
  
 

Ruimtelijke visie Kanaleneiland 
november 2005 





����������������������

������������� 

���������� � 

��������������������� 
� 
�������������� 

� 

�� 

��������������������������������������� �� 

�������������������� ��� 

��������������� �� 

������������������������������ �� 

������������ �� 

���������������������������� 

�������� 

�� 

�� 
� 

Utrecht november 2005 



2 



� 

Utrechts Nieuwsblad 02-10-2002 
������������������������������ 

Inleiding��������� 
In Kanaleneiland wordt op dit moment gewerkt aan een aan-zienlijke ��������������������������������������������������������� 
vernieuwingsoperatie. Op sociaal, fysiek en ruimtelijk vlak moeten ����������������������������������������������������������������� oplossingen worden gevonden voor een breed scala aan 
������������������������������������������������������� leefbaarheidsproblemen. Anderzijds moet de wijk voorsorteren op de 
toekomst. Met een ruimtelijke visie wordt verder richting worden ���������������������������������������������������������� 
gegeven aan het vernieuwingsproces. De ruimtelijke visie moet ������������������������������������������������������������� 
houvast bieden aan alle komende veranderingen en verbeteringen; ������������������������������������������������������������ 
groot én klein, op lange en korte termijn. De ruimtelijke visie is in die �������������������������������������������������������������� zin een drager voor vele jaren. 
����������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������������������� De hiernavolgende ruimtelijke visie is een vervolg op de projecten 
Kanaal Plus 1 en Kanaal Plus 2, onderzoeken gedaan in het kader van 
DUO (De Utrechtse Opgave). In Kanaal Plus 1 zijn bewonerswensen ���������������������������������������������������������� 
onderzocht en zijn met behulp van professionals een aantal wenselijke ������������������������������������������������������������� toekomstscenario's voor Kanaleneiland geformuleerd. In Kanaal Plus 2 
����������������������������������������������������������� zijn de beleids-uitgangspunten van gemeente en corporaties ten 
aanzien van Kanaleneiland in beeld gebracht . �������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������ 
In deze ruimtelijke visie worden de leefbaarheidsproblemen en ������������������������������������������������������������� 
wenselijke toekomstige ontwikkelingen in Kanaleneiland op allerlei 
����������������������������������������������������������� gebied, (-economisch, sociaal, demografisch enz-), vertaald naar de 
�������������������������������� gevolgen die deze zullen hebben op ruimtelijk niveau. Naar aanleiding 
van een analyse van de bestaande ruimtelijke hoofdstructuur en de 
toekomstige eisen die aan het gebied gesteld zullen worden, levert de ������������������������������������������������������������ 
visie op structuurniveau een ruimtelijke ontwikkelingskeuze voor het ������������������������������������������������������������� 
hele gebied en een nadere definiëring van opgaven op 
������������������������������������������������������������������� deelgebiedniveau. 
�������������������������������������������������������������� De ruimtelijke visie vormt dan ook het kader op basis waarvan in een 
later stadium per deelopgave nieuwe bestemmings-plannen worden ������������������������������������������������������������� 
opgesteld. Het vigerende bestemmingsplan is namelijk van 1978 en is ���������������������������������������������������������� 
redelijk beheersgericht. �������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� In de afbeeldingen op pagina´s 25, 27 en 28 is een deel van het 
������������������������������������������������������������ plangebied gearceerd aangegeven. Dit gebied is aangewezen als 
onderzoeksgebied in het kader van de studie naar potentiële �������������������������������������������������������������� 
woningbouwlocaties. �������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 
De ruimtelijke visie is tot stand gekomen in opdracht van de gemeente 
��������������������������������������� Utrecht, Mitros Wonen, woningstichting Bo-ex en Portaal Utrecht en is 
gemaakt in goed overleg met de ambtelijke diensten en 
vertegenwoordigers van de corporaties. Daarnaast heeft een ������������������������������������������������������������� 
klankbordgroep bestaande uit bewoners inhoudelijk gereageerd op �������������������������������������������������������� 
beleidsuitgangspunten en ontwikkelingsrichtingen. ��������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������� 
������������������ 
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Karakteristiek gebied 

Tabel verhuisgeneigdheid (uit: 
Woonbelevingsonderzoek Kanaalplus, 
2002) 

De wijk en haar bewoners 
Kanaleneiland is lange tijd een redelijk prettige wijk geweest om te 
wonen. Echter, d e wijk raakte de afgelopen 10 jaar door een cumulatie 
van problemen in een negatieve vervalspiraal. D e woningen ver-
ouderden, net als een deel van de bevolking.Veel van de oor-
spronkelijke bewoners vertrokken naar elders en hun plek werd 
ingenomen door relatief grote allochtone gezinnen. Dit heeft ertoe 
geleid dat de sociaal-economische status van de vestigers steeds 
vaker lager is dan die van de blijvers en vertrekkers. Uit de wijk-
ontwikkelingsvisie 1998 is naar voren gekomen dat de eenzijdige 
bevolkingssamenstelling voor een groot deel het gevolg is van een 
eenzijdig woningaanbod. 

Kanaleneiland is niet het gebied met de grootste leefbaarheids-
problematiek van Utrecht, getuige de meest recente cijfers ten 
aanzien van criminaliteit, onveiligheid en/of rommel op straat uit de 
Utrechtse Wijkmonitor 2002. De wijk wordt echter door veel bewoners 
wel als zodanig ervaren. De sociaalmaatschappelijke en sociaal-
economische bevolkingssamenstelling wordt hiervoor door eenderde 
van de bewoners als belangrijkste oorzaak opgegeven. 

Kanaleneiland is de meest multiculturele wijk van Utrecht (72% is van 
allochtone afkomst). Ook zijn de bewoners van de wijk relatief jong en 
is er een hoog percentage laag opgeleiden en een hoog percentage 
werklozen en/of bijstandsgerechtigden. 
Naast de bevolkingssamenstelling zorgen tekorten in de woonom-
geving, de onveiligheid op straat en problemen die samenhangen met 
rondhangende jongeren, dat het algemene oordeel van de bewoners 
over de eigen wijk het laagste is van heel Utrecht. Dit, samen met het 
feit dat veel mensen niet verwachten dat de situatie op korte termijn 
in positieve zin zal wijzigen leidt er vervolgens dan weer toe dat de 
verhuisgeneigdheid onder bewoners relatief hoog is. Mensen die een 
kans hebben, zullen het niet nalaten om de wijk te verruilen voor een 
plek elders in de stad. 
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Uitbreidingsplan Kanaleneiland 1956 

1870 1896 1948 

Ontwikkeling van de stad 

1970 2015 

Loodrechte structuur met dominante noord-zuidrichting Overzicht stempel 



De stedenbouwkundige opzet van de wijk 
Kanaleneiland is te beschouwen als een ensemble. Ensembles zijn 
woonwijken die zijn ontworpen als een eenheid en waarbij de ver-
schillende onderdelen zoals huizen, woongebouwen, straten, pleinen, 
plantsoenen en parkeerterreinen zijn samen-gebracht tot een harmo-
nisch geheel. De verkaveling  vastgelegd in de plattegrond van de 
woonwijk- en de ruimtelijke invulling daarvan zijn meestal ontworpen 
door één bureau of een groep verwante architecten. 
Tijdens het ontwerpen aan Kanaleneiland was de wijkgedachte het 
heersende principe. De wijkgedachte ging ervan uit dat nieuwe wijken 
bewust los werden ontwikkeld van de historische binnenstad. Elke 
wijk kreeg zijn eigen kern en voorzie-ningen. Rondom de kern kwam 
een krans van buurten, elke buurt werd weer onderverdeeld in zoge-
naamde wooneenheden. Deze wooneenheden, ook wel stempels 
genoemd vanwege de repeterende toepassing, werden gevormd door 
vrijstaande woongebouwen en huizenrijen met elk verschillende 
woningtypes rondom een groene binnenruimte. 
Kanaleneiland heeft een herkenbare stedenbouwkundige structuur: 
een strak geometrisch plan met een loodrechte structuur van (brede) 
verkeerswegen en (fiets)paden, met het Amsterdam-Rijnkanaal als 

Morfologie 
Kanaleneiland 

hoofdrichting van de bebouwing. De wijk is door de Churchilllaan (“as 
Kanaleneiland”) opgedeeld in twee delen en wordt begrensd door de 
Beneluxlaan en de Aziëlaan aan de zuidkant, het Amsterdam-
Rijnkanaal aan de westkant, de ds. Martin Luther Kinglaan aan de 
noordkant en de Beneluxlaan aan de oostkant. 

De hoofdstructuur wordt geaccentueerd door hoge gebouwen langs 
de rondweg, bij het winkelcentrum, de rotondes en langs het 
Amsterdam Rijnkanaal. De kwadranten van de wijk worden onder-
verdeeld in grote rechthoekige buurteenheden. De schaal wordt nog 
eens benadrukt door de lengte van de blokken, die soms 100 tot 120 
meter lang zijn en in elkaars verlengde staan. Een kenmerkend verschil 
tussen de buurteenheden in Kanaleneiland en die van andere uit-
breidingen uit die periode is het ontbreken van het gemeen-
schappelijk groengebied binnen de eenheid. De grond tussen de hoge 
bouwblokken is evenals bij de laagbouw uitgegeven als privétuinen. 
Bovendien zijn de bouwblokken zodanig gegroepeerd, dat de voor-
zijden naar de openbare straat zijn gericht. Het levert een beeld op 
van lange straatwanden aan brede profielen met veel ruimte voor 
parkeren en speelplekken. Het afwisselende ruimtelijk beeld, dat met 
een schakering van 'open' buurteenheden met vrijere compositie kan 
worden bereikt, ontbreekt in Kanaleneiland. 

Bijzonderheden 
In het noordelijk deel zijn de eenheden vrijwel vierkant van vorm, in 
het zuiden zijn ze langgerekt. Als uitgangspunten voor etage-
woningen hanteerden de ontwerpers een tussenruimte van 40 meter 
bij de voorgevels en 30 meter tussen de achtergevels. De brede 
voorzijde, grotendeels bedoeld als parkeerruimte onderstreept de 
prioriteit die aan het gebruik van de auto werd toegekend. 
Het grootwinkelcentrum bestaat uit een groepering van losse 
objecten, waaronder een winkelcentrum, een parkeergarage  van 6 
lagen, een wijkgebouw, bibliotheek, woonblokken en een kantoor-
toren. Centraal in de wijk gesitueerd aan de rotonde zou het groot-
winkelcentrum een bindend element in de wijk moeten vormen 
tussen het oostelijk en westelijk deel van de wijk. De barrière van de 
Beneluxlaan en de Churchillaan is echter te groot om dit daad-
werkelijk te bewerkstelligen. 

Wijkvoorzieningen in de recreatieve en sociaal-culturele sfeer zijn 
gegroepeerd in stroken. Deze vormen zones met lage bebouwing. 
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Woningmarkt 
In Kanaleneiland Noord en Zuid staan circa 5.850 woningen. Ongeveer 
70% van het totale aantal woonadressen bevindt zich in de sociale 
huursector.Van de totale voorraad is circa 55% in bezit van de corpo-
raties: Mitros Wonen heeft 1128 woningen, Portaal 1244 woningen en 
Bo-ex 884 woningen (totaal 3256 woningen). 
De woningvoorraad is eenzijdig opgebouwd; 75% van de woningen 
heeft geen lift en kenmerkt zich door een relatief lage huurprijs. 
Opvallend is wel dat de woningen in Kanaleneiland relatief groot zijn. 
In het noordelijke deel bestaat de voorraad overwegend uit woningen 
met vier kamers of meer. Circa twaalf procent van de voorraad in 
Kanaleneiland heeft zelfs vijf kamers of meer. Dit verklaart het hoge 
aandeel grote gezinnen in de wijk. 

Uit cijfers met betrekking tot onder andere de verhuisgeneigdheid en 
het gemiddeld aantal reacties per woning blijkt dat de woningvoor-
raad qua populariteit slechter scoort dan de stad als geheel. Door de 
enorme spanning op de Utrechtse woningmarkt is het echter zo dat er 
nog geen sprake is van een slechte verhuurbaarheid van de flats en 
derhalve van een slechte woningmarktpositie. De relatief hoge ver-
huisgeneigdheid geeft wel aan dat veel mensen willen verhuizen. 
Door het eenzijdige woningaanbod zijn de mogelijkheden van be-
woners om binnen een wijk door te stromen beperkt. Het gevolg is dat 
er nu selectieve verhuisbewegingen plaatsvinden, waarbij de midden-
en hogere inkomens de wijk verlaten en de achtergelaten woningen 
worden betrokken door mensen uit een lagere sociaal-economische 
klasse. De opbouw van de woningvoorraad trekt zodoende een be-
paalde woonconsument aan. Bij continuering van dit marktgerichte 
woningbeleid dreigt een grotere ruimtelijke concentratie van kans-
armen te ontstaan. 

Cijfers per 1 januari 2001 
Hoofdbuurt Aantal 

woni ngen 
% aandeel huur % aandeel 

koop 
Kanaleneiland Z 3175 79% 21% 
Kanaleneiland 
N 

2674 

Totaal 5849 

Opbouw woningvoorraad 1999 als s tartpunt voor de ISV -opgave 
Woningen goedkoop 

WOZ < 
180.000 

klein 
< 75 
m2 

MG Huur % 
sociale 
huur 

Kanaleneil 
and N+Z 

5876 5408 4353 5155 4653 4014 

% 92 75 88 79 68 

Kaart Eigendomsverhouding 

Mitros 

Portaal 

Bo-ex 

Particulier 
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Groen- en waterstructuur 
Wanneer de kaart van het totaal in Kanaleneiland aanwezige groen 
wordt bekeken, valt op dat de wijk in potentie zeer groen is, maar dat 
het grootste deel van het aanwezige groen (met name de binnen-
tuinen) geen bijdrage levert aan de kwaliteit op wijkniveau. 
Vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal loopt de groenstructuur (het water-
lint) via het Marco Poloplantsoen en het park Transwijk naar sportpark 
Welgelegen en de Weg der Verenigde Naties. Naast een belangrijke 
recreatieve functie heeft dit waterlint ook een belangrijke ecologische 
functie. 
De ecologische structuur langs het water via het Marco Poloplantsoen 
naar Park Transwijk is gerealiseerd.Vijvers hebben een ecologisch 
ingerichte oever. Ook de vijvers in het park zijn aangelegd met een 
natuurvriendelijke oever. De oversteek (ecologische onderdoorgang) 
over Wilhelminalaan moet nog worden aangelegd. Deze zal tegelijk 
met de aanleg van de HOV worden gerealiseerd (2005). De tweede 
groene verbinding van het kanaal via de Churchilllaan naar het park 
voldoet nog niet aan de wensen. 

Op het niveau van de stempels is er openbaar groen aanwezig langs 
het Attleeplantsoen, de Peltlaan, het Marco Poloplant-soen en langs de 
Aziëlaan. Daarnaast zijn het Amsterdam Rijnkanaal en Park Transwijk 
zeer belangrijke groen- en waterstructuren op stedelijk niveau. Het 
park is echter slecht toegankelijk en het groen langs het Amsterdam 
Rijnkanaal is, buiten de fietsverbinding, weinig ingericht op de 
recreatieve en natuurlijke functie. 

De (wenselijke) ecologische structuur Het openbare groen in de wijk Het totale groen in de wijk 



Openbaar vervoernet Overzicht Beneluxlaan 

Parkeren rondom 
het grootwinkelcentrum 

Verkeer 

Verkeersstructuur 
De belangrijkste verkeersader wordt gevormd door de Beneluxlaan. 
Vanaf deze weg worden de woonkwadranten op diverse punten 
ontsloten (soms een hele en soms een halve ontsluiting) Over deze 
weg loopt tevens de sneltram. De bewoners ondervinden veel hinder 
van deze weg. 
De Churchilllaan wordt door de aanleg van de Prins Clausbrug een 
interne wijk-wijkverbinding. Op deze weg zal in de nabije toekomst 
een HOV-verbinding richting Papendorp en Leidsche Rijn worden 
aangelegd. 
Op het 5 Meiplein is een adequate afwikkeling van het verkeer niet 
mogelijk. De hoofdroutes van de auto, het openbaar vervoer en de fiets 
komen hier samen met hun specifieke, soms tegenstrijdige, 
programma's van eisen. 
De hoofdfietsroutes lopen over de Churchilllaan en de Beneluxlaan. 

Openbaar vervoer 
Kanaleneiland wordt zowel door bussen als door een sneltram 
bediend.Voor de toekomst geldt dat lijn 2 richting het centrum wordt 
overgenomen door het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). 
Daarnaast blijven de lijnen 7 en 10 intact. 
Verder bestaan er plannen om de sneltram op te waarderen. Doelen: 
een hogere gemiddelde snelheid, moderne en verzorgde uitstraling, 
grotere stiptheid, betere toegankelijkheid, sociaal veiliger en meer 
comfort. Om dit te bereiken moeten de haltes, de kruispunten en de 
dienstregeling worden aangepast. De sneltram in samenhang met het 
hoofdwegennet wordt door bewoners als barrière gezien. 

Verkeersveiligheid en parkeren 
Kanaleneiland heeft een wegenstructuur die uitnodigt tot te hard 
rijden.Ter verhoging van de verkeersveiligheid zijn Kanaleneiland-
Noord en Zuid onlangs ingericht als 30 km/h-gebied. 
Er is voldoende parkeergelegenheid in de wijk. Alleen rondom het 
winkelcentrum is de druk hoog. Hier is dan ook een blauwe zone 
ingericht. Als gevolg van de woningverdichting en de toename van 
programma bij de ontwikkeling van de As Kanaleneiland is te 
verwachten dat de parkeerdruk in het gebied van de as zal toenemen. 
Het parkeren zal daarom zoveel mogelijk in garages moeten worden 
opgelost. Onderzocht wordt of daarnaast ook vergunningparkeren 
noodzakelijk is. 
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Economie 
De wijk Zuidwest als geheel vervult een belangrijke economische 
functie voor Utrecht en zelfs de Utrechtse regio. Zo was in 2000 naast 
12,3 % van de Utrechtse bevolking ook 16,3 % van de Utrechtse 
werkgelegenheid hier gelokaliseerd, evenals een kwart van het 
stedelijk vloeroppervlak aan kantoorruimte en een kwart van het 
stedelijk verkoopvloeroppervlak in winkels. 
Het deelgebied Kanaleneiland wordt eveneens gekenmerkt door een 
veelheid aan economische functies. Er zijn hier ruim 350 bedrijven 
gevestigd. De omvangrijke concentratie aan bedrijvigheid op het 
bedrijventerrein langs de Merwedekanaalzone is hier overigens niet 
meegerekend omdat dit gebied buiten het plangebied voor deze 
ruimtelijke visie valt. 

Het economisch klimaat op Kanaleneiland staat op dit moment onder 
druk door met name de toegenomen criminaliteit en onveiligheid. Dit 
verzwakt de concurrentiepositie van de bedrijvigheid in Kanalen-
eiland ten opzichte van omliggende werk- en winkellocaties in onder 
meer Nieuwegein en Leidsche Rijn. 

Ondanks de veelheid aan economische functies wordt de bevolking 
van Kanaleneiland gekenmerkt door een zwakke sociaal-economische 
positie: de werkloosheid is hoog, er zijn relatief veel mensen met een 
uitkering en een lage opleiding, het gemiddelde huishoudens 
inkomen behoort tot de laagste van de stad. Eén van de oorzaken is de 
mismatch tussen de vraag naar middelbaar- en hoog opgeleiden en 
het aanbod van veelal laag opgeleiden. Op dit moment worden in de 
wijk een aantal niet-fysieke initiatieven ontplooid om ondernemer-
schap en werkgelegenheid te stimuleren. In fysieke zin geldt dat er, 
door de gehanteerde stedenbouwkundige opzet van de wijk, relatief 
weinig vestigingsmogelijkheden zijn voor startende kleinschalige 
ondernemingen. 

Sociaal-maatschappelijke voorzieningen 
Binnen Kanaleneiland zijn zowel wijk- als wijkoverstijgende voor-
zieningen aanwezig.Voor de wijk Zuidwest is in het Integraal 
Voorzieningenprogramma Zuidwest (2003) nagegaan welke clustering 
van voorzieningen wenselijk zou zijn gezien het karakter van de wijk, 
de doelstellingen van de gemeente en de maatschappelijke 
instellingen en de behoeften die leven onder de bevolking. 
Geconcludeerd wordt dat het aanbod sterk sectoraal is georganiseerd. 
Noodzakelijk is afstemming van en samenwerking tussen de ver-
schillende gemeentelijke afdeling-en en maatschappelijke instellingen. 
Functies die elkaar kunnen versterken zullen zoveel als mogelijk in 
eenzelfde accommodatie en/of in elkaars nabijheid moeten worden 
gehuisvest, om de inhoudelijke samenhang die er is, ook te 
ondersteunen door middel van de huisvesting/voorzieningen. 
Daarnaast blijkt dat: 

Onderwijs: De realisatie van voorscholen stagneert en er binnen 
Utrecht West, en dan met name Kanaleneiland, behoefte is aan een 
VMBO-school. 
Kinderopvang: Het bereik van peuterspeelzalen en kinderopvang is 
relatief laag 
Welzijn: De welzijnsaccommodaties zijn kwantitatief en kwalitatief 
onder de maat (wijkcentra, jeugd- en jongeren) 
Sport: Er zijn relatief veel beperkt functionele gymzalen en er is een 
beperkt aanbod op het terrein van buitensport 
Ouderenzorg: omvangrijk aanbod dat in ontwikkeling is 
Speel- en recreatieve voorzieningen: te weinig toereikende speel-
voorzieningen voor kinderen. Er is met name behoefte aan meer 
georganiseerde activiteiten. 

Speelplekken 



Toekomstvisie 
De toekomstvisie van Kanaleneiland wordt enerzijds bepaald door de 
problematiek van vandaag de dag en anderzijds door de kansen die 
ontstaan door de nieuwe positie die Kanalen-eiland in het stedelijke 
en regionale netwerk verkrijgt. 

De belangrijkste kwaliteiten van Kanaleneiland zijn de ruime en 
groene opzet, de relatief grote woningen, de in het algemeen (nog) 
lage huren, de vele voorzieningen en winkels, en de goede ontsluiting 
door openbaar vervoer, fietspaden en wegen. Echter, de leefbaarheid 
binnen de wijk staat reeds geruime tijd aanzienlijk onder druk. De wijk 
zakt daardoor steeds verder op de ranglijst van aantrekkelijk woon- en 
werkgebied. Belangrijke indicatoren hiervoor zijn de relatief slechte 
scores binnen de Utrecht Monitor (een jaarlijks terugkerend onder-
zoek onder bewoners), het negatieve imago van het gebied en de 
geringe waardeontwikkeling van het vastgoed. In Kanaleneiland is 
sprake van een cumulatie van problemen. Deze cumulatie hangt 
samen met een eenzijdige bevolkingssamenstelling, die zich steeds 
meer kenmerkt door een geringe sociaal- economische draagkracht 
en een verslechterd economisch klimaat, dat steeds minder 
toekomstperspectief biedt aan ondernemers. De eenzijdige 
bevolkingssamenstelling wordt bevorderd door het eenzijdige 
woningaanbod en de huidige woning toewijzingsystematiek. 

Kanaleneiland is ook een gebied dat als gevolg van de grootstedelijke 
dynamiek van Utrecht (o.a. Leidsche Rijn als grootschalige 
stadsuitbreiding aan de westkant van de stad, de herontwikkeling van 
het stationsgebied en de ontwikkeling van het HOV-net) steeds meer 
een onderdeel gaat vormen van het centrumstedelijke Utrecht. De 
positie verandert van stadsrandwijk naar binnenringwijk. 
Niet alleen de positie op stedelijk niveau wijzigt. Ook op regionale 
schaal wordt Kanaleneiland een steeds uniekere plek. De opkomst van 
de netwerksamenleving leidt er toe dat niet de nabijheid maar de 
gebiedsbereikbaarheid een steeds belangrijkere vestigingsfactor is. 
Op regionaal niveau is Kanaleneiland te positioneren als een zeer 
bereikbaar zelfvoorzienend binnenstedelijk woongebied aan de 
zuidwestkant van Utrecht, dat relatief ruim is opgezet en grenst aan de 
Utrechtse binnenstad. Deze locatiekwaliteiten kunnen bij 
herstructurering benut worden om meerdere woonbelevingsgroepen 
en ondernemers aan te trekken en te binden.Wel is het hierbij van 
belang om de leefbaarheidsproblematiek te verkleinen, de 
woonmilieu-kwaliteit en woningdifferentiatie te vergroten, het imago 
op te waarderen, de goede bereikbaarheid van het gebied in stand te 
houden en die van de binnenstad te vergroten. 
Op basis van het voorgaande kan de volgende toekomstvisie voor 
Kanaleneiland worden geformuleerd: 

“Kanaleneiland is in 2015 een leefbaar, gevarieerd, bereikbaar en veilig 
centrumstedelijk woon- en leefmilieu, dat aantrekkelijk is voor bewoners, 
ondernemers, werknemers, scholieren en recreanten en waar sprake is van 
een positieve waardeontwikkeling van het vastgoed”. 

Om de toekomstvisie gestalte te geven  is het volgende noodzakelijk: 

Sociaal-maatschappelijk 
Het verbeteren van de sociaal-economische draagkracht van de 
bevolking door te investeren in de huidige bevolking en door (waar 
mogelijk) draagkrachtigere bewoners van buiten aan te trekken. 
Het streven naar een sociaal veiliger Kanaleneiland door een 
verbetering van het beheer van woningen en woonomgeving en de 
bestrijding van vandalisme, criminaliteit en overlast. 
Het ontwikkelen van een voorzieningenniveau dat directer en meer 
gericht is op de (huidige) bewoners. 
Het verbeteren van de afstemming van en samenwerking tussen de 
verschillende gemeentelijke afdelingen en maatschappelijke 
instellingen. Dit onder andere door functies die elkaar kunnen 
versterken zoveel mogelijk in eenzelfde accommodatie en/of in 
elkaars nabijheid te huisvesten. 

Woningmarkt 
Het realiseren van een gevarieerder aanbod aan woningen en 
woonmilieus om draagkrachtigere bewoners met een stedelijke 
woonwens te behouden en aan te trekken 
Het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande betaalbare 
woningvoorraad, zodat de tevredenheid van bestaande bewoners 
toeneemt. 
Dit betekent een substantiële wijziging van de aard van het 
woningaanbod door middel van sloop/nieuwbouw, renovatie, 
herpositionering en woonmilieudifferentiatie en een heroriëntatie 
op de woonruimteverdelingssystematiek. 
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Stedenbouw 
Het realiseren van ruimtelijke verbeteringen binnen het bestaande 
sterke stedenbouwkundige kader die enerzijds bijdragen aan de 
leefbaarheid binnen de wijk(delen) 
Het realiseren van ruimtelijke verbeteringen die zorgen voor een 
betere aansluiting op de nieuwe netwerksamenleving, dat wil zeggen 
de strategische positie die Kanaleneiland heeft binnen het stedelijke 
en regionale netwerk uitbouwen en benutten. 
Dit betekent onder meer: 

Het verbeteren van de onderlinge (langzaam verkeers)verbinding 
tussen de delen van de wijk en het realiseren van een betere 
verbinding met de rest van de stad door goede en sociaal veilige 
routes te realiseren. 
Het verbeteren van de bereikbaarheid en de beleefbaarheid van 
reeds aanwezige kwaliteiten (het vele groen, het Amsterdam-
Rijnkanaal, Park Transwijk) 
Het vergroten van de functionele bruikbaarheid van de aanwezige 
(en nieuwe) openbare ruimten en op stempelniveau een 
versterking van de relatie binnen-buitenruimte. 

Sociaal-economisch 
Het duurzaam versterken van het economisch klimaat in de wijk 
zodat bedrijven en instellingen er gedijen, er zich willen vestigen, 
kunnen uitbreiden of zich verplaatsen. 
Dit vereist het minimaal op peil houden van de aanwezige 
werklocaties qua metrages en investeringen in de bereikbaarheid, 
veiligheid en kwaliteit van gebouwen en directe omgeving en het 
aanwezige arbeidspotentieel. 
Daarnaast is het belangrijk dat startend ondernemerschap binnen 
de wijk wordt gestimuleerd door niet-fysieke en fysieke 
maatregelen (o.a. het creëren van kleinschalige 
bedrijfshuisvestingsmogelijkheden). 

Imago/proces 
Een goed en breed gesteunde organisatie onder de aanpak van 
Kanaleneiland, waarin partijen erkennen dat zij een belangrijke 
taak hebben in het noodzakelijke investeringsprogramma. 
Het bevorderen van de samenwerking tussen bewoners en 
ondernemers (onderling en tussen de groepen), zodat de wijk 
meer als een eenheid wordt ervaren. 
Het creëren van een positiever imago van de wijk door een 
gericht p.r.-beleid. 



Randvoorwaarden/beleidsuitgangspunten 
Wonen 
Uit de diverse beleidskaders met betrekking tot het wonen komt naar 
voren dat Kanaleneiland vanwege de aanwezige leefbaarheids-
problematiek is aangewezen als GroteStedenBeleid-wijk. Dit betekent 
dat bij herstructurering moet worden ingezet op: 

Het versterken van de sociale infrastructuur en een toename van het 
aantal huishoudens behorende tot midden- en hogere 
inkomenscategorieën door toevoeging van koopwoningen en dure 
huurwoningen in gewenste woonmilieus 
Een verkleining van de afstand van de gemiddelde WOZ-waarde ten 
opzichte van het stedelijk gemiddelde door toevoeging van 
woningen in hogere prijscategorieën 
Een afname van het aantal verhuizingen uit de wijk, met name het 
beperken van het vertrek van de groep 30-45 jarigen met een 
stedelijke woonwens, door een toevoeging van ontbrekende 
opvolgende segmenten, zodat de wooncarrière binnen de wijk kan 
worden vervolgd. 

In het kader van De Utrechtse Opgave (DUO) gaan de gemeenten en de 
woningcorporaties daarnaast de Utrechtse woningvoorraad 
fundamenteel aanpakken. De intentie is dat ongeveer 12% (±12.500 
woningen) van de bestaande woningvoorraad (± 100.000 woningen) 
de komende 15 jaar gerenoveerd en herontwikkeld worden. Daarnaast 
zorgen de woning-corporaties voor een substantiële uitbreiding van de 
woningvoorraad met ± 10.000 woningen in de bestaande stad en 
Leidsche Rijn. Hiertoe zijn de volgende ingreepmogelijkheden aange-
geven: nieuwbouw, herontwikkeling, renovatie en ver-koop van sociale 
huurwoningen. De insteek van de woning-corporaties bij sloop/ 
nieuwbouw is dat minimaal 90% van het aantal gesloopte woningen 
moet worden teruggebouwd en dat circa 30% hiervan moet worden 
gerealiseerd als betaalbare sociale huurwoning. Daarnaast is het vanuit 
herhuisvestingsperspectief belangrijk om eerst te bouwen en dan pas 
te slopen. 
In de DUO is verder afgesproken dat de omvang van de kernvoorraad 
op stedelijk niveau gelijk moet blijven, maar dat moet worden gestreefd 
naar een meer evenwichtige spreiding over de stad. In Kanaleneiland, 
en dan met name in noord, zal de kernvoorraad op termijn 
verhoudingsgewijs moeten afnemen. 

Een ander belangrijk beleidsthema is de kwaliteit van de woning-
voorraad. In algemene zin moet het kwaliteitsniveau omhoog. 
Daarnaast kan door kwaliteitsdifferentiatie de keuzevrijheid op de 
woningmarkt toenemen. Met name in de hogere kwaliteitsklassen zal 
extra aanbod moeten worden gecreëerd. Dit bevordert doorstroming 
en kan scheefwonen  tegengaan. De kernvoorraad kan dan beter 
worden aangewend voor de laagste inkomensgroepen. 
Kwaliteit heeft betrekking op de geboden woninguitrusting, de 
woningtypologie en de woonmilieuopbouw. Bij nieuwbouw en 
woningverbetering moet worden gestreefd naar een gevarieerd en 
gedifferentieerd woningaanbod in woonmilieus die uitgaan van een 
bepaalde collectiviteit; één of meerdere gemeenschappelijke 
elementen in woning en woonomgeving die mensen binden om daar 
te gaan wonen.Van essentieel belang hierbij is een vergroting van de 
zeggenschap van de woonconsument en het realiseren van bijzondere 

woonprogramma's. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om woonconcepten 
voor (aankomend) senioren en woon-werkwoningen. 

Het vergroten van de keuzemogelijkheden vraagt primair de 
woonwensen te kennen van de verschillende groepen. In opdracht 
van de gemeente Utrecht en de Utrechtse woning-corporaties heeft 
Motivaction Amsterdam B.V. in 2002 onderzoek uitgevoerd naar de 
actuele vraag- aanbodverhoudingen van woonbelevingsgroepen 
(vraag) en woonmilieus (aanbod) in de stad. Hieruit kwam naar voren 
dat Kanaleneiland-Noord zou zich moeten ontwikkelen in de richting 
van een compact centrumstedelijk woonmilieu, met appartementen, 
stadswoningen en andere compacte stedelijke woonvormen en 
functies (werken, cultuur, etc). Kanaleneiland-Zuid zou door een meer 
parkstedelijke opzet een rustigere uit-straling moeten krijgen. Binnen 
Zuid zijn groen en water belangrijke en integrale onderdelen. 
Enerzijds als structurerende elementen, anderzijds als belangrijke 
woonmilieudragers. Noord sluit daarmee aan bij de stedelijke 
ontwikkelingen langs de Graadt van Roggeweg en de As. De As ligt 
dominant in het midden en vormt de verbinding tussen Noord en 
Zuid. 

Uit het Woonbelevingsonderzoek Kanaal Plus (juni 2002) komt naar 
voren dat binnen huidige bevolking van Kanalen-eiland de volgende 
woonbelevingsgroepen zijn te constateren: gehaaste middenklassers 
(28%), huiselijken (25%), volkse familieclan (19%), actieve 
individualisten (16%), gemeen-schapsgezinden (5%), tolerante 
socializers (4%) en gesettelde idealisten (3%). De verwachting is dat 
Noord na de woonmilieutransformatie aantrekkelijker zal worden voor 
de gehaaste middenklassen, de actieve individualisten en tolerante 
socialisers en Zuid voor de tolerante socialisers, actieve individualisten 
en de gesettelde idealisten. In beide gebiedsdelen zullen de volkse 
familieclan-ners, de gemeenschapgezinden en de huiselijken 
verhoudings-gewijs afnemen.Wel moet hierbij worden vermeld dat 
de mogelijke toename van de meer draagkrachtige woonbele-
vingsgroepen sterk afhangt van een succesvolle herontwikkeling  van 
de as. De as moet als “appetizer” een positieve opwaardering geven 
aan het imago van Kanaleneiland. 
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Stedenbouw 

Positie in de stad 
Kanaleneiland wordt door de bouw van Leidsche Rijn, de heront-
wikkeling van het stationsgebied en de ontwikkeling van het HOV-net 
steeds meer een onderdeel van het centrumstedelijke Utrecht. Het 
gebied ligt tussen twee belangrijke stedelijke ontsluitingswegen, een 
belangrijke wijk-wijkverbinding en langs de westelijke verdeelring die 
diverse wijken in Utrecht met elkaar verbindt. Het woonmilieu kan 
hierdoor evolueren van buitenstedelijk naar centrumstedelijk. In de 
Utrechtse structuurvisie wordt het noordelijke deel van Kanaleneiland-
Noord (én Transwijk) zelfs uitdrukkelijk gepositioneerd als onderdeel 
van de “stedelijke rode loper”, een stadsboulevard van de A2 tot het 
centraal station waar werken, voorzieningen en wonen op een 
intensieve wijze kunnen worden gemengd. Dit biedt kansen voor een 
gemengd woonwerkmilieu in Kanaleneiland Noord-noord. Daarnaast 
is Kanaleneiland op stedelijk niveau een onderdeel van het stadseiland 
tussen Merwerde- en Amsterdam Rijnkanaal.Vanuit dit oogpunt is het 
belangrijk dat de recreatieve routes langs de randen van dit eiland 
worden versterkt en optimaal worden aangesloten op het netwerk van 
langzaam verkeerroutes. 

Samenhang 
De ontwikkeling/herstructurering van Kanaleneiland zal geschieden in 
verschillende opeenvolgende planfasen, waarbij het daadwerkelijk 
plaats vinden van een eventuele vervolgfase (bijvoorbeeld de aanpak 

Nieuwe ontwikkelingen 

De hoofdwegenstructuur Het stadseiland 

van een volgende stempel) altijd een mate van onzekerheid zal 
kennen. Elke afzonderlijke planfase dient daarom steeds te resulteren 
in een bevredigende en samenhangende ruimtelijke structuur voor 
Kanaleneiland als totaliteit. Dit betekent dat: 

De ontwikkeling van de afzonderlijke stempels moet zich zodanig 
moet voegen in het bestaande dat het, idealiter, zelfs bijdraagt aan 
de upgrading en de waardering van de omliggende stempels. 
Het belangrijkste middel om steeds een continue samenhang te 
bereiken is om bij planontwikkeling van deelgebieden nauw aan te 
sluiten bij de hoofdstructuren en belangrijkste kenmerken en 
kwaliteiten van het bestaande kanaleneiland. 

Structuur 
Bij ontwikkeling en herstructurering moet gebruik worden gemaakt 
van de bestaande hoofdopzet van de wijk als sterk ruimtelijk kader. Dit 
door: 

handhaving van de belangrijke structuurlijnen/verkeers-
verbindingen: Marco Pololaan/Trumanlaan, Marshalllaan, etc. 
de indeling in vlakken en strips als basis te nemen voor 
ontwikkeling: transformatie per stempel of bijvoorbeeld aan de 
weerszijden van de Marshalllaan per twee stempels 

Bij ontwikkeling en uitwerking van nieuwe invullingen moet creatief 
worden aangesloten op de bestaande dominante noord-zuidrichting. 
Bijvoorbeeld door het introduceren van een combinatie van 
bouwrichtingen, zoals een veelzijdig gerichte plint en opbouw van 
hoge blokken in de noord-zuid richting. 

Stempelsgewijze ontwikkeling De noord-zuidorientatie 



Daarnaast is het versterken van de oost-west relaties een belangrijk 
uitgangspunt. Dit onder andere door: 

toevoeging van langzaam verkeersroutes binnen de wijk, in 
aansluiting op aanwezige/te ontwikkelen routes richting CS en 
binnenstad. Hierbij inzetten op het verbeteren van de routes 
binnen de wijkdelen naar de bestaande oversteekplaatsen over de 
Beneluxlaan. 
situering van routes/open ruimten binnen de stempels in oost-
westrichting, waarmee nieuwe relaties met het Amsterdam 
Rijnkanaal ontstaan. 

ARK-park 
Niet alleen vanuit wijkperspectief, maar ook vanuit stedelijk 
perspectief is het belangrijk dat de zone langs het Amsterdam 
Rijnkanaal wordt versterkt als aantrekkelijke groene ruimte. Belangrijk 
hierbij zijn: 

Het realiseren van een doorgaande barrièrevrije route rond het 
gehele stadseiland: Merwede Kanaalnoordpunt - Amsterdam Rijn 
Kanaal-Zuidpunt Merwede. 
Het realiseren van interessante recreatieve routes/rondjes over het 
Amsterdam Rijnkanaal en weer terug 
Indien mogelijk het toevoegen van parkgerichte horeca 
Een betere inrichting van het groen ten behoeve van natuur en 
recreatie. 
Het beter laten aansluiten van deze belangrijke groenzone bij de 
rest van de wijk, zodat niet alleen de woningen aan de 
Rooseveltlaan van het kanaal "genieten", maar dat het groen en 
kanaal ook doorlopen in het oostelijke gedeelte van de wijk. 

Daarnaast kan het groen ook worden gebruikt als aanleiding voor 
aantrekkelijke woongebieden. Uitgangspunten hierbij zijn: 

de aanwezigheid van het groen te gebruiken als aanleiding bij 
herstructurering van de stempels: aanliggende woongebieden in 
ontwerp een duidelijke relatie geven met  ARK-park. 
geen toevoeging van woonbebouwing te plaatsen in het ARK-park: 
de Rooseveltlaan blijft in stand als verkeersroute en vormt een 
“harde bebouwingsgrens” met de groene zone langs het water. 
De Rooseveltlaan kan wel, op plekken waar daartoe aanleiding is, 
verspringen, zodat een verbijzondering ontstaat in de “park”strook 
(zoals bijvoorbeeld ter hoogte van de Prins Clausbrug). 

Versterken oost-westrelaties Het ARK-park 
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Woonbebouwing 
Bij herstructurering moet meer differentiatie worden aangebracht in 
woningdichtheden, woonsferen en woningtypen. Uitgangspunten 
hierbij zijn: 

Het minimaal gelijk blijven van het totaal aantal woningen in 
Kanaleneiland 
Streven naar een hogere overall woning-dichtheid van circa 80 
woningen per hectare (nu circa 60 won/ha).Tussen deelgebieden 
moet echter wel een differentiatie in woningdichtheid worden 
aangebracht (zie kaart). 
Het resultaat van herstructurering is een breder pallet aan 
woonmilieus waarmee de wijk aantrekkelijk wordt gemaakt voor 
meerdere woonbelevingsgroepen. 

Openbare ruimte en groen 
De beleving van de openbare ruimte dient te worden meegenomen 
als belangrijke aanleiding voor het ontwerp. Dit dient te resulteren in: 

Aantrekkelijke en gedifferentieerde openbare ruimte 
Nadruk op kwaliteit. Kanaleneiland is een relatief groene wijk. Het 
groene karakter wordt echter te weinig ervaren. Noodzakelijk is het 
verbeteren van de bruikbaarheid, de toegankelijkheid en de 
beheersbaarheid. 
De potentie van het Amsterdam Rijnkanaal met de groenzone 
meer gebruiken voor kwaliteit in de wijk. 
Het vele "binnengroen" beter inrichten en toegankelijk maken ten 
behoeve van gebruik door bewoners 
Een ruimtelijke versterking van het Peltplantsoen. 
Een beter toegankelijk Park Transwijk met een groeninrichting die 
beter aansluit en doorloopt in de groenstructuren van de wijk. 
Helderheid: duidelijke scheiding tussen openbaar en privé; geen 
semi-openbaar 
Beheer: vergroten van de gebruikswaarde van het openbaar groen: 
heel, schoon en veilig is het motto. 



Verkeer 
Bij de verkeer gaat het om een evenwicht tussen bereik-baarheid en 
leefbaarheid. Belangrijke uitgangspunten zijn: 

Een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer van en 
naar de delen van Kanaleneiland (noodzakelijk is onder andere een 
goede oplossing voor kruispunt Churchillaan-Trumanlaan/Marco 
Pololaan). Daarnaast is het belangrijk dat de langzaam 
verkeerroutes tussen de diverse delen van de wijk en de 
omliggende gebieden (incl. de binnenstad) worden 
geoptimaliseerd. 
Het verbeteren van de verkeersveiligheid. De weginrichting in het 
gebied moet voldoen aan de eisen van een Duurzaam Veilig 
wegverkeer. 
Het beperken van de invloed van de hoofdverkeersstromen in en 
langs de wijk op de leefbaarheid binnen het gebied. 
Weren van verkeer dat geen bestemming heeft in het gebied en 
het handhaafbaar maken van een maximumsnelheid van 30 km/h 
in het (verblijfs)gebied. 
Het binnen de gestelde normen realiseren van voldoende 
parkeergelegenheid: 

Parkeerbehoefte volgens normering oplossen binnen de 
afzonderlijke plangebieden, dus binnen de stempels met in 
openbare ruimte parkeren voor bezoekers. 
Parkeren niet los in de openbare ruimte, maar gecombineerd 
tot een vorm van dubbel grondgebruik (ondergronds dan wel 
overbouwd); wel rekening houdend met 10-15% parkeren voor 
bezoekers. Deze plaatsen worden op maaiveldniveau 
gerealiseerd. 

Een weginrichting die overeenkomt met de functie van de 
betreffende weg. 
Een vrije busbaan voor het HOV: ook taxi's kunnen op deze baan 
worden toegelaten. 
De sneltram heeft op kruispunten prioriteit boven de (HOV)-bus. 
De trambaan is over de gehele lengte, met uitzondering van de 
kruispunten, afgeschermd d.m.v. hekken. 

Optie kruising 5 Meiplein 

Voor een evenwichtige ontsluiting van de verschillende 
deelgebieden is het noodzakelijk de huidige aansluitingen op het 
hoofdwegennet te handhaven. Hierbij zijn de aansluitingen 
Beneluxlaan - Van Heuven Goedhartlaan en Beneluxlaan - Vasco da 
Gamalaan volledig en de aansluitingen Beneluxlaan -
Bernadottelaan en Beneluxlaan - Amerikalaan niet volledig. Een 
lobbenstructuur met één aantakking per lob op het 
hoofdwegennet voldoet niet aan de eis die uitgaat van maximale 
intensiteit van 3.000 à 4.000 motorvoertuigen per etmaal op een 
weg in een verblijfsgebied en is als zodanig geen optie.Wel is nader 
onderzoek noodzakelijk naar de gevolgen van woningverdichting 
bij herstructurering.Te verwachten is dat een toename van het 
aantal woningen in Kanaleneiland zal leiden tot een hogere 
verkeersdruk op de huidige ontsluitingswegen. Echter, omdat alle 
hoofdwegen al aan de maximale capaciteit zitten, heeft het 
toevoegen van extra wijkontsluitingsmogelijkheden op de 
hoofdwegenstructuur geen zin als geen oplossingen worden 
geboden op een hoger schaalniveau. 
Voor een goed functioneren van het winkelcentrum is een goede 
bereikbaarheid voor alle verkeerssoorten vanuit de verschillende 
wijkdelen noodzakelijk. Deze bereikbaarheid geldt voor het gehele 
gebied eveneens ten aanzien van de hulpdiensten. 
Huidige busroute zoveel mogelijk handhaven; binnen ´Duurzaam 
Veilig´ wordt de voorrang niet nader geregeld; een uitzondering 
kan worden gemaakt voor solitaire busroutes. Hiervan is binnen het 
gebied (m.u.v. de HOV busbaan) geen sprake. Op stedelijk niveau 
moeten over dergelijke situaties nog nadere afspraken worden 
gemaakt. 

Wegencatagorisering 
Kanaleneiland 2006 
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Kanaleneiland-Noord:

1 peuterspeelzaal, 7 voorscholen,

5 groepsruimten kinderopvang,

47 klaslokalen en BSO, multifunctioneel

centrum en ca.300 m2 aanvullend welzijn,

2 gymzalen, gezondheidscentrum

en 1 groepsruimte dagopvang

Kanaleneiland-Zuid:

1 peuterspeelzaal, 5 voorscholen,

6 groepsruimten kinderopvang,

47 klaslokalen (+ 21 speciaal onderwijs)

multifunctioneel centrum en ca. 200 m2

aanvullend welzijn, 2 gymzalen,

gezondheidscentrum, groene velden

en 1,5 groepsruimten dagopvang
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Milieu en water 
Uitgangspunten en randvoorwaarden zijn: 

Vervoer gevaarlijke stoffen: Als gevolg van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over het Amsterdam-Rijnkanaal moet er 
minimaal 30 meter uit de oever worden gebouwd in verband met 
plasbranden en ontploffingsgevaar. 
Geluid/luchtkwaliteit: A2/A12 ontheffing tot 55 dBA en stadswegen 
ontheffing tot 65 dBA. Bij geluid boven 65 dBA-grens moeten er 
dove gevels worden gerealiseerd. 

Beneluxlaan-noord: Beperkte mogelijkheid woningbouw door 
hoge geluidsbelasting.Wenselijk is afschermende bebouwing 
met andere functies. 
ML Kinglaan: slechte luchtkwaliteit en zeer hoge geluids-
belasting. Direct langs de weg is woningbouw moeilijk. 
Wenselijk is afschermende bebouwing met andere functies (bijv. 
kantoren of voorzieningen). 
Zuid: langs Beneluxlaan en Churchillaan afschermende 
bebouwing wenselijk. 

Water algemeen: het bereiken van goede waterkwaliteit, het 
verbeteren van ecologische kwaliteit van water en oevers, het 
benutten van mogelijkheden voor functiecombinatie, het realiseren 
van een verweving van recreatie en ecologie langs oevers en het 
bereiken en handhaven van een voldoende veiligheidsniveau 
tegen wateroverlast. 
Water wijkniveau: streven naar realisatie van een duurzaam 
watersysteem. Hiertoe wordt voor de herstructurering 
Kanaleneiland door het Hoogheemraadschap in samenwerking 
met Gemeente Utrecht een watertoets uitgevoerd. 
Onderzocht moet worden of naar aanleiding van de wenselijke 
verdichting  extra waterbergingscapaciteit binnen de wijk(delen) 
noodzakelijk is. 

Sociaal-maatschappelijke voorzieningen 
Een goede, op de bewoners, afgestemde voorzieningenstructuur is 
een belangrijk onderdeel om de samenhang tussen sociaal-
economisch, fysiek stedenbouwkundig beleid en jeugd- en 
veiligheidsbeleid te verbeteren. In het Integraal 
Voorzieningenprogramma Zuidwest (2003) is een inventarisatie 
uitgevoerd naar de vraag en aanbodsituatie met betrekking tot de 
sociaal maatschappelijke voorzieningen. In  de volgende tabel is deze 
inventarisatie samengevat weergegeven.Voor elk type voorziening 
zijn het aanbod en de vraag in 2010 weergegeven, waarbij 
onderscheid is gemaakt naar de vraag/behoefte in scenario 1 en de 
vraag/behoefte in scenario 2. 
Uit de tabel blijkt dat de vraag/behoefte behoorlijke verschillen kent 
tussen de beide scenario's.Voorgesteld wordt daarom de te realiseren 

voorzieningen in drie groepen onder te verdelen:“In ieder geval te 
realiseren”,“Flexibel/tijdelijk te realiseren” en “Op termijn te realiseren”. 

Bij de in ieder geval te realiseren voorzieningen zijn in het programma 
de volgende wensen aangegeven: 

Uitbreiding voorscholen 
Uitbreiding sociaal-culturele accommodaties 
Realisatie ROC-community college 
Extramuralisering ouderenzorg 
1 extra gezondheidscentrum 

Ideaalbeeld voorzieningen Noord Ideaalbeeld voorzieningen Zuid 

1 peuterspeelzaal, 7 
voorscholen, 5 
groepsruimten 
kinderopvang, 47 
klaslokalen en BSO, 
multifunctioneel 
centrum en ca. 300m2 
aanvullend welzijn, 2 
gymzalen, 
gezondheidscentrum 
en 1 groepsruimte 
dagopvang. 

1 peuterspeelzaal, 5 
voorscholen, 6 groeps-
ruimten kinderopvang, 47 
klaslokalen (+21 speciaal 
onderwijs), 
multifunctioneel centrum 
en ca. 200m2 aanvullend 
welzijn, 2 gymzalen, 
gezond-heidscentrum, 
groene velden en 1,5 
groeps-ruimte 
dagopvang. 
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De structuurkaart is een weergave van de belangrijkste ruimtelijke 
uitgangspunten, te weten: 

Wonen 
Herontwikkel Kanaleneiland in de richting van een centrumstedelijk 
woonmilieu 
Ontwikkeling van Noord in de richting van een compact stedelijk 
woonmilieu met appartementen, stadswoningen en andere 
compacte stedelijke woonvormen en functies, waarbij op basis van 
locatiekenmerken differentiatie tussen diverse buurten wordt 
aangebracht. 
Ontwikkeling van Zuid in de richting van een parkstedelijk 
woonmilieu met appartementengebouwen, waarbinnen groen en 
water belangrijke en integrale onderdelen zijn. Enerzijds als 
structurerende elementen, anderzijds als belangrijke 
woonmilieudragers. 
Op niveau van Kanaleneiland moet het aantal woningen minimaal 
gelijk blijven. 
Streef naar een hogere overall woningdichtheid van circa 80 
woningen per hectare (nu circa 60 won/ha).Tussen deelgebieden 
moet echter wel een differentiatie in woningdichtheid worden 
aangebracht. 

Stedenbouw 
De bestaande hoofdopzet van de wijk is het belangrijkste 
ruimtelijke kader. Dit betekent: 

handhaving structuurlijnen/verkeersverbindingen; 
indeling in vlakken en strips; 
aansluiten bij dominante noord-zuidrichting. 

Elke afzonderlijke planfase dient te resulteren in een bevredigende 
en samenhangende ruimtelijke structuur voor Kanaleneiland als 
totaliteit. 
Versterken oost-west relaties door toevoeging langzaam 
verkeersroutes en situering routes/open ruimtes in stempels. 
Versterken zone langs Amsterdam-Rijnkanaal als belangrijk en 
aantrekkelijk park 
Behoud groene karakter van de wijk, maar richt bestaande 
groenstructuren beter in. De beleving van de openbare (en/of 
groene) ruimte dient te worden meegenomen als belangrijke 
aanleiding voor ontwerp. Belangrijk in dit kader is een ruimtelijke 
versterking van het Peltplantsoen (dit mogelijk in combinatie met 
water bij gebleken noodzakelijkheid extra 
waterbergingscapaciteit). 
Maak Park Transwijk beter toegankelijk vanuit de wijk. 

Verkeer 
Het is noodzakelijk de huidige aansluiting op het hoofdwegennet 
te handhaven. 
Realiseer een goede bereikbaarheid en doorstroming van het 
verkeer tussen delen, maar weer verkeer dat geen bestemming 
heeft in het gebied. 
Realiseer een weginrichting die overeenkomt met de functie van de 
betreffende weg. 

Sociaal-maatschappelijke voorzieningen 
Hoofdlijnen wensbeeld Noord: Forumontwikkeling, 
multifunctioneel centrum en gezondheidscentrum. Locaties: Hart 
van Noord en multifunctioneelcentrum via renovatie en uitbreiding 
huidige accommodatie Galecop of nieuwbouw elders in noord. 
Hoofdlijnen wensbeeld Zuid: Forumontwikkeling, multifunctioneel 
centrum, wijkservicecentrum nieuwe Stijl en gezondheidscentrum. 
Locaties: forumontwikkeling liefst op locatie centraal in de wijk 
(groenzone Marco Pololaan), multifunctioneel centrum door 
renovatie/uitbreiding buurthuis Kanaleneiland Zuid of 
herontwikkeling locatie huidige Niels Stensencollege, 
wijkservicecentrum via inpassing ROC Amerikalaan, op locatie Niels 
Stensencollege of renovatie huidige locatie, gezondheidscentrum 
op locatie Niels Stensencollege of locatie huidige 
wijkservicecentrum. 

Economie 
Verbeter de ruimtelijke kwaliteit van de aanwezige werklocaties. 
Verbeter de ruimtelijke kwaliteit van de aanwezige winkelcentra 
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