
de verbeterde wooncomplexen, op de paplepel, in het woonzorgcentrum, in de woonzorgvoorziening met accent op kleinschalig wonen,
n het ucee station, in de opgeknapte galecop, op de groenstrook amsterdam rijnkanaal, in het zicht van de video intercom, in het ouderen-

rt, in de kledingontwerpclub, in het multi probleemgezin, op de vreedzame straat, op de veilige straat, op de verkeersveilige straat, op de
j het wijkfestival, op de wijkwebsite, in het zicht van de beveiligingscamera’s, bij het huiswerkmaken, in de tuin, in het cultureel centrum,

bij de ongebruikte hangplek voor jongeren, op de groene bajonet, op de toegevoegde centrale ontmoetingsplek, bij de ondergrondse vuilraliseerde antenne, achter het vernieuwde balkonhek, onder de verbijzonderde kopgevel, op de gemarkeerde parkeerplaats, op het nieuw
er wordt gewerkt aan vernieuwing: door het Jongeren
Straat, door Eiland8, door Al Amal, door YSI, door PMJU, door MORK, door Youth for Christ, door Kakelbont Kids, door UCeeStation,
aar, door KunstExpress, door Stichting Talen Tonen, door Stichting Trendy, door De Brug, door Tahib Catering, door Echt Gebeurd, door
Supermarkt Kanaleneiland, door ROC Midden
Stichting de Bakkerij,
door het Jeugdadviesteam,
oor Fourstar , door de
Politie, door Aveant, door
urkse ouders, door de
harde kernjongeren, door
buurtbeheerder, door
de werkbemiddelaar, door
Platform Aandachtswijken, door het netwerk van
de Marokkaanse oudercoaches, door het Veiligheidshuis, door de buurtouders, door het 3-generadoor het werkhotel, door het wijkbureau, door
de klankbordgroepen, door de organisatieadviseur verker, door de maatschappelijk werker, door de
portiekcoördinator, door de wijkraad, door de wijkm
belteam, door de redactieraad van de wijktelevisie, door het opvoedbureau, door de spelbegeleidsters, door de zorgcoördinator, door de
oolse opvang, door de wethouder krachtwijken, door de programmamaneger, door de sociaal raadslieden, door JobMatch, door de waarjectleider herinrichting plantsoenen, door de adviseurs stedelijke ontwikkeling, door de projectondersteuner bij het projectmanagementr de Stichting Goede Grond, door de utrechtse politieke partijen, door de gebiedsmanager veiligheid, door de wijkteamchef politie, door
afaelschool, door de Brede School Hart van Noord, door de Katholieke kerkgemeenschap, door Stichting de Hand, door de bewonersraad
Wijk in Bedrijf, door de Islamitische Vereniging, door de Boeg, door Zorgcentrum Transwijk, door Werkgroep Samen Leven in Kanaleiging PORTAAL, door woningbouwvereniging Mitros, door de casemanager overlastgevende jongeren, door de gezinscoaches, door de
aar, door de ROOS teams (ruim op omgeving schoon), er wordt gestreefd naar vernieuwing: door buurtgerichte gezondheidsbevordering,
eigen woningbezit te bevorderen, door te experimenteren met huurgewenning, door het opruimen van zwerfvuil, door maatschappelijke
e werkgelegenheidsprojecten, door ondernemerschap in de wijk te stimuleren, door onderwijs, sport en cultuur te combineren, door sport
nals meer geld te bieden om in de wijk te werken, door de wachtlijst problematiek in de jeugdzorg terug te brengen, door het adoptieteam
te leiden naar de zorg die ze nodig hebben, door voorschoolgroepen uit te breiden, door al bij kinderen van 0 tot 2 jaar opvoedingsprovan sport en cultuur te bieden, door inburgering te bieden, door ouderparticipatie bij de scholen te bevorderen, door playgrounds aan te
teiten voor niet-overlastveroorzakers te bieden, door speelvoorzieningen in te richten, door interventies bij multi-problemgezinnen uit te
innen die niet op oproepen reageren thuis op te zoeken, door ouders actief bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken, door ouders
ken, door structureel zorgoverleg te bieden op basisscholen, door kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden,
werktrajecten te veroorzaken, door jongeren toe te leiden naar werk, door het oprichten van een werkhotel voor risicojongeren, door jonet elkaar in contact te brengen, door een leerwerkbedrijf voor beheer en onderhoud op te zetten, door het realiseren van kleinschalige bemet bewoners sociale problemen op te lossen, door de mogelijkheden van de multifunctionele accommodatie te verbeteren, door kanalenaccommodatie, door het opzetten van een digitaal platform voor en door jongeren, door het bieden van een culturele werkplaats voor
eve maatregelen voor jongeren uit te breiden, door de politie te ondersteunen bij het normerend optreden, door het opstellen van een inoor leden van criminele groepen, met een individueel plan van aanpak dwang en drang maatregelen per overlastgevend gezin, door het
ering te versnellen, door nieuwbouwlocaties voor differentiatie te benutten, door met herstructurering de kwaliteit en differentiatie van de
-
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urtbeheerder in te zetten, door vervuiling en overlast te verminderen, door integrale onderhoudsploegen in te zetten, door intensieve pork van de leefbaarheid, door het realiseren van nieuwe vormen van bewonersparticipatie, door de instroom van grote gezinnen te verminnderen, door het politiekerumerk veilig wonen te promoten, door de autokraak aan te pakken, door afspraken over de openbare ruimte te
oor handhaving, door het stimuleren
van het bewonersinitiatief tai box gala, door het stimuleren van het bewone
rsinitiatief project samen uit, door het s
t oprichten van een initiatievenloket,
door het ondersteunen van organisatiesn, door het bieden van organsiatorische faciliteiten voor bewonersinitiatieven, door het tegengaan van negatieve beeldvorming, door het
ommunity art lab programma’s te bieden, door de vrede van utrecht te bewaren, door bewoners maximale beïnvloeding bij de herstructuontmoetingsactiviteiten op het gebied van cultuur en nieuwe media, door het opzetten van een maatjesproject tussen jongeren en ouderen
tad te laten leren kennen met behulp van het Gilde, door de zelfredzaamheid bij inburgeraars te vergroten via kennis over voorzieningen,
me parkcoördinator voor Transwijk, door de inrichting van Transwijk aan te passen, door de groenstrook langs het Amsterdam Rijnkanaal

K*eiland
Wat een probleemwijk van Baron
Von Münchhausen kan leren

In opdracht van de Utrechtse Adviescommissie
Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV) deed Bureau
Venhuizen onderzoek naar de herontwikkeling van de
wijk Kanaleneiland. De ABKV was van mening dat
ondanks alle ondernomen evaluaties en onderzoeken
van de gemeente Utrecht en belanghebbende partijen,
het goed zou zijn om vanuit extern perspectief deze
gebiedsontwikkeling in kaart te brengen. Aan Bureau
Venhuizen werd tevens gevraagd aanbevelingen te doen
voor een cultureel programma. Een grote verzameling
rapporten, onderzoeken, beleidsplannen en andere
informatie zoals verkoopbrochures en berichten in de
media uit de afgelopen tien jaar werd doorworsteld en
gesprekken werden gevoerd. Daarbij richtte Bureau
Venhuizen zich met name op de cultuur van de
ruimtelijke ordening. Dat is meer dan de cultuurhistorie
van de gebouwde omgeving, het ontwerp van landschap
en stedenbouw of de kunst in de openbare ruimte. In de
manier waarop plannen worden gemaakt en besluiten
worden genomen is ruimtelijke ordening bij uitstek een
gevolg van de tijd en plaats waarbinnen ze functioneert.
De ruimtelijke ordening is zelf een uiting van cultuur.
Door de binnen de wereld van de stedelijke vernieuwing
gebruikelijke harde disciplinegrenzen en targetobsessies
los te laten, kan Bureau Venhuizen, werkend vanuit de
kunst, een breed oog ontwikkelen voor de cultuur van
de stedelijke vernieuwing zelf. Want wat dit onderzoek
onmiskenbaar zichtbaar maakt is dat deze wijken dé
cultuurcumulatieplekken van dit moment zijn. Er is
in dit land momenteel geen gebied te vinden waar de
ruimtelijke ordeningscultuur, de bestuurscultuur, de
participatiecultuur, de welzijnscultuur, de multicultuur
en daarmee de maakbare samenlevingscultuur zo op
het scherpst van de snede met elkaar aan de slag en
tegelijkertijd slaags zijn.
Het Utrechtse Kanaleneiland werd tussen 1954 en

1960 gebouwd. Een typische naoorlogse wijk, ruim
opgezet met relatief veel hoogbouw en veel ruimte
voor gras, bomen, bloemperken, speelplekken en
verkeerswegen. De eens zo vooruitstrevende wijk
kampt ondertussen echter met sleetsheid van het
woningbestand, verloedering van het openbaar gebied
en sociale problemen zoals hoge werkeloosheid
en jongerenoverlast. Kanaleneiland is een van de
veertig probleemwijken die als krachtwijk werden
aangewezen door Minister Vogelaar. En hoewel de
wijk ‘pas’ op de zestiende plaats van die lijst staat,
zullen in de slecht-imago-top-tien maar weinig
wijken boven Kanaleneiland eindigen. Het voor
Nederland unieke samenscholingsverbod, dat in 2007
in Kanaleneiland werd afgekondigd, betekende de
voorlopige genadeslag voor het imago van de wijk.
De meest boeiende opgave voor Kanaleneiland is dan
ook dat imago weer op te vijzelen. Het is de vraag of
je - zoals nu gebeurt - de media met een ‘behoedzaam
communicatief handelingscenario’ tegemoet moet treden.
Moet Kanaleneiland alleen het positieve naar buiten
brengen? Een Nederlands spreekwoord over reputatie
luidt immers: ‘het komt te voet en gaat te paard’. Voor
buitenstaanders lijkt de reputatie van Kanaleneiland met
een stel wheelierijdende scooterrijders achter de horizon
te zijn verdwenen.
Spaghettiberg
Kanaleneiland is vanaf het begin een voorbeeldwijk
geweest. Aanvankelijk door haar moderne strikt
functionalistische opzet, geïndustrialiseerde bouwwijze
en uitbundige openbare ruimte. Inmiddels door haar
problemen en de waaier aan maatregelen en therapieën
waarmee die worden bestreden. Bij welzijnsorganisatie
Doenja Kanaleneiland-Noord noemen ze de enorme
wirwar aan projecten, die zich ieder met een eigen

begin en einde vrij autonoom over hetzelfde bord
bewegen en waar niemand echt het overzicht over lijkt
te hebben, ‘de spaghettiberg’. Uit onze inventarisatie
kwam inderdaad een verpletterende hoeveelheid
projecten naar voren, die door een grote hoeveelheid aan
mensen, overheden, stichtingen en andere instellingen
wordt gerealiseerd. We vonden wel 164 plekken waar
de vernieuwing ter hand wordt genomen. Van de
mobiele openlucht vergaderbakfiets tot de ongebruikte
hangplek en van het initiatievenloket tot het Cruyff
Court. We vonden zeker 200 initiatieven, projecten en
deelprojecten die nu en in het nabije verleden op een
of andere manier zijn gerealiseerd in Kanaleneiland.
Van het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten tot
het inzetten van laagdrempelige methoden om nieuwe
groepen bewoners te betrekken. En van het voortdurend
meten van de ervaren netheid van de openbare ruimte
tot het instellen van een samenscholingsverbod. En niet
te vergeten van het streven naar een maximale invloed
van de bewoners op de herstructurering tot het maken
van een realistische wijksoap. Werkelijk aan alles lijkt
gedacht. Bovendien worden de projecten aan de hand
van de laatste ervaringen voortdurend bijgesteld. Tot
slot telden we zeker 165 initiatiefnemers, overheden,
stichtingen en door deze organisaties ingezette nieuwe
beroepen die zich bezighouden met de vernieuwing
van Kanaleneiland. Van corporaties tot zelforganisaties.
Van Stichting de Hand, die straten schoonveegt
en boodschappen haalt, tot de portiekcoördinator,
straatcoaches, sociale vaardigheidstrainers en de
casemanagers multi-probleemgezinnen. Vooral tussen
die laatste doelgroep, het multiprobleemgezin, en de hele
wijk valt een goede parallel te trekken.
In plaats dat de talrijke hulpverleningsprogramma’s
harmonisch samenwerken, dreigt het geheel namelijk te
verzanden in een kakofonische brei van projecten, waarin
de hulpbehoevende hopeloos verdwaalt.

Overzichtskaart van wijkvernieuwing in Kanaleneiland, de
gearceerde gebieden worden gesloopt en vervangen door
nieuwbouw.

Dat levert de wrange situatie op dat degenen die het
hardste hulp nodig hebben er het slechtste aan kunnen
komen, stelt het NICIS Institute in haar onderzoek
De rotonde van Hamed uit 2007. Die constatering
lijkt naadloos te passen op de aanpak van de
probleemcumulatiegebieden. De wijk krijgt hier wat
hulp en daar wat hulp, maar ontsnapt niet structureel aan
haar probleemsituatie. Als enige oplossing lijkt over te
blijven de bestaande wijk dan maar voor een flink deel af
te breken, en met nieuwe gebouwen en nieuwe bewoners
aan een mooie nieuwe toekomst te beginnen.
Kanaleneilandse dilemma’s
In Kanaleneiland bestaan vele werkelijkheden, waaruit
even zovele meningen te destilleren zijn. Daarom zetten
we hier enkele dilemma’s, tegengestelde meningen en
posities in het veld van de krachtwijkoperatie, naast
elkaar. Want gaat het nu om sociale cohesie of om
sociale stijging? Sociale stijging is een individueel
proces, waarbij opleiding en werk bepalende factoren
zijn. Een betere sociale samenhang in een buurt
leidt voor individuele burgers niet automatisch tot
een betere positie op de maatschappelijke ladder.
Toch is een ondersteunende en stimulerende woonen thuisomgeving wel van belang. Gaat het bij de
verbetering van de wijk dan om ‘normen en waarden’
of om vastgoedwaarde? Een belangrijk deel van de

aanpak van probleemwijken bestaat immers uit het
slopen van sociale huurwoningen om ze te vervangen
door duurdere (koop)woningen. Die trekken nieuwe
bewoners aan, met hogere inkomens en opleidingen. Een
deel van de oude bewoners kan de nieuwe woningen niet
betalen en vertrekt. Daarmee verbetert de statistische
positie van de wijk, maar niet de situatie van alle
huidige wijkbewoners. Ofwel gaat het om keukentafel
of waterbed? Moeten de huidige bewoners maatwerk
geleverd krijgen of zetten we ze op het waterbed van de
wijkvernieuwing en golven ze door naar de volgende
wijk die dan weer ingrijpende verbetering nodig zal
hebben.
Is Kanaleneiland Nederland of Allochtonië? Een vraag
die op verschillende internetfora minder verhullend
wordt beantwoord dan in rapporten en beleidsplannen.
In Kanaleneiland is het percentage allochtonen al lang
boven de vijfenzeventig uitgestegen, minimaal de helft
is van Marokkaanse afkomst. Daarmee is de weg terug,
naar een minder eenzijdige bevolkingssamenstelling, al
lang gepasseerd. Een realiteit die je maar beter met een
open blik tegemoet kunt treden.
Is een mooi eindbeeld bij de fysieke aanpak het enige
doel, of heeft de tussentijd zelf ook wat te bieden?
Veel van de ontwikkelingsvisies voor Kanaleneiland
gaan gepaard met tot de verbeelding sprekende
toekomstbeelden. Maar voor het zover is – als het al ooit
zo idyllisch wordt – maakt de wijk een langdurige

periode van afbraak en opbouw mee, met alle
bijkomende overlast. Deze ‘tussentijd’ zou veel actiever
en constructiever kunnen worden benut. Zoals het
deel van Kanaleneiland, tussen Bernadottelaan en
Churchillaan, dat momenteel wordt ‘onthuurd’ (bewoners
moeten vertrekken omdat hun oude woningen worden
gesloopt). Omdat niet iedereen van de ene op de andere
dag vertrokken is, worden - onder de titel Eiland8 leeggekomen woningen tijdelijk verhuurd aan kleine
creatieve bedrijfjes en studenten. Een geleidelijke
transformatie van de wijk zou tot een eindeloze tussentijd
kunnen leiden, een wijk is immers nooit af.
En tot slot: is een programmateam het meest efficiënt
of kan een wijkburgemeester meer bergen verzetten?
De krachtwijkoperatie moet een ‘smoel’ krijgen,
constateerde de Visitatiecommissie in 2009. Het
programmateam dat de operatie leidt, veelal voorgezeten
door managers met een interim aanstelling, is te anoniem.
Een herkenbaar gezicht, bijvoorbeeld van een chef of
wijkburgemeester, zou bewoners het gevoel geven dat
er iemand is die sturing geeft en overzicht houdt. Dat
kan het vertrouwen en de betrokkenheid bij de projecten
aanmerkelijk vergroten.
hetwordtmooi.nl
Het verbeteren van het imago van Kanaleneiland wordt
op verschillende manieren krachtig ter hand genomen,

met media-aandacht voor de opening van nieuwe
voorzieningen in de wijk, meevallende statistieken
en bewonersbetrokkenheid bij de inrichting van de
openbare ruimte. Ook de fysieke gebiedsplannen voor
de wijk lopen over van tot de verbeelding sprekende
toekomstvisies. “In 2013 vieren Koning WillemAlexander en Koningin Maxima op hun expliciete wens
Koninginnedag in Utrecht Zuidwest” meldt een wijkvisie
uit 2003. Iedereen doet zijn best om louter en alleen
de prettige karaktertrekken van de wijk te belichten,
zelfs als de realisatie daarvan speculatief is en in de
verre toekomst ligt. Er wordt een beeld geschetst van
een wijk waarin jonge Nederlanders, met hooguit een
licht ‘multicultureel accent’, met hun pasgeboren kind
genieten van de rust en ruimte langs het kanaal. Waar
vrouwen ontspannen in het hondenpoepvrije gras de
krant lezen en pauzerende businessmannen ongestoord
hun mail checken op hun smartphone. Dat alles tegen een
fraai groen decor, prettig gedomineerd door een uit de
kluiten gewassen sculpturale brug over het AmsterdamRijnkanaal. Het optimisme spat er van af.
Op de verkoopsite hetwordtmooi.nl, waar projecten in
het centrum van Kanaleneiland worden gepresenteerd,
is nog behoorlijk goed leesbaar in welke context de
woningen worden gerealiseerd. Maar bij de presentatie
van een deelproject, denieuwewereld.info, is nauwelijks
herkenbaar in welk deel van Utrecht deze tot de
verbeelding sprekende woonomgeving eigenlijk komt
te liggen. Hier spreekt de poëzie van de makelaar. Voor
wie het een kleine moeite is om een nieuwbouwproject in
Kanaleneiland zowel in het historische hart van Utrecht
als volstrekt ‘buiten in het groen’ te situeren. Toch werkt
al die moeite eerder verontrustend dan geruststellend.
In en rondom Utrecht is namelijk, ondanks de crisis,
nog steeds sprake van een overspannen woningmarkt.
Waar de vraag het aanbod overtreft roepen uitgebreide
reclame-inspanningen argwaan op.

De kracht van een negatief imago
“Blijf, blijf, blijf van mijn wijk af!” rapt DJ Loki uit
Kanaleneiland, “kom niet in de buurt anders krijg
je straf”. In zijn videoclip hangt rapper DJ Loki,
artiestennaam van de Marokkaanse Nederlander Yassine,
met zijn vrienden rond op de meest onaantrekkelijke
plekken van Kanaleneiland. Bij de garageboxen van de
‘derde flat links’ en bij de graffiti hall of fame onder de
snelweg A12. Op de achtergrond maken zijn vrienden
wheelies met glanzende scooters. Uit zijn teksten spreekt
een sterke afwijzing van de Nederlandse samenleving,
die hem en de zijnen wil veranderen, maar tevens een
grote verbondenheid met de plek waar hij opgroeide:
Kanaleneiland.
Bij identiteit denken we meestal meteen aan leuke,
aangename dingen. Maar identiteit hoeft niet per se
leuk te zijn. Je kunt zelfs moedwillig een negatieve
identiteit koesteren. ‘Identiteit’ is een breed begrip met
vele definities en interpretaties. Het zijn niet alleen je
afkomst, beroep en woonplaats die je identiteit bepalen,
maar ook alles waarmee je jezelf ‘identificeert’. Identiteit
is een werkwoord geworden, je krijgt het niet maar stelt
het samen.
Een voorbeeld van hoe je een negatief imago effectief
ombuigt is de wijk Marxloh in het noorden van
Duisburg. Vergelijkbaar met Kanaleneiland in omvang
en problematiek. Nog geen tien jaar geleden begon
een Turkse ondernemer er met het aanbieden van
bruidsmode. Het bleek een gat in de markt. Turkse
bruiden en bruidegoms, die voor de juiste bruidskleding
voorheen helemaal naar Istanbul vlogen, konden nu
vlakbij huis terecht. Inmiddels zorgen meer dan dertig
bruidsmodezaken, geflankeerd door kapsalons, juweliers
en restaurants voor een stevige economische opleving.
De sleetse winkelstraat van Marxloh is opgebloeid
tot een heuse Brautmeile, die inmiddels ook door de

gemeente als een bijzondere kwaliteit van de stad wordt
erkend en gepresenteerd.
Voor het ontstaan van deze romantische straat is geen
organisatie opgericht, geen glossy brochure gedrukt en
geen subsidie verstrekt. De booming bruidsmodebusiness
inspireerde ook anderen. Zo bedacht en groep jongeren
een mediaoffensief om de nieuwe potenties van de
wijk zichtbaar te maken. Hun eerste daad was een
fotoserie getiteld ‘Betreten auf eigene Gefahr’. In plaats
van met suikerzoete beelden van een harmonieuze
wijk op te roepen, bevestigden zij met deze expliciete
waarschuwing juist het negatieve imago van de wijk, dat
als krachtig en uitdagend wordt gepresenteerd. Inmiddels
is dit initiatief onder de titel Made in Marxloh uitgegroeid
tot hét nieuwe uithangbord van de wijk.
K*eiland als kwaliteitsmerk
In Kanaleneiland organiseerde het Jongeren Cultuurhuis
in 2009 een rapmusical onder de briljante titel K*eiland.
Voor het sterretje kan willekeurig welke krachtterm
worden ingevuld die begint met een k – zowel negatief
als positief. Ook hier krijgt het slechte imago van de
wijk een krachtig eigen label en logo. De geuzennaam
‘K*eiland’ werkt als de extreme homeopathische
verdunning die met dezelfde symptomen de te bestrijden
ziekte geneest. K*eiland benoemt het slechte imago, dat
zich vanaf nu enkel nog maar verbeteren kan.
Hoewel we tijdens onze zoektocht regelmatig verzuchtten
‘alweer een plan!’ te hebben gevonden, sluiten we onze
studie daarom toch af met een eigen voorstel. Het lijkt
er op dat alles wat goed wordt aan Kanaleneiland, er nu
nog niet is en van buiten moet komen. Aandacht voor
de huidige kwaliteiten is er nauwelijks. Wanneer we, in
navolging van welzijnsdirecteur Heinz Schiller in zijn
boek ‘De Kunst van het Stijgen’, de beroemde Duitse
literaire held Baron von Münchhausen tot voorbeeld

nemen, dan zijn juist de eigen kwaliteiten cruciaal. Het
is op eigen kracht dat de wijk zich aan de haren uit het
moeras zal moeten trekken.
Ons viel een aantal kansrijke kwaliteiten van
Kanaleneiland op, die beter kunnen worden ingezet.
Zoals de Romeinse Limes (Latijn voor ‘grens’) die dwars
door Kanaleneiland-Noord loopt. In 2010 ontwikkelde
de stichting Van & Voor Jongeren in en Kanaleneiland
een bijzonder scholenproject over de Limes, met een
logo waarin een Romeinse veldheer op zijn steigerende
paard rug aan rug staat met Kanaleneilandse jongere
op een steigerende – ofwel wheelie-makende - scooter.
Benadrukt werd dat de landen Turkije, Marokko en
Nederland tijdens het Romeinse Rijk doormiddel
van de Limes met elkaar verbonden waren. In de
vernieuwingsplannen voor Kanaleneiland had men de
Limesweg als waardevolle onderlegger fysiek in de
plattegrond van de wijk zichtbaar kunnen maken, in
plaats van de geschiedenis alleen tot leven te wekken
in brochures, studieprogramma’s en symbolische
verwijzingen.
Ook heel karakteristiek voor Kanaleneiland is de
grote hoeveelheid oude of - chique gezegd - vintage
Mercedessen die er rijden. De Mercedes is een
grote, degelijke auto waarmee je met veel passagiers
comfortabel en betrouwbaar lange reizen kunt maken.
Bij de oude exemplaren kun je nog zelf kapotte
onderdelen uitwisselen en betaal je weinig
wegenbelasting. En, minstens even belangrijk, een
Mercedes straalt status uit. Helaas hebben plannenmakers
het altijd over de overlast van verkeer, geluid en

parkeren; nergens wordt een goede plek ingericht om
aan je auto te sleutelen en ermee te flaneren. Terwijl de
auto een absolute culturele, gemene deler is. Als het over
auto’s gaat komt iedereen uit Autonië.
De openbare ruimte van Kanaleneiland gaat de komende
jaren stevig op de schop. ‘Laat de bewoners de openbare
ruimte adopteren’ was een van de voorstellen tijdens
het debatspel The Making Of dat Bureau Venhuizen in
Kanaleneiland organiseerde. Maar eerdere experimenten
met het uitgeven van publieke grond aan particulieren
waren geen onverdeeld succes. In de discussie rondom
publieke of privé-ruimte wordt een tussenvariant
echter vaak vergeten; de afgesloten, collectieve tuin,
waar bewoners gezamenlijk voor zorgen. Wanneer
voor de beplanting ook naar de herkomstlanden van de
bewoners wordt gekeken, ontpopt zo’n heemtuin zich
als Ontheemtuin. De openbare ruimte van eiland8, het
gebied dat in de tussentijd door creatieven en studenten
wordt bewoond, biedt de perfecte mogelijkheid het
Ontheemtuin-principe te testen.
De geuzennaam K*eiland kan tot logo van Kanaleneiland
uitgroeien, en zo haar slechte imago ombuigen tot een
kracht. In samenwerking met het Jongerencultuurhuis
zou het K*eiland-label kunnen worden opgericht,
dat bijzondere producten uit de naoorlogse wijk
aanbiedt. Onder leiding van goede modeontwerpers,
productiespecialisten, marketingkenners en

organisatieadviseurs kan bijvoorbeeld een eigen modelijn
worden ontwikkeld. Ook de voor de Ontheemtuinen
noodzakelijke hekken kunnen op een dergelijke manier
worden ontworpen, geproduceerd en op de markt
gebracht als betrouwbare beveiligingsproducten uit een
eigenzinnige Krachtwijk. Het sterretje in het logo wordt
bij dit product vervangen door een stukje prikkeldraad.
De Ontheemtuinen zelf leveren mogelijk verhandelbare
planten, groenten of fruit op, die onder het K*label hun
weg naar de markt kunnen vinden. Voor activiteiten
rondom de vintage Mercedes wordt de ster natuurlijk
vervangen door het Mercedes symbool. Zo zullen in de
toekomst onder het K*eiland-label de Kanaleneilandse
streekproducten via de markt hun weg vinden tot ver
buiten de grenzen van de wijk.
Het begint met een krachtterm maar wordt gevolgd door
een logo dat een serie perspectiefrijke streekproducten
uit de naoorlogse wijk verbindt die goed gepositioneerd
het K*eiland vooruit kunnen brengen. Daarmee
wordt niet de realisatie van een geïmplanteerde ideale
woonomgeving de motor voor een nieuwe toekomst
van de wijk, maar zorgt juist haar onmiskenbaar slechte
imago ervoor dat de bewoners, en daarmee de wijk, zich
aan de eigen haren het moeras uit trekken.
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