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Dit gebiedsplan is een onderdeel van het wijkactieplan Kanaleneiland. In het wijkactieplan 
staan maatregelen die komende jaren nodig zijn om in Kanaleneiland het verschil te 
maken. Door gemeente, corporaties en bewoners (-organisaties) wordt hard gewerkt om 
van Kanaleneilend een prachtwijk te maken: een vitale woon-, werk- en leefomgeving waar 
het prettig wonen is en waar mensen betrokken zijn bij de wijk. 
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voorWoord

aan de slag

Kanaleneiland-noord verandert de komende jaren opzienbarend. dat gebeurt door flinke 
investeringen in onderwijs, werk, veiligheid, beheer én door nieuwbouw en/of renovatie, 
verbetering van de bestaande woningen en een grondige vernieuwing van de openbare 
ruimte. 
dit gebiedsplan beschrijft hoe Kanaleneiland-noord zich de komende tien jaar ontwikkelt. 
het is aangekondigd in het wijkactieplan ‘Kanaleneiland leert’. het gebiedsplan richt 
zich in het bijzonder op de ‘fysieke’ vernieuwing van de wijk en biedt duidelijkheid 
aan bewoners en ondernemers in het gebied. projecten op het gebied van sociale 
vernieuwing (onderwijs, cultuur, samenleven, werk, sport) en veiligheid zijn vastgelegd in 
het wijkactieplan ‘Kanaleneiland leert’ (september 2007) en het ‘versnellingsplan’ (eind 
2007). de uitvoering van deze projecten is in volle gang en gaat onverminderd door. het 
gebiedsplan verbindt waar mogelijk de sociale, economische en fysieke projecten, zodat 
deze elkaar aanvullen en versterken.

de maatregelen en ingrepen in dit gebiedsplan komen niet uit de lucht vallen. zij zijn 
(mede) gebaseerd op een reeks van rapporten en aanbevelingen uit het verleden, zoals:

•	het	samen	met	bewoners	gemaakte	rapport	“Kanaal	Plus”	uit	2002,	waarin	de	
woonwensen en toekomstverwachtingen zijn verwoord;

•	Het	rapport	“Kanaleneiland	over	morgen”	uit	2005	van	de	Vereniging	Huiseigenaren	
Kanaleneiland (vhK);

•	De	“Ruimtelijke	visie	Kanaleneiland”,	vastgesteld	door	de	gemeenteraad	in	2005.

bij het opstellen van dit plan zijn de buurtorganisaties en de betrokken buurtbewoners 
uitgebreid geconsulteerd. tijdens de inspraakperiode  - van 2 oktober tot 13 november 
2008 -  is opnieuw veel aandacht besteed aan het informeren van de betrokkenen en 
het inventariseren van hun meningen. alle betrokken organisaties en personen in de 
buurt hebben het gebiedsplan per post ontvangen met het verzoek om te reageren. alle 
adressen in het gebied hebben een extra wijkbericht ontvangen met een samenvatting 
van het plan. met een voorlichtingsbus en een team medewerkers zijn vijftienhonderd 
adressen bezocht. op ongeveer achthonderd adressen is persoonlijk de samenvatting 
overhandigd en gewezen op de mogelijkheid om in te spreken. ongeveer honderd 
huishoudens hebben een inspraakbijeenkomst op 24 oktober 2008 bezocht. daarnaast 
waren er afzonderlijke bijeenkomsten met een buurtpanel van actieve bewoners, de 
wijkraad zuidwest, de islamitische vereniging Kanaleneiland, de winkeliersvereniging 
rijnbaan, de vereniging van huiseigenaren Kanaleneiland en de scholen en 
welzijnsinstellingen in hart van noord. in totaal zijn er ruim 150 reacties ontvangen 
tijdens de inspraakperiode. deze reacties hebben geleid tot wijzigingen in het concept-
gebiedsplan. in het hoofdstuk ‘wijzigingen en aanvullingen na de inspraak’  leest u een 
verantwoording van deze wijzigingen. 
er is genoeg gepraat en geschreven, nu is de tijd voor actie. gelukkig is die actie al op 
verschillende plekken ingezet! er zijn voldoende kansen aanwezig om Kanaleneiland-
noord te ontwikkelen tot een sterke en aantrekkelijke buurt. een buurt waar de bewoners 
naar hun zin wonen én de bezoekers graag op visite komen. 

gemeente utrecht   mitros     portaal
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plangebied
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heT planGeBied

het gebiedsplan heeft betrekking op het gebied tussen het amsterdam-rijnkanaal (arK), 
de martin luther Kinglaan, de beneluxlaan en de bernadottelaan. het vormt samen 
met het centrumgebied Kanaleneiland en Kanaleneiland-zuid de gehele wijk. in het 
plangebied liggen de volgende planonderdelen:

1. het mesosterrein

2. het attleeplantsoen

3. twee kwadranten van portieketagewoningen en grondgebonden woningen tussen de 
rooseveltlaan en de trumanlaan:

•	Noordkwadrant:	tussen	het	Attleeplantsoen	en	de	Van	Heuven	Goedhartlaan	(sociaal	
en particulier, ± 500 woningen)

•	Middenkwadrant:	tussen	de	Van	Heuven	Goedhartlaan	en	de	Bernadottelaan	(sociaal	
en particulier, ± 1000 woningen)

4. de arK-zone: het parkgebied langs het amsterdam rijnkanaal met één flat (sociaal).

5. het gebied eisenhowerlaan en omgeving, oftewel de bebouwing tussen de van 
heuven goedhartlaan, de bernadottelaan, de beneluxlaan en de trumanlaan (sociaal en 
particulier).

de acties die in dit gebiedsplan staan beschreven richten zich voornamelijk op de 
planonderdelen 2-4. voor het mesosterrein is in een eerder stadium een nota van 
uitgangspunten gemaakt. het gebied rondom de eisenhowerlaan en het hart van noord 
(recentelijk vernieuwd) functioneert goed, zodat hier geen fysieke maatregelen worden 
getroffen. 
het centrumgebied, ook wel aangeduid als ‘as Kanaleneiland’, inclusief het winkelcentrum 
Kanaleneiland heeft zijn eigen traject en wordt niet beschreven in dit plan. 
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MARTIN LUTHER KINGLAAN

BENELUXLAAN
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Handhaven Attleeplantsoen
Herontwikkeling MESOS-terrein
Nieuwbouw en/of hoogniveaurenovatie met handhaving eengezinswoningen
Ontwikkeling park Amsterdam-Rijnkanaal
Groenzone met herinrichting Peltplantsoen
Upgrading aanzien �at (in onderzoek) 
Herinrichting openbare ruimte
Opknappen gevels
Inpandige verbetering �ats
Nieuwbouwblokken Mesosterrein
Middelhoge accenten
Hoogbouwaccenten

plannen
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korTe saMenvaTTinG van de 
plannen

Kanaleneiland-noord wordt de komende tien jaar op de kaart gezet als een aantrekkelijke 
woonwijk voor de huidige en voor nieuwe bewoners. hierbij wordt uitgegaan van 
de versterking van de bestaande kwaliteit . waar nodig wordt vernieuwd en worden 
nieuwe kwaliteiten toegevoegd. de vernieuwing biedt de huidige bewoners kansen 
door het aanbod van onderwijs en werk beter aan te laten sluiten op deze bewoners. 
de verbetering van de woningen en de extra aandacht en zorg voor het beheer van de 
woningen en de woonomgeving, de sociale aanpak en de inzet op veiligheid geven de 
huidige bewoners een positieve stimulans en maken de wijk aantrekkelijk voor een brede 
doelgroep.

in het middenkwadrant, tussen de van heuven goedhartlaan en de bernadottelaan wordt 
vernieuwd, maar bewoners hoeven niet te verhuizen. de (fysieke en andere) maatregelen 
die de komende jaren in het deelgebied uitgevoerd worden zijn:

•	De	woningen	en	gebouwen	verbeteren	waar	nodig;
•	Nieuwe	functies	toevoegen	op	de	begane	grond	van	flats;
•	Grondige	vernieuwing	van	de	buitenruimte;
•	Maatregelen	voor	een	veiliger	verkeerssituatie	en	tegen	parkeeroverlast;
•	Plaatsing	ondergrondse	afvalcontainers;
•	Vernieuwing	van	de’	Middenstrook’	en	het	Peltplantsoen;
•	Portiekaanpak	en	actie	tegen	overlast;
•	Woningtoewijzing:	verkleining	instroom	grote	gezinnen.

in het noordkwadrant, tussen de martin luther Kinglaan en de van heuven goedhartlaan, 
wordt de woningvoorraad ingrijpend vernieuwd door middel van sloop/nieuwbouw of 
hoogniveau renovatie. deze ingrijpende vernieuwing vindt plaats in de periode 2010 tot 
2016. dit betekent dat alle bewoners van de flats op enig moment zullen verhuizen naar 
een andere (eventueel tijdelijke) woning. belangrijke aspecten bij deze vernieuwing zijn:

•	Gefaseerde	aanpak	in	drie	bouwplannen;
•	Terugbouw	30%	sociale	huurwoningen	en	70%	koopwoningen
•	Niemand	hoeft	gedwongen	te	verhuizen	buiten	Kanaleneiland
•	Evaluatie	herhuisvesting	na	afronding	eerste	fase
•	Maatwerk	bij	de	herhuisvesting
•	Huidige	eengezinswoningen	handhaven	en	verbeteren;
•	Het	Attleeplantsoen	handhaven;
•	Volledig	nieuwe	inrichting	openbaar	gebied	+	plaatsing	ondergrondse	vuilcontainers.

de afzonderlijke plannen worden gemaakt in overleg met de bewoners en de toekomstige 
gebruikers in een gezamenlijk planproces. tijdens de sloop- en nieuwbouw wordt veel 
en continu inzet gepleegd op schoon, heel en veilig. ook de portiekaanpak wordt in dit 
deelgebied uitgevoerd.
het opruimen van straatvuil in het hele plangebied is geïntensiveerd en in één hand 
gebracht.
om te zorgen dat alle vernieuwingsactiviteiten ook banen opleveren voor de bewoners, 
wordt een werkbemiddelaar aangesteld.

tot slot wordt de groenstrook langs het amsterdam-rijnkanaal heringericht tot een echt 
recreatiegebied voor de wijk (amsterdam-rijn park).
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WijZiGinGen en aanvullin-
Gen na de inspraak 

tijdens de inspraakperiode  - van 2 oktober tot 13 november 2008 -  zijn in totaal 155 
reacties ontvangen.  deze reacties hebben geleid tot de wijzigingen en aanvullingen in dit 
gebiedsplan. omdat de wijzigingen en aanvullingen verspreid in de tekst staan, biedt dit 
hoofdstuk alle wijzigingen overzichtelijk bij elkaar. 

onderhoud van de woningen 
veel inspraakreacties hadden betrekking op specifieke onderhoudsklachten van bewo-
ners. dat was ook verwacht omdat de gemeente en de corporaties één op één met huis-
houdens hebben gesproken. de corporaties hebben specifieke onderhoudsklachten direct 
in behandeling genomen en waar mogelijk opgelost. het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
lekkages, deuren die niet goed sluiten enzovoort. mede naar aanleiding van deze reacties 
is het gebiedsplan op de volgende onderdelen aangescherpt:

Overlast in portieken
de portiekaanpak wordt intensief doorgezet (schoonhouden portieken in samenwerking 
met bewoners; optreden tegen overlast).
de corporaties zorgen daarnaast ervoor dat alle deuren in de portieken goed afsluitbaar 
zijn/blijven, dat de berginggangen afgesloten zijn en voorzien zijn van licht.

Verbeteringen in de woningen 
in de woningen in het middenkwadrant brengt de verhuurder op verzoek van de huurder 
tegen huurverhoging c.v. en isolatieglas aan. dit gebeurt ook als de woning leegkomt om-
dat de huurder verhuist.
om de vaak genoemde vochtproblemen in de woningen in het middenkwadrant op te 
lossen, onderzoekt mitros de mogelijkheid om mechanische ventilatie aan te leggen in de 
flats. 

Aanzien van de flats
portaal onderzoekt de mogelijkheid van het schilderen van de buitenzijde van haar flats in 
het middenkwadrant, zoals mitros dat heeft gedaan. het onderzoek richt zich op de vraag 
of de schilderbeurt in de onderhoudsplanning vervroegd kan worden. 
mitros en portaal onderzoeken de mogelijkheid van het aanleggen van een centraal an-
tennesysteem in het middenkwadrant, dat de schotels kan vervangen. medio 2009 moet 
duidelijk zijn of er animo is onder de bewoners en of het financieel haalbaar is.

Beheer woningen Noordkwadrant
een aantal bewoners uit het noordkwadrant vindt dat de vernieuwing nog een tijd duurt 
(de laatste fase begint in 2014). als het nog zo lang duurt willen zij ook dat er in de tus-
sentijd iets wordt gedaan aan het uiterlijk van de flats. mitros zal met de (op te richten) be-
wonerscommissies in het noordkwadrant gaan overleggen over de tijdelijke maatregelen 
die in afwachting van de ingreep nog genomen moeten worden.

Binnentuinen
er komt een inventarisatie van de bomen in de binnentuinen die overlast geven. waar no-
dig en toegestaan worden bomen na het broedseizoen 2009 gesnoeid of gekapt
in het kader van het lik op stuk beleid dat in het wijkactieplan wordt uitgevoerd ten aan-
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zien van schoon, heel en veilig wordt onderzocht of de tuinen van huurders in het middenkwa-
drant die niet worden onderhouden,  in de komende twee jaar kunnen worden aangeschreven. 
de bedoeling is dan ook om als de huurder in gebreke blijft,  de tuin voor rekening van de huur-
der op te knappen. daarnaast wordt onderzocht of aangeboden kan worden of  de tuin waar de 
bewoner dat wenst kan worden verkleind tot een terras met een nieuwe omheining.
overwogen wordt om in de toekomst flatwoningen met een tuin bij mutatie duurder te maken 
dan woningen met alleen een terras, om zodoende alleen huurders te krijgen die de kwaliteit van 
een tuin waarderen.

hoe gaat de buitenruimte worden?
veel inspraakreacties hadden betrekking op de toekomstige inrichting van de buitenruimte. alle 
wensen met betrekking tot de openbare ruimte (speeltoestellen, last van spelende kinderen of 
hangende jongeren, eenrichtingsverkeer, meer parkeerplaatsen etc.) worden meegenomen bij 
het maken van de plannen voor de herinrichting. per plein komt er overleg met zowel de aanwo-
nende volwassenen als met de aanwonende kinderen over de nieuwe inrichting. ook het verkeer 
zal hierin worden meegenomen.

Beplanting tuinen voor de flats
in overleg met de bewoners (en alleen als zij dat op prijs stellen) zullen de ‘prikkelbosjes’ in de 
tuinen voor de flats vervangen worden door een beplanting die minder vuil vasthoudt. in de 
trumanlaan wordt onderzocht of er draagvlak is onder de bewoners voor het aanbrengen van 
speelhoekjes voor kleine kinderen zoals op de marshalllaan.

Vuil op straat
over het schoonmaken zijn geen wijzigingen of aanvullingen aangebracht in het gebiedsplan. 
in Kanaleneiland-noord wordt sinds half juni 2008 zeer intensief schoongemaakt. het is in het 
algemeen schoon op straat. het strenge schoonmaakregime zal de komende jaren voortgezet 
worden.
tegelijk met de herinrichting van de openbare ruimte zullen in het gebied ondergrondse vuilcon-
tainers worden geplaatst.

Openbare verlichting
bewoners klaagden over matige tot slechte straatverlichting op enkele specifieke plekken. 
indien dat enigszins mogelijk is, komt op de bedoelde plekken meer/betere verlichting in het 
kader van de herinrichting van de openbare ruimte. bij de herinrichting van de pleinen wordt ook 
bekeken in hoeverre de hoeveelheid licht kan worden vergroot.

meer diversiteit van de bevolKing
een aantal insprekers wees op de behoefte aan meer diversiteit in de samenstelling van de be-
volking in Kanaleneiland-noord. zij doelen met name op een instroom van kleinere huishoudens 
en autochtone huishoudens, die ondervertegenwoordigd zijn. 
in dit kader is het concept-gebiedsplan niet gewijzigd of aangevuld. het gebiedsplan is zo-
wel gericht op het vasthouden van de succesvolle stijgers onder de huidige bewoners als 
op het aantrekken in de toekomst van nieuwe instromers die positief kiezen voor deze buurt. 
het voorziet in het realiseren van woningen met een hoge woonkwaliteit, in de huur- en in de 
koopsector. het is nadrukkelijk de bedoeling om ook in de koopsector betaalbare woningen te 
realiseren. daarnaast zullen meer grondgeboden woningen worden gerealiseerd. dit aanbod 
biedt onder andere een deel van de zittende bewoners in de wijk de kans om binnen de buurt 
een wooncarrière te maken, zodat ze niet meer wegtrekken als hun inkomen toeneemt of hun 
woonwens verandert. het maakt daarnaast Kanaleneiland aantrekkelijker voor een grote groep 
woningzoekenden die nu niet in de buurt woont. door meer keuze in prijsklassen en het rea-
liseren van meer grondgebonden woningen wordt een verandering in gang gezet; er ontstaat 
meer sociaal-economische diversiteit en de wijk wordt aantrekkelijker voor woningzoekenden 



12

die meer kansen hebben op de woningmarkt, zowel autochtoon als allochtoon. overigens is met 
het wijkactieplan ‘Kanaleneiland leert’ ook een flink aantal projecten  gestart die de sociaal-
economische positie van met name de jeugd verbetert. deze vergroting van de kansen leidt ook 
tot meer ‘stijgers’ en daarmee tot  meer diversiteit.
tenslotte zal de instroom van grote huishoudens van buiten Kanaleneiland worden beperkt. dit 
is ook een wens uit het wijkactieplan Kanaleneiland leert uit 2007.

30% sociale huur in het noordKwadrant
een aantal insprekers heeft opgemerkt dat het vergroten van het percentage koopwoningen in 
het noordkwadrant naar 70% ertoe leidt dat huurders in dit gebied gedwongen de buurt moeten 
verlaten. 
uitgangspunt is dat geen enkel huishouden gedwongen Kanaleneiland hoeft te verlaten, omdat 
er geen passende woning beschikbaar is.
dat is haalbaar omdat:

1 in Kanaleneiland-noord blijven nog heel veel woningen in de sociale huur (ongeveer 1.300 
woningen in het plangebied).

2 niet iedereen wil bij verhuizing in Kanaleneiland-noord blijven wonen. een deel van de huis-
houdens kiest er in de praktijk voor om naar een ander deel van de wijk of een andere buurt 
te verhuizen.

3 niet alle huishoudens die in de buurt willen blijven, willen een nieuwe of op hoog niveau gere-
noveerde woning op de plek waar ze nu wonen. ze kiezen voor een bestaande woning in het 
middenkwadrant, of een woning in het centrumgebied van Kanaleneiland, of voor een woning 
elders op Kanaleneiland. bijvoorbeeld omdat ze maar één keer willen verhuizen. bovendien 
zijn ook niet alle huishoudens aangewezen op een sociale huurwoning. er zijn ook huishou-
dens die de stap naar de koopsector maken. 

de vernieuwing van het noordkwadrant wordt uitgevoerd in drie fasen (3 bouwplannen). het is 
de bedoeling om de plannen in nauw overleg met de (toekomstige) bewoners te ontwikkelen. in 
elke fase zullen de bij die fase betrokken huishoudens in een vroeg stadium thuis bezocht wor-
den teneinde hun woonwensen en mogelijkheden te inventariseren. 
de verhouding 30% sociale huur en 70% koop is een gemiddelde. binnen elke fase kan het 
percentage sociale huurwoningen afwijken van 30%. het kan bijvoorbeeld in de eerste fase 40% 
zijn (omdat er dan minder doorstroommogelijkheden zijn dan in latere fases) en in de derde fase 
20% (omdat er dan veel meer mogelijkheden zijn). 

Tussentijdse evaluatie
mede naar aanleiding van de inspraakreacties over de verhouding 30% sociale huur en 70% 
koop, hebben de opstellers het volgende aangevuld: nadat de eerste fase van de vernieuwing 
(pearsonlaan en aangrenzende delen adenauerlaan en spaaklaan) is gerealiseerd, komt er een 
evaluatie van de herhuisvestingsmogelijkheden.  
mocht dan blijken dat het aantal sociale huurwoningen in de nieuwe situatie niet toereikend is 
om alle huishoudens conform de afspraken in het algemeen sociaal projectplan van de duo-
overeenkomst te herhuisvesten, dan is mitros bereid om het percentage sociale huurwoningen 
in overleg met de (toekomstige) bewoners en de gemeente opnieuw te bezien, teneinde een 
passende herhuisvesting mogelijk te maken.

wel oF niet (tijdelijK) verhuizen
de ingreep in het noordkwadrant is zo ingrijpend dat iedere bewoner van een flatwoning van 
mitros op enig moment moet verhuizen, of het nu om ingrijpende renovatie gaat of sloop. er zijn 
drie soorten inspraakreacties over dit onderwerp: bewoners die zo snel mogelijk willen verhui-
zen (zij vinden het te lang duren), bewoners die geen verhuizing willen en bewoners die onder 
bepaalde voorwaarden willen verhuizen.
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in de vele gesprekken die de opstellers van dit plan hebben gehad met degenen die inspraken, 
bleek een grote behoefte aan maatwerk op het niveau van het huishouden. daarom zal in het 
vervolg zoveel mogelijk maatwerk worden geleverd. 

- voor de mensen die zo snel mogelijk willen verhuizen: mitros wil met de nog op te richten 
bewonerscommissies overleggen hoe gerealiseerd kan worden dat huishoudens die graag 
willen verhuizen/specifieke woonbehoeften hebben, zo snel mogelijk mét vergoeding en de 
duo-rechten kunnen verhuizen; 

- voor mensen die geen verhuizing willen: mitros zal in één op één gesprekken met deze huis-
houdens hun bezwaren bespreken en kijken hoe daaraan kan worden tegemoet gekomen.

- voor mensen die alleen onder voorwaarden zouden willen verhuizen: mitros nodigt deze huis-
houdens nadrukkelijk uit om deel te nemen aan de bewonerscommissie en/of aan het plan-
team dat het plan voor de vernieuwing opstelt. in de (mondelinge) inspraakreacties kwamen 
de volgende vormen van maatwerk aan de orde:

Zelfaangebrachte voorzieningen 
een aantal bewoners heeft zelf verbeteringen aangebracht in de woning. zij zijn bang dat ze 
niets terugzien van hun investering bij verhuizing. mitros heeft een regeling voor de vergoeding 
van de zelfaangebrachte voorzieningen. deze regeling wordt besproken met de bewonersom-
missie en opgenomen in het sociaal plan.

Opzien tegen verhuizing vanwege ouderdom of ziekte
mitros zal in in één op één gesprekken met deze huishoudens hun problemen wensen bespre-
ken en bekijken hoe hieraan tegemoet kan worden gekomen.

Moskee en winkels dichtbij
met name de wat oudere bewoners van marokkaanse afkomst stellen prijs op herhuisvesting in 
de buurt van de moskee in het attleeplantsoen en van de winkels van winkelcentrum rijnbaan. 
bij de herhuisvesting zal rekening gehouden worden met deze wens.

Verhuizen naar een eengezinswoning
veel huishoudens in de flats zouden willen verhuizen naar een eengezinswoning. eengezinswo-
ningen zijn echter een schaars goed. zij zullen ook in de toekomst schaars zijn, ook al is het de 
bedoeling meer grondgebonden woningen in het noordkwadrant te realiseren. ze zullen worden 
toegewezen op passendheid (huishoudensgrootte en inkomen). als meerdere ‘duo-urgenten’ 
(mensen die moeten verhuizen vanwege de vernieuwing) zich inschrijven voor dezelfde eenge-
zinswoning, dan bepaalt de woonduur van deze huishoudens de volgorde. 

verbetering van (eengezins)woningen eigenaar-
bewoners
de gemeente, mitros en portaal willen in samenwerking de eigenaren van woningen stimuleren 
om hun woning op te knappen. de corporaties zullen waar mogelijk de aanpak van hun eigen 
woningen combineren met de aanpak door particulieren. de gemeente biedt de eigenaren 
van woningen daarnaast de gelegenheid om gebruik te maken van het ‘revolverend fonds’ om 
goedkoop leningen aan te trekken teneinde het noodzakelijk onderhoud uit te voeren en verbe-
teringen aan te brengen aan gemeenschappelijke onderdelen (dakranden, schilderwerk, daken, 
erfafscheidingen). in 2009 zal een plan worden gemaakt  voor de organisatie en uitvoering van 
de particuliere woningverbetering.

voorzieningen
naar aanleiding van de inspraak inventariseert de gemeente de behoefte aan sport- en ontspan-
ningsruimte voor jongeren. uiterlijk medio 2009 zijn de resultaten van dit onderzoek beschik-
baar. bij de ontwikkeling van de bouwplannen voor het noordkwadrant zal tevens behoefte aan 
een kinderdagverblijf en aan woningen (en voorzieningen) voor ouderen worden onderzocht. 



1. kanaleneiland-noord 
anno 2008

Kanaleneiland-noord heeft voldoende potentie om zich te ontwikkelen tot een 
aantrekkelijke buurt. de ligging in de stad wordt steeds gunstiger. door de aanleg van 
leidsche rijn is de wijk Kanaleneiland veel centraler komen te liggen binnen de stad. 
de wijk is prima ontsloten op zowel het stedelijk als het landelijk wegennet en voorzien 
van goed openbaar vervoer. de stedenbouwkundige hoofdstructuur is helder en heeft 
voldoende kwaliteit. hierbinnen is ruimte voor vernieuwing en variatie zonder dat de wijk 
onsamenhangend wordt. het is een uitdaging om Kanaleneiland-noord aan te passen 
aan nieuwe behoeften en omstandigheden, zonder de kenmerkende opbouw van de wijk 
geweld aan te doen.

Kanaleneiland-noord biedt culturele verscheidenheid, die als kans benut kan worden. 
er is een goede samenwerking tussen de moskeeën. vrijwilligersinitiatieven als de 
vrouwenvereniging al amal en de sport- en ontmoetingsactiviteiten van de stichting van 
en voor jongeren hebben een groot bereik, ook onder respectievelijk moeilijk bereikbare 
vrouwen en jongeren. het grote aantal zelforganisaties is een goede potentie van 
Kanaleneiland-noord. uit de laatstgehouden nup-peiling (nieuw utrechts peil) blijkt dat 
Kanaleneiland met 32% zelfs het hoogste percentage actieve buurtbewoners van utrecht 
heeft. verschillende groepen hebben een veelheid aan concrete initiatieven aangedragen 
voor de wijk. misschien zijn zij (nog) niet een afspiegeling van de hele buurt, toch zijn deze 
groepen het kapitaal voor de toekomst van Kanaleneiland.

er is echter ook een andere kant aan Kanaleneiland-noord: er wonen momenteel teveel 
bewoners met een zwakke sociaal-economische positie in de wijk. de kwetsbaarheid van 
deze bewoners vertaalt zich in kwetsbaarheid van kinderen. voor een aantal van deze 
kinderen is de stap naar rondhangen, schoolverlaten en zelfs jeugdcriminaliteit eenvoudig 
gezet. de wijk heeft mede hierdoor een slecht imago gekregen. de complexiteit van 
problemen heeft minister vogelaar doen besluiten om Kanaleneiland samen met transwijk 
tot	“krachtwijk”	te	benoemen.	Extra	financiële	middelen	en	een	langdurige	integrale	
focus van gemeente, corporaties en instellingen geeft ruimte om samen met bewoners te 
werken aan een nieuw elan in de wijk. 

bewonersKenmerKen
in Kanaleneiland-noord is circa 80% van de ruim 11.000 inwoners van allochtone 
afkomst, voornamelijk van marokkaanse en deels ook turkse origine. het is de meest 
jonge wijk van utrecht met 32 % van de inwoners jonger dan 18 jaar. 

jongeren in Kanaleneiland-noord
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52% van de bevolking in Kanaleneiland-noord is laagopgeleid. de werkloosheid is 
hoog. ondanks de daling sinds 2004 zoeken nog steeds twee keer zoveel inwoners 
van Kanaleneiland naar een betaalde baan dan gemiddeld in de stad (13% ten opzichte 
van 5,1 % in heel utrecht). jongeren missen vaak een startkwalificatie. het percentage 
werkzoekende jongeren is 4,4% tegenover 1,8% in de gehele stad. in de wijk wonen veel 
gezinnen (23,6%) waar een uitkering, vaak een bijstandsuitkering, de belangrijkste bron 
van inkomsten is. het gemiddelde huishoudinkomen behoort hiermee tot het laagste van 
de stad. veel problemen zitten achter de voordeur: opvoedingsproblemen, schulden, 
werkeloosheid, psychosociale problemen. niet iedereen is in staat deze problemen 
zelf te overwinnen of de weg te vinden naar de hulpverlening. ook is er een groep, die 
de problemen in het gezin negeert, voor overlast zorgt en slecht bereikbaar is voor de 
hulpverlening. 
Kinderen in Kanaleneiland sporten minder dan hun leeftijdgenootjes in de stad (38% 
ten opzichte van 63% stedelijk). door de belemmerende omstandigheden zien we in de 
hele buurt ook weinig betrokkenheid bij de leefomgeving. 18,5% geeft aan onvoldoende 
sociale contacten te hebben.

tabel 1: Kenmerken van de bevolking van Kanaleneiland

bron: Bestuursinformatie Utrecht, cijfers over de subwijk Kanaleneiland (70 + 71). 
Het betreft hier cijfers over de hele wijk Kanaleneiland.

tabel 2: waarderingen en kenmerken in heel Kanaleneiland

bron: Bestuursinformatie Utrecht, cijfers over de subwijk Kanaleneiland (70 + 71). 

Het betreft hier cijfers over de hele wijk Kanaleneiland.

Beoordeling van de buurt/woning 2002 2007

Actief in de buurt (%) 24,2 32,1

Algemeen buurtoordeel 5,2 4,7

Vindt buurt onprettig (%) 35,4 38,1

Sociale cohesie 4,9 4,4

Onvoldoende sociale contacten (%) 8,4 18,5

Komt niet rond (%) - 20,1

Matig/slecht gezondheid (%) - 22,5

Rapportcijfer voor de woning 6,9 6,5

Ontevreden over de woning (%) 17,7 24,5

Leeftijd 2004 2008 Utrecht 2008

% 0-17 jaar 28.5 28.1 18.9

% 18-55 jaar 55.2 56.9 62.8

% 55+ 16.4 14.9 18.3

Herkomst

% Autochtonen 18.9 15.7 69.0

% Marokkanen 44.7 46.7 8.8

% Turken 21.5 21.1 4.4

% Surinamers/Antillianen 3.4 3.5 3.4

% overig niet-westers 7.7 8.4 4.4

% westers 6.5 6.6 10.0
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reFerentie winKelcentrum - ypenburg

reFerentie pleingebouw - dordrecht

veiligheid
veiligheid is al jarenlang een probleem in de wijk. de ervaren overlast van jongeren 
is in het afgelopen jaar gedaald, maar veel bewoners voelen zich onveilig en vinden 
de criminaliteit het grootste probleem van de wijk. daarom wordt zowel repressief als 
preventief hoog ingezet op deze jongeren. de toegepaste drang- en dwangmaatregelen 
zijn noodzakelijk voor een doorbraak. tegelijkertijd is het bieden van kansen aan de grote 
groep risicojongeren van even groot belang voor een structurele verbetering. bewoners 
waarderen de huidige intensieve aanpak van de veiligheid en beschouwen deze als 
toereikend.

tabel 3: gevoel van veiligheid

bron: Bestuursinformatie Utrecht, cijfers over de subwijk Kanaleneiland (70 + 71). 
Het betreft hier cijfers over de hele wijk Kanaleneiland.

onderwijs
de basisscholen hebben voor het merendeel leerlingen van allochtone afkomst (zwarte 
scholen). de achterstandsscore voor het basisonderwijs is het hoogste van de hele stad. 
52% van de bevolking in Kanaleneiland-noord is laagopgeleid. vooral onder de allochtone 
bevolking zijn nog relatief veel mensen met een taalachterstand. de uitstroom van kinde-
ren van het basisonderwijs gaat in hoofdzaak naar vmbo scholen: 70% van de voortgezet 
onderwijs leerlingen tot 14 jaar uit Kanaleneiland-noord zit op het vmbo, stedelijk is dat 
44 %. in de wijk wordt relatief veel gespijbeld. onder de groep jongeren tot 14 jaar is het 
schoolverzuim tweemaal zo hoog als het stedelijk gemiddelde. daarbij kampen een aantal 
ook met aanpassingsproblemen. 

economische Functies
de sociaal-economische positie van de wijk is laag en moet verbeteren. hiervoor wordt 
ingezet op een betere aansluiting  van werk en onderwijs en toeleiding naar werk. er is 
behoefte aan meer mogelijkheden voor werk in de wijk, bijvoorbeeld in de vorm van kleine 
betaalbare bedrijfsruimtes. de wijk is op dit moment gesplitst in een woongedeelte en 
een werkgedeelte. het werk bevindt zich in de zone langs de beneluxlaan. er zijn twee 
winkelcentra: winkelcentrum Kanaleneiland, een stadsdeelcentrum dat verder wordt 
uitgebreid en winkelcentrum rijnbaan dat tot voor kort een buurtstripje was, maar nu 
wordt herontwikkeld.
langs de beneluxlaan liggen kantoren, waaronder het hoofdkantoor van wessanen bv. 
het mesos medisch centrum vertrekt naar verwachting in 2012 naar leidsche rijn en 
het vrijkomende terrein wordt geschikt gemaakt voor woningbouw. gezien het huidige 
detailhandelsbeleid zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden naast de bestaande plannen 
voor winkelcentrum Kanaleneiland en rijnbaan. horecavoorzieningen moeten aansluiten 
bij de winkelconcentraties in de wijk. voor een solitaire horecavestiging kan een 
uitzondering gemaakt worden, mits het een sterk concept betreft. 

2002 2006 2007
Utrecht 

2007

Voelt zich onveilig in de buurt 50,4 59,9 51,4 29

Ervaart overlast door jongeren 40,6 64,6 50,7 19,3

16



maatschappelijKe Functies
in de buurt is grote behoefte aan kantoor- en ontmoetingsruimten voor maatschappelijke 
functies (bijvoorbeeld vergaderruimte voor zelforganisaties of een ruimte voor de 
jongeren van de turkse moskee). nu is dit mogelijk in het hart van noord, het drie 
generatie centrum en het jeugdcultuurhuis (galecop).  ook zijn enkele woningen door de 
corporaties beschikbaar gesteld als kantoor of gebruiksruimtes voor bewonersinitiatieven 
en doenja.  onderzocht wordt nog of het aanbod aan kantoor- en ontmoetingsruimte bij 
een efficiënt gebruik voldoende is om in de vraag te voorzien. 
er is geen behoefte aan nieuwe gebouwen voor sociaal culturele voorzieningen of 
onderwijs, naast de voorzieningen die er nu al staan. in de buurt is wel een behoefte aan 
grote, betaalbare feestruimte voor (bijvoorbeeld) bruiloften. ook is er behoefte aan een 
podium, maar hierin zal over vijf jaar worden voorzien in de as van Kanaleneiland.
 

stedenbouwKundige opzet: Kanaleneiland, 
stempelstad 
Kenmerkend voor Kanaleneiland-noord is de hoofdrichting evenwijdig aan het 
amsterdam-rijnkanaal, met haaks hierop groene zones. tussen het amsterdam-rijnkanaal 
en de beneluxlaan is binnen deze structuur een stempelstad ontstaan. dit is een herhaald 
patroon van langwerpige stroken die doorgaans haaks op elkaar staan. de stroken 
bestaan uit etagewoningen en grondgebonden woningen. de stedenbouwkundige opzet is 
gebaseerd op een goede afstemming tussen openbare, collectieve en private ruimte. de 
structuur geeft de wijk een eigen identiteit en houdt het karakter van de wijk overeind. de 
huidige  uitstraling van de wijk is echter wel gedateerd.
Kanaleneiland-noord kan door de ver doorgevoerde systematiek van systeembouw en 
stempels minder goed veranderingen opnemen. het is een uitdaging om met behoud van 
de identiteit toch ruimte voor vernieuwing te vinden. de sleutel ligt daarbij in het zoeken 
naar een nieuwe invulling van de stempelstructuur, die vraagt om een nieuwe opzet. de 
genoemde cultuurhistorische kwaliteiten moeten meegenomen worden als uitgangspunt 
bij ruimtelijke ontwikkelingen in Kanaleneiland-noord.

Kanaleneiland, stempelstad
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woningen
in Kanaleneiland-noord staan 2.276 woningen. 63% van de woningen is een portiekflat 
zonder lift. 85% is een meergezinswoning. de woningen in de portiekflats zijn relatief 
groot, vaak minimaal 4 kamers, waardoor er veel (grote) gezinnen wonen. het grootste 
deel van de woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen (75%). deze eenzijdige 
samenstelling van de woningvoorraad is de belangrijkste oorzaak van de concentratie van 
relatief kansarme gezinnen. 
door de gespannen woningvoorraad in de regio utrecht is er overal goede 
verhuurbaarheid, ondanks de matige kwaliteit van een aantal van de portiekflats, met 
name in het noordkwadrant, die noch een lift, goede isolatie, een redelijke badkamer 
of centrale verwarming hebben. er is een relatief hoge verhuisgeneigdheid onder 
de bewoners. de uitgaande verhuisbewegingen bestaan voor een groot deel uit de 
midden- en hogere inkomens, waarvoor nu in het gebied geen woningen beschikbaar 
zijn. de vrijkomende woningen worden veelal betrokken door mensen uit lagere sociaal-
economische klassen. het relatief lage sociaal economische niveau van de bewoners van 
de wijk blijft zo in stand.
de netto huren voor woningen in Kanaleneiland-noord voor de flats zonder lift bedragen 
(afhankelijk van het aantal kamers) gemiddeld € 300,-- per maand. voor de flats met 
lift bedragen de huren tussen de € 400,-- en € 450,--. overigens is de gemiddelde 
waardering van de bewoners voor de woningen in Kanaleneiland niet zeer laag. 
gemiddeld krijgen de woningen een voldoende (een 6,5 in 2007), al daalt de waardering 
wel. veel buurtbewoners zijn van mening dat er een gebrek is aan goede, aangepaste 
woningen voor ouderen in de buurt.

tabel 4: woningvoorraad in 2008

Bron: Bestuursinformatie Utrecht

Aantal woningen 2.276

% koop 16,9

% part. huur 8,4

% sociale huur 74,7

% meergezinswoningen 85,3

% eengezinswoningen 14,7

Kanaleneiland Noord 2008

verschillende woningtypologiën
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openbare ruimte
Kanaleneiland heeft veel openbare ruimte, waaronder stedelijk groen, speelplekken, par-
keerterreinen en binnentuinen. de bruikbaarheid en veiligheid zijn echter niet optimaal. de 
openbare ruimte is vanuit het oorspronkelijk stedenbouwkundig ontwerp ingericht voor 
de auto, dus voor verplaatsen in plaats van verblijven. het meeste groen is kijkgroen in 
plaats van gebruiksgroen. veel tuinen, vooral bij de portiekflats, worden niet tot nauwelijks 
gebruikt. er is door de grote hoeveelheid portiekflats met bergingen op de begane grond 
weinig sociale controle. de kanaalzone is niet ingericht op ontmoeten en wordt matig 
gebruikt. ook het kanaal zelf is in de wijk niet goed voelbaar en beleefbaar. er zijn veel 
speelplaatsen, maar ook deze worden niet overal optimaal gebruikt.  de bestrating van de 
pleinen en stoepen is op veel plekken verouderd en de inrichting van de openbare ruimte 
is, vooral op de pleinen tussen de flats, niet meer geschikt voor het huidige gebruik en de 
huidige parkeerbehoefte. Kortom, de openbare ruimte is dringend toe aan herinrichting en 
vernieuwing.

limes
uit recent onderzoek is gebleken dat de limes (de doorgaande weg die de forten langs 
de grens(=limes) van het romeinse rijk met elkaar verbond) door Kanaleneiland loopt. de 
limes ligt zuidelijk van de meernbrug, en loopt diagonaal richting 5 mei plein door de wijk 
Kanaleneiland en dus dwars door het plangebied. er moet nog onderzoek gedaan worden 
of en op welke manier de limes in Kanaleneiland-noord zichtbaar gemaakt kan worden. 

verKeer
in de huidige situatie is Kanaleneiland noord op de volgende wijze ontsloten.

•	via	de	Van	Heuven	Goedhartlaan	met	een	aansluiting	op	de	Beneluxlaan;	
•	via	de	Bernadottelaan	in	de	vorm	van	een	halve	aansluiting	op	de	Beneluxlaan;
•	via	de	Trumanlaan	met	een	aansluiting	op	de	Churchilllaan;
•	via	de	Rooseveltlaan	die	een	verbinding	vormt	naar	Kanaleneiland-Zuid.

de ontsluitingsweg binnen het plangebied wordt gevormd door de van heuven goedhart-
laan (tussen beneluxlaan en marshalllaan). deze route kent een snelheidsregime van 50 
km/u. de overige wegen in het gebied zijn 30 km/u-gebied . bewoners klagen dat auto-
mobilisten over de lange rechte straten, in het bijzonder de marshalllaan, de van heuven 
goedhartlaan en de eisenhowerlaan vaak te hard rijden. verder ondervindt men hinder 
van verkeersopstoppingen op de eisenhowerlaan. daarnaast klagen de bewoners in een 
aantal straten over parkeeroverlast. het gaat daarbij met name om parkeren op de stoep.

huidige openbare ruimte
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milieu

Geluid
het plangebied ligt binnen de geluidzone van  industrieterrein hooggelegen. voor de 
bestaande flats langs het amsterdam-rijnkanaal is met de geluidzone een maximaal 
toegestane geluidsbelasting (mtg) vastgelegd. voor nieuwe woningen verleent de 
gemeente tot 53db ontheffing. op het moment dat de bouwplannen een concrete vorm 
krijgen moet onderzoek worden gedaan naar de geluidbelasting. het is waarschijnlijk 
dat de voorkeursgrenswaarde van 48 db wordt overschreden in het plangebied. het is 
dan noodzakelijk om een hogere waarde procedure te volgen. voor het verlenen van een 
ontheffing stelt de gemeente utrecht randvoorwaarden. deze randvoorwaarden staan 
vermeld in de geluidnota van de gemeente utrecht. 

wegverkeerslawaai plangebied
o in de huidige situatie bevindt het plangebied zich in de invloedsfeer van met name de 

a2, de martin luther Kinglaan en de van heuven goedhartlaan. 
o er komt een Fly over op het 24 oktoberplein. het verkeerslawaai van de martin luther 

Kinglaan zal daardoor veranderen en daarmee ook de geluidsituatie;
o de herontwikkeling van de locatie van het ziekenhuis mesos oudenrijn kan ook 

gevolgen hebben voor de invloed van de beneluxlaan op de meest oostelijk gelegen 
complexen.

zodra bouwplannen een meer concrete vorm hebben moet er een geluidonderzoek in 
verband met wegverkeerslawaai worden gedaan.
de algemeen geldende eisen op grond van de geluidnota zijn:
1. er moet een reden zijn om van de voorkeursgrenswaarde af te wijken 

(ontheffingscriteria).	Hierbij	geldt	de	hoofdregel	dat	“een	ruimtelijke	ontwikkeling	
een positieve betekenis heeft voor de utrechtse stedelijke structuur of een gunstig 
akoestisch	effect	heeft	op	de	bestaande	woningen”.	In	bijlage	4	van	de	Geluidnota	is	
een en ander gespecificeerd; 

2. er moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, te weten:
•	Iedere	woning	moet	beschikken	over	een	geluidluwe	gevel;	
•	De	woning	bevat	voldoende	verblijfsruimten	aan	de	geluidluwe	gevel,	te	weten	30%	

van het aantal verblijfsruimten of 30% van de oppervlakte van het verblijfsgebied; 
•	Indien	de	woning	beschikt	over	een	buitenruimte	dan	is	deze	bij	voorkeur	gelegen	

aan de geluidluwe zijde. het geluidniveau mag er in ieder geval niet meer dan 5 db 
hoger zijn dan op de geluidluwe gevel.

Externe veiligheid
vervoer van gevaarlijke stoffen
•	Amsterdam-Rijnkanaal:	ter	bestrijding	van	calamiteiten	en	het	voorkomen	van	letsel	ten	

gevolge van ongevallen op het amsterdam rijnkanaal, is het zinvol een open strook 
langs het Kanaal vrij te houden van 30 meter. de huidige complexen die in aanmerking 
komen voor eventuele herontwikkeling voldoen ruim aan die eis.

•	Martin	Luther	Kinglaan:	vanaf	de	A2	wordt	het	LPG	tankstation	op	het	24	oktoberplein	
bevoorraad (lpg tankwagen). nagegaan moet worden of deze route van invloed is op 
de planontwikkeling.

•	Risicobedrijven:	het	plan	bevindt	zich	buiten	de	risicocontour	en	effectafstand	
van texaco lpg tankstation op het 24 oktoberplein, dat onder het besluit externe 
veiligheid (bevi) valt. 
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2. de opGave voor de 
koMende 10 jaar

de aanpak die met het wijkactieplan voor heel Kanaleneiland is ingezet, is een integrale 
aanpak: sociaal-economische versterking, intensief beheer en fysieke vernieuwing.  het 
gebiedsplan verbindt waar mogelijk deze sociale en economische maatregelen aan de 
fysieke projecten, zodat deze elkaar aanvullen en versterken.  

sociale versterKing
het wijkactieplan ‘Kanaleneiland leert’ en het ‘versnellingsplan Kanaleneiland’ beschrijven 
uitgebreid de sociale versterking. de meeste projecten op dit terrein zijn in uitvoering. 
daarom verwijzen we voor dit onderdeel naar deze plannen. 

onderwijs
er wordt bij de vernieuwing van het plangebied gekozen voor behoud van een 
gezinswoonmilieu. de voorzieningen in de wijk in de vorm van een forumschool en diverse 
basisscholen zijn reeds aanwezig. het niveau van het onderwijs moet echter voldoende 
zijn om blijvend gezinnen aan te trekken. er worden onder andere meer ruimtes voor 
huiswerkbegeleiding gecreëerd. de overige maatregelen op het gebied van onderwijs zijn 
opgenomen in het wijkactieplan ‘Kanaleneiland leert’.

maatschappelijKe Functies
de behoefte aan een grote, betaalbare feestruimte is groot in de buurt. binnen het 
plangebied is echter geen ruimte voor een dergelijke voorziening, omdat de hiervoor 
noodzakelijke parkeercapaciteit niet kan worden gerealiseerd. 
de behoefte aan vergader- en ontmoetingsruimte voor maatschappelijke organisaties zal 
in eerste instantie moeten worden opgelost door een efficiënt gebruik van de beschikbare 
ruimte. daarnaast kunnen mogelijk in de toekomst nieuwe ruimten in de plinten van de 
flats worden gecreëerd voor dit doel (onderzoek hiernaar is gestart). naar aanleiding van 
de inspraak inventariseert de gemeente de behoefte aan sport- en ontspanningsruimte 
voor jongeren. bij de ontwikkeling van de bouwplannen voor het noordkwadrant zal 
tevens behoefte aan een kinderdagverblijf en aan woningen (en voorzieningen) voor 
ouderen worden onderzocht.

werKgelegenheid
in Kanaleneiland-noord wordt op veel terreinen gewerkt aan de vernieuwing. dat levert 
een hoop werkgelegenheid op, zowel in het beheer als in de bouw. de toeleiding van 
niet-actieven naar werk heeft een hoge prioriteit. het voorstel is om voor de komende 
vier jaar een specifieke ’werkbemiddelaar’ aan te stellen, die zich richt op het stimuleren 
van werkgelenheid en het omzetten van allerlei vernieuwingswerk in banen voor 
buurtbewoners. zijn/haar eerste taak is om met alle opdrachtgevers in het gebied te 
bekijken of opdrachtnemers (aannemers en dergelijke) kunnen worden verplicht om bij de 
uitvoering van opdrachten bij te dragen aan de werkgelegenheid voor buurtbewoners. 
bedrijvigheid aan huis is alleen mogelijk als dit geen overlast in de omgeving geeft in 
het kader van milieu (geluid, geur, vervuiling) en parkeren. in de buurt zijn relatief veel 
zelfstandige ondernemers gevestigd op huisadressen. in de tweede helft van 2008 
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onderzoeken de corporaties en de gemeente of er goedkope werkruimte in de plinten 
van de flats kan worden gerealiseerd voor niet-overlastgevende activiteiten. daarnaast 
willen partijen stimuleren dat ook op het ‘mesosterrein’ de aansluiting wordt gezocht met 
leerwerkbanen of dat er betaalbare werkruimten worden gerealiseerd.
vanharte resto opent in 2008 in het 3 generatiecentrum een vestiging. het doel van dit 
initiatief is om mensen te laten (her)integreren in de maatschappij. 
vanaf augustus 2008 treedt ‘wijk en bedrijf’ in utrecht in werking. het betreft een 
initiatief van de Kamer van Koophandel midden nederland en de gemeente utrecht. aan 
de begeleidingsgroep van dit initiatief nemen mKb nederland, woningbouwcorporaties, 
wijkmanagers en sociale zaken deel. deze organisatie stelt zich ten doel om de 
wijkeconomie duurzaam te stimuleren; de aandachtwijken in het bijzonder, waaronder 
Kanaleneiland-noord. inwoners uit deze wijken kunnen zich tot ‘wijk en bedrijf’ wenden 
met vragen over en voor ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf. 

intensieF beheer en veiligheid
wie je ook bent en waar je ook woont, iedereen wil dat zijn of haar omgeving voldoet aan 
een aantal elementaire voorwaarden:

•	De	buurt	moet	schoon	zijn;
•	De	buurt	moet	er	niet	afgeleefd	en	gehavend	uitzien,	maar	hij	moet	heel	zijn;
•	Je	moet	geen	overlast	hebben	van	buren	of	andere	omwonenden;
•	Je	wilt	je	veilig	voelen	in	je	huis	op	straat.

het huidige Kanaleneiland-noord voldoet onvoldoende aan deze voorwaarden. op 
straat lag tot voor kort erg veel zwerfvuil. er wordt nog al eens huisvuil achtergelaten op 
plaatsen waar dat niet hoort. in de buitenruimte is veel kapot en de pleinen zien er op 
sommige plekken grauw en gehavend uit. in een aantal portieken is sprake van grote 
overlast. de veiligheid is de afgelopen tijd meetbaar verbeterd, maar het veiligheidsgevoel 
van de bewoners is nog onvoldoende. de opgave voor de komende jaren is dan ook:

•	De	buurt	afdoende	schoonmaken	en	zorgen	dat	het	huisvuil	niet	op	straat	komt	te	
liggen;

•	Overlast	intensief	bestrijden;
•	Bewoners	inschakelen	bij	deze	activiteiten;
•	De	buitenruimte	vernieuwen;
•	Onderhoud	en	opschonen	binnentuinen
•	Het	veiligheidsprogramma	onverkort	doorzetten.

in hoofdstuk drie staan de bijbehorende maatregelen.

verKeer
de bewoners noemen drie problemen met het verkeer: te hard rijden, parkeeroverlast (o.a. 
op de trottoirs) en opstoppingen en parkeerproblemen in de eisenhowerlaan.
in het vastgestelde wijkverkeersplan is al een aantal maatregelen opgenomen tegen 
te hard rijden: in de eisenhowerlaan komt een plateaudrempel ter hoogte van de 
kop van de geallieerdenlaan (hart van noord) en in de marshalllaan komen drie 
oversteekvoorzieningen, waaronder één ter hoogte van het peltplantsoen. extra 

vanharte resto opent in 2008 in het 
3 generatiecentrum een vestiging

parkeerdruk in de wijk
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snelheidsremmende voorzieningen op de marshalllaan en de van heuven goedhartlaan 
behoren niet tot de mogelijkheden vanwege de route voor de bus. 
volgens de verkeerskundigen hebben de verkeersopstoppingen in de eisenhowerlaan 
twee oorzaken: een slechte doorstroming van de van heuven goedhartlaan (verkeerslicht) 
en sluipverkeer dat uit de churchilllaan afslaat, om de verkeerslichten op het 5 mei plein 
te vermijden. dit wordt (waarschijnlijk) in de toekomst opgelost, omdat de doorgang 
tussen de eisenhowerlaan en de churchilllaan na de uitbreiding van het winkelcentrum 
niet meer mogelijk is. daarnaast leidt de aanleg van de Flyover tot een betere 
doorstroming op het 24 oktoberplein, waardoor naar verwachting ook de aansluiting van 
de van heuven goedhartlaan op de beneluxlaan beter doorstroomt. eénrichtingsverkeer 
in de eisenhowerlaan is geen oplossing voor de verkeersopstoppingen. het is slechts een 
verplaatsing van het probleem en leidt tot andere problemen, zoals te snel rijden. om de 
parkeeroverlast aan het eind van de eisenhowerlaan bij het winkelcentrum op te lossen 
wordt overwogen om anti-parkeerbollen te verplaatsen en twee laad- en losplekken te 
realiseren. 
volgens een parkeertelling in 2004 is er in de buurt voldoende parkeerruimte, maar 
bewoners hebben een voorkeur voor het parkeren van hun auto voor de deur. vooral 
op de pleinen tussen de flats is hiervoor onvoldoende ruimte, met als gevolg dat 
automobilisten hun auto op het trottoir parkeren. dat is bijvoorbeeld geregeld het geval in 
de adenauerlaan. herinrichting van het openbaar gebied moet in de toekomst parkeren 
op de stoep moeilijk of onmogelijk maken. bij nieuwbouw wordt het parkeren zoveel 
mogelijk van de straat gehaald en op eigen terrein opgelost. in het najaar van 2008 wordt 
een nieuw parkeeronderzoek uitgevoerd naar de parkeersituatie in Kanaleneiland-noord. 
op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden voorstellen ontwikkeld voor het 
oplossen van de bestaande parkeerproblematiek.

FysieKe vernieuwing
een deel van de woningen in Kanaleneiland-noord is in slechte staat. daarom is in 2002 
besloten om de  woningen in Kanaleneiland noord-noord als duo-project op te nemen 
met als datum 2012. de woningvoorraad is eenzijdig. ten westen van de trumanlaan 
staan voornamelijk  portieketagewoningen (ongeveer 1.400) die zonder uitzondering als 
sociale huurwoning worden verhuurd. met als gevolg een eenzijdige samenstelling van 
de bevolking. door de strikte toewijzingsregels wonen in de flats huishoudens met veel 
kinderen en met een laag inkomen. mensen die kunnen kopen of in een eengezinswoning 
willen wonen gaan de wijk uit  omdat er voor hen in Kanaleneiland geen aanbod is van 
deze woningen. door meer keuze in prijsklassen en meer grondgebonden woningen 
aan te bieden wordt een verandering in gang gezet. tegelijkertijd worden de bestaande 
woningen waar nodig verbeterd.

Kort samengevat luidt het programma voor de Komende tien jaar: 
versterk wat goed is, vervang wat slecht is en zorg voor meer keuzemogelijkheden. 
Het resultaat moet zijn dat de betrokken bewoners en ondernemers er beter van 
worden, waar ze ook wonen in de buurt. 

vernieuwing van openbare ruimte en 
plinten

jongeren doen actief mee in de wijk realisatie johan cruyff court
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slecht onderhouden woningen

voor de verschillende delen van Kanaleneiland noord betekent dat het volgende:

Het Middenkwadrant wordt versterkt
de ongeveer 1100 flatwoningen tussen de van heuven goedhartlaan en de 
bernadottelaan zijn goed tot redelijk goed. hier worden de woningen waar nodig 
verbeterd. de openbare ruimte wordt grondig vernieuwd. er komt meer levendigheid in de 
plinten. het beheer blijft intensief of wordt nog verder geïntensiveerd. de toewijzing van 
woningen aan grote huishoudens wordt afgeremd. de bewoners hoeven in de komende 
tien jaar niet te verhuizen voor ingrijpende renovatie of nieuwbouw. zij profiteren van de 
‘upgrading’ en van het intensieve beheer.

Het Noordkwadrant wordt ‘geherstructureerd’
de onderhoudstoestand van de ongeveer 450 flatwoningen tussen de van heuven 
goedhartlaan en het attleeplantsoen is het slechtst.deze buurt wordt in zijn geheel 
vernieuwd. alle flats (de eengezinswoningen uitgezonderd) worden vervangen door 
nieuwbouw of worden ingrijpend gerenoveerd. om de keuzemogelijkheden te bevorderen, 
komen in het noordkwadrant meer eengezinswoningen. dit is een wijziging ten opzichte 
van de in 2005 vastgestelde ‘ruimtelijke visie Kanaleneiland’: de bebouwing van 
het noordkwadrant krijgt een lagere dichtheid dan is vastgelegd in de visie. de visie 
bevatte een verdichting van de huidige 60-80 woningen per hectare (per stempel) naar 
een hoogstedelijk milieu met tenminste 100 woningen per hectare (per stempel). dit 
gebiedsplan kiest voor maximaal de huidige dichtheid of een verdunning (naar minimaal 
60% van het huidige aantal woningen). de belangrijkste reden hiervan is de behoefte aan 
meer differentiatie in de wijk. in Kanaleneiland-noord staan al heel veel appartementen 
en in het centrumgebied komt een hoogstedelijk woonmilieu met voornamelijk 
appartementen. vanwege de behoefte aan meer differentiatie wordt daarom in het 
noordkwadrant gekozen voor een meer ontspannen gezinsmilieu. van de nieuwbouw (en 
renovatie) wordt 30% een sociale huurwoning en 70% een ‘marktwoning’. alle bewoners 
van de flats van mitros gaan (tijdelijk) verhuizen tussen 2010 en 2015. zij profiteren van de 
mogelijkheid dat ze naar een betere woning kunnen verhuizen of doorschuiven naar een 
nieuwe woning.
de ingrijpende vernieuwing van het hele noordkwadrant biedt de mogelijkheid om een 
heel nieuw deel van de buurt te creëren met een eigen sfeer en veel keuze aan woningen, 
omdat ook op het aansluitende mesosterrein een nieuwe woonbuurt verrijst.

De Kanaaloever wordt boulevard met park; Peltplantsoen voor spel en 
cultuur
het plantsoen tussen het amsterdam-rijnkanaal en de rooseveltlaan krijgt de allure 
van een boulevardpark, waar je kunt picknicken, luieren of bewegen. de mogelijkheid 
voor een restaurant met een terras wordt onderzocht. in het peltplantsoen is een cruyff 
court gerealiseerd en wordt een bouwspeeltuin aangelegd. ook ligt het opgeknapte 
jeugdcultuurhuis galecop aan het plantsoen, dat voor jongeren letterlijk en figuurlijk als 
centrum van de wijk fungeert. aan deze voorzieningen wordt een sociaal programma 
gekoppeld.

groeten uit kanaleneiland

redelijk tot goede woningen meer levendigheid in de plinten
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meer verscheidenheid (diFFerentiatie) en nieuwe 
doelgroepen
iedereen is het erover eens dat Kanaleneiland-noord grote behoefte heeft aan een 
grotere verscheidenheid aan huishoudens. op de bijgaande kaart is aangegeven waar 
verschillende doelgroepen zich in de komende tien jaar zouden kunnen vestigen. die 
vestiging vindt niet plaats van vandaag op morgen, maar is een proces van verandering 
dat jaren vergt. 

•	Gezin blijvers: de gezinnen met kinderen die in de buurt (willen blijven)wonen doen dat 
vooral in het middenkwadrant;

•	Gezin stijgers: de gezinnen met kinderen die meer keuze op de woningmarkt hebben 
(de middeninkomens) zijn nu geneigd om de buurt te verlaten (of er helemaal niet te 
komen wonen). in het noordkwadrant verrijst een nieuw woonmilieu voor gezinnen. dat 
biedt deze huishoudens de mogelijkheid om zich op Kanaleneiland te vestigen of om te 
blijven wonen;

•	Pioniers gemak: dit zijn bewoners die comfort en kwaliteit zoeken, voor een redelijke 
prijs. meest kleine huishoudens. dat soort huishoudens woont weinig in Kanaleneiland-
noord. door de zichtbare verbetering van de wijk zal dat veranderen. voor hen is de 
rand langs het amsterdam-rijnkanaal een mooie plek om zich te vestigen of te blijven 
wonen, óók in de bestaande flats;

•	Pioniers avontuur/ wonen-werken: dit zijn nieuwe bewoners die zelf hun woonsitu-
atie vorm willen geven (casco-bouw, koppeling wonen en werken). het gaat om kleine 
jonge huishoudens. in de woningtoewijzing is er tot nu toe weinig plek voor deze 
huishoudens. bovendien worden ze waarschijnlijk nog afgeschrikt door het negatieve 
imago van de wijk. een verruiming van het toewijzingsbeleid en het bieden van moge-
lijkheden voor de koppeling van wonen en werken en zelfwerkzaamheid kan vooral de 
rand aan de trumanlaan aantrekkelijk maken voor deze groep;

•	Wonen/werken: het werken is nu geconcentreerd in het oostelijk deel van de buurt. 
het is de bedoeling om meer kleine commerciële ruimten (die geen hinder geven) te 
realiseren, bijvoorbeeld in de plinten van de flats. de ontsluitingswegen bernadottelaan 
en van heuven goedhartlaan zijn vanwege hun openbare functie erg geschikt voor het 
realiseren van commerciële functies. natuurlijk kunnen dergelijke ontwikkelingen ook in 
plinten op andere plekken plaatsvinden.
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Kanaleneiland 
Noord 2008

max. min.
Aantal woningen 2.276 2.576 2.376

% koop 16,9 40,1 37,6

% part. huur 8,4 7,5 8,1

% sociale huur 74,7 52,4 54,3

% meergezinswoningen 85,3 75,3 78,3

% eengezinswoningen 14,7 24,7 21,7

Kanaleneiland Noord 
2018

groeten uit kanaleneiland

de woningvoorraad in 2018
de totale woningvoorraad in het gebied omvat in 2018 minimaal 100 en maximaal 300 
woningen méér dan nu. die toename wordt geheel gerealiseerd op de plek van het huidige 
mesos ziekenhuis, waar naar verwachting 300 woningen kunnen worden gerealiseerd. de 
differentiatie is in de onderstaande tabel vooral zichtbaar aan een groter aantal woningen 
in de marktsector en meer eengezinswoningen.

tabel 5: woningvoorraad in 2008 en 2018 
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KANAlENEIlAND-NOOrD IN 2018 

In 2018 is Kanaleneiland-Noord is een aangename wijk om te wonen, te werken en 
elkaar te ontmoeten. De eentonigheid is doorbroken.. In het Centrumgebied langs de 
Churchilllaan zijn nieuwe woningen gebouwd. Hier wonen veel stedelijke huishoudens 
die gebruik maken van de voorzieningen in het winkelcentrum, graag op zomeravonden 
een drankje drinken op het terras aan het Amsterdam-rijnkanaal en het prettig vinden om 
binnen een kwartier in het hart van de stad te zijn.
Tussen de Bernadottelaan en de Van Heuven Goedhartlaan staan de karakteristieke flats 
van Kanaleneiland. In de loop der jaren is men dit deel als een modern monument gaan 
beschouwen. De flats zijn prima onderhouden en de openbare ruimte wordt veel en 
goed gebruikt. Er wonen nog steeds veel gezinnen met kinderen in de buurt, maar de 
huishoudens zijn aanmerkelijk kleiner dan vroeger. In de flats aan de Trumanlaan wonen 
steeds meer zelfstandigen die een werkunit aan huis hebben. De bouwspeeltuin aan het 
Peltplantsoen is zo spannend en succesvol dat hier zelfs kinderen uit andere wijken komen 
spelen. Op het Cruyff Court worden regelmatig wijktoernooien georganiseerd en meestal 
wint de thuisploeg. De groenstrook langs het Amsterdam-rijnkanaal is veranderd in een 
vrolijk park, vol met luierende, spelende en sportende mensen. De jongeren die deelnemen 
aan het leerwerktraject in de Galecop zorgen voor het beheer en onderhoud van deze 
mooie wijkboulevard.
De realisatie van de grote hoeveelheid eengezinswoningen met verschillende woonmilieus 
in het Noordkwadrant boven de Van Heuven Goedhartlaan biedt de zittende bewoners de 
kans om binnen de wijk een wooncarrière te maken. Ook nieuwe gezinnen komen in het 
Noordkwadrant wonen.
Het Mesos terrein is een belangrijke entree voor de vernieuwde wijk. De bijzondere 
bebouwing is direct een nieuw landmark in de wijk. De nieuwe appartementen hebben een 
scherpe prijs kwaliteitverhouding en trekken jonge hoogopgeleide starters aan. Maar ook 
doorstromers uit de wijk, waaronder een groep empty nesters, maken de stap naar een 
dure huurwoning of een middeldure koopwoning.
De bouw van nieuwe woningen in het Noordkwadrant, op het Mesosterrein en in de As 
Kanaleneiland zorgt voor een goede doorstroom van zittende bewoners en instroom van 
nieuwe bewoners. Het gemengde woningbestand, met voor diverse doelgroepen een 
aantrekkelijk woonmilieu, gecombineerd met de centrale ligging in de stad dicht bij het 
centrum, de goede ontsluiting en de vele voorzieningen hebben de wijk weer op de kaart 
gezet. De jarenlange inzet op veiligheid, educatie en werkgelegenheid werpt vruchten 
af. Het rOC is een belangrijke kennisbron in de wijk en werkt nauw samen met diverse 
bedrijven in de regio. De niche gaming blijkt succesvol en in de plint aan de Van Heuven 
Goedhartlaan heeft een aantal jongeren hun eigen bedrijf in het ontwikkelen van games, 
hierbij ondersteund door het activeringscentrum voor werk en scholing. 
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3. inTensief Beheer en 
veiliGheid

intensieF beheer: schoon en heel

Portiekaanpak “mijn portiek, jouw portiek”
bij de portiekaanpak worden op basis van een opgeknapt portiek gesprekken met 
bewoners georganiseerd. bewoners stellen samen een aantal leefregels op, zodat een 
portiek er goed en netjes uit blijft zien. bewoners raken op die manier met elkaar in 
gesprek, leggen contact met elkaar en gaan meer ondernemen in de wijk. de kinderen 
maken aparte kinderafspraken. bijzonder aan deze aanpak is dat bewoners met het 
op orde houden van hun eigen portiek iets extra’s kunnen verdienen. welke extra’s dat 
zijn wordt vooraf in overleg met elkaar bepaald. overlast situaties worden verholpen of 
opgelost, waar nodig door dwang en drang. 

Doe het zelf kit 
de portiekaanpak is een intensieve aanpak waarbij alle huishoudens en portieken 
betrokken worden. deze methode kan 1 keer per jaar worden ingezet. daarnaast wordt 
een  ‘doe het zelf pakket’ voor bewoners geïntroduceerd. op aanvraag ontvangen 
bewoners uit een geïnteresseerd portiek een pakket om zelf portiekafspraken te maken en 
zich aan te melden bij mitros voor het programma ‘mijn portiek, jouw portiek’.

Aanpak ernstig overlastgevende portieken
in het gebied zijn enkele portieken die grote overlast geven. mitros en portaal hebben een 
aanpak ontwikkeld die de overlast beteugelt. mitros voert deze aanpak al uit. portaal gaat 
dezelfde aanpak inzetten in haar portieken.

Nieuw schoonmaakbeleid
vanaf medio juni 2008 wordt de buurt intensiever schoongemaakt. ook zijn alle 
schoonmaakactiviteiten nu in één hand. er zijn veel extra prullenbakken bijgeplaatst 
zoals bij scholen, buurthuizen, zitjes en winkels. door het bevorderen van de eigen 
verantwoordelijkheid van bewoners en gebruikers rond het thema ‘schoon, heel en 
veilig’ blijft Kanaleneiland-noord duurzaam schoon. er wordt de komende twee jaar 
een campagne op dit onderwerp gezet, waarbij frequent aandacht wordt besteed aan 
bewonersacties, bezoek aan scholen, instellingen en organisaties om het thema aan 
de orde te stellen en medewerking te vragen. ook wordt regelmatig gepubliceerd of de 
doelstellingen zijn gehaald.
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Plaatsing ondergrondse vuilcontainers
het huisvuil in Kanaleneiland-noord wordt één keer per week opgehaald. dat betekent 
dat veel huishoudens, vooral grote huishoudens, hun volle vuilniszakken tijdelijk ergens 
moeten bewaren. dat geeft overlast en geregeld worden volle zakken toch buiten gezet.
als oplossing van dit probleem worden in de hele buurt ondergrondse vuilcontainers 
geplaatst. bewoners kunnen dan op elk moment van de week hun volle vuilniszak in de 
container gooien. de containers worden het eerst geplaatst in het middenkwadrant en 
het zuidkwadrant, tussen de van heuven goedhartlaan en de bernadottelaan, gelijktijdig 
met de herinrichting van de openbare ruimte. in het noordkwadrant worden de containers 
geplaatst als de nieuwbouw of de gerenoveerde flats worden opgeleverd.

Grondige vernieuwing van de openbare ruimte
de straten en pleinen tussen de portiekflats worden grondig vernieuwd. na de 
vaststelling van dit gebiedsplan maken de gemeente en de woningcorporaties samen 
met de bewoners een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte. in het middenkwadrant 
en het zuidkwadrant zal de vernieuwing in 2009 en 2010 worden uitgevoerd. in het 
noordkwadrant wordt de buitenruimte vernieuwd als de nieuwbouw of renovatie wordt 
opgeleverd. 

veiligheid
het huidige intensieve veiligheidsbeleid voor Kanaleneiland wordt door bewoners als 
zeer belangrijk ervaren. de ingezette maatregelen zijn onder andere: de groepsaanpak 
van criminele jongeren, de aanpak van ‘harde kern jongeren’, streng politieoptreden op 
grond van de wetgeving ‘ernstige overlast’, aanwezigheid van straatcoaches, gedwongen 
deelneming aan scholings- en werktrajecten en onorthodoxe repressie en handhaving. 
ook in fysiek opzicht wordt gewerkt aan een veiliger buurt. 

Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’
mitros en portaal zullen hun woningen zodanig uitrusten, dat ze  - voorzover dat 
technisch mogelijk is - voldoen aan het politiekeurmerk veilig wonen (pKvw). het 
pKvw heeft vooral betrekking op goede sloten en andere voorzieningen die het voor 
de gelegenheidsdief (junk, jongeren die snel dure apparatuur uit een woonkamer halen) 
moeilijker maken om in te breken. 
in het noordkwadrant zullen na de uitvoering van de bouwplannen de wooncomplexen en 
de buurt moeten voldoen aan het politiekeurmerk.

hart van noordvormen van intensief beheer
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4. Tussen de van heuven 
GoedharTlaan en de 
BernadoTTelaan

voorbeelden van levendige plinten

Wel vernieuwen, niet verhuizen
het gebied tussen de van heuven goedhartlaan en de bernadottelaan wordt op veel 
terreinen versterkt. de versterking is niet alleen fysiek (woningen, openbare ruimte), 
maar ook in het beheer, in het sociaal beleid en in de woningtoewijzing. hieronder volgt 
een opsomming van de maatregelen. de buurt wordt wel vernieuwd, maar de bewoners 
hoeven niet te verhuizen.

De woningen en gebouwen: verbeteren waar nodig
de flatwoningen in het middenkwadrant boven het peltplantsoen (ongeveer 450, tussen v. 
heuven goedhartlaan en de bevinlaan) zijn goed. ze zijn in eigendom van portaal. portaal 
zal het uiterlijk van de gebouwen waar nodig aantrekkelijker maken door gevelherstel en 
schilderwerk.
de flatwoningen in het middenkwadrant onder het peltplantsoen (ongeveer 450, tussen 
peltlaan en bernadottelaan) zijn redelijk. ze zijn in eigendom van mitros. het aanzien 
van de gebouwen wordt ingrijpend verbeterd. een belangrijk deel van die verbetering 
is afgerond. mitros heeft de gevels fris geschilderd en de portieken zijn vernieuwd. de 
bewoners wensen ook een verbetering van de voorzieningen in de woning, zoals centrale 
verwarming of verbetering van de doucheruimte. in de woningen in het middenkwadrant 
brengt de verhuurder op verzoek van de huurder tegen huurverhoging c.v. en isolatieglas 
aan. dit gebeurt ook als de woning leegkomt omdat de huurder verhuist.
om de vaak genoemde vochtproblemen in de woningen in het middenkwadrant op te 
lossen, onderzoekt mitros de mogelijkheid om mechanische ventilatie aan te leggen in de 
flats. 

Verbetering (eengezins)woningen eigenaar-bewoners
de gemeente, mitros en portaal willen in samenwerking de eigenaren van woningen 
stimuleren om hun woning op te knappen. de corporaties zullen waar mogelijk de aanpak 
van hun eigen woningen combineren met de aanpak door particulieren. de gemeente 
biedt de eigenaren van woningen daarnaast de gelegenheid om gebruik te maken van 
het ‘revolverend fonds’ om goedkoop leningen aan te trekken teneinde het noodzakelijk 
onderhoud uit te voeren en verbeteringen aan te brengen aan gemeenschappelijke 
onderdelen (dakranden, schilderwerk, daken, erfafscheidingen). in 2009 zal een plan 
worden gemaakt  voor de organisatie en uitvoering van de particuliere woningverbetering.

geschilderde appartementencomplexen
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geschilderde appartementencomplexen

Nieuwe functies op de begane grond van flats
in de plinten van de flats worden, waar mogelijk, nieuwe functies toegevoegd. het 
gaat om commerciële ruimten voor (startende) ondernemers en/of ontmoeting- en 
kantoorruimte voor organisaties in de buurt. mitros, portaal en de gemeente starten in 
september 2008 een onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe functies op de begane 
grond en bespreken begin 2009 de resultaten met de bewoners. 

Grondige vernieuwing van de buitenruimte
de buitenruimte tussen de flats in het midden- en zuidkwadrant is ontworpen en 
aangelegd aan het eind van de jaren 50 en het begin van de jaren 60. de meeste 
bestrating dateert ook uit die tijd. de pleinen zijn erg stenig en er wordt geparkeerd op 
ongelukkige plaatsen. de indeling voldoet niet meer aan de gebruikseisen. de bestrating 
is grauw en op veel plaatsen van slechte kwaliteit. op de pleinen is achterstalling 
onderhoud. de buitenruimte wordt daarom ingrijpend vernieuwd. 
de vernieuwing houdt in: een complete nieuwe inrichting van de openbare ruimte tussen 
de flats in de gasperilaan, de nansenlaan, de adenauerlaan en de spaaklaan. de 
gemeente legt in een integraal plan de randvoorwaarden voor de nieuwe inrichting vast. 
daarna wordt per plein een ontwerp gemaakt samen met de bewoners.
het groen in de plantsoenen en de tuinen voor de flats wordt waar nodig opgeknapt 
of vernieuwd. mitros en portaal pakken de verrommeling van de tuinen op de 
binnenterreinen aan.

Verkeer en parkeren
in het najaar van 2008 wordt een nieuw parkeeronderzoek uitgevoerd naar de 
parkeersituatie in Kanaleneiland-noord. op basis van de uitkomsten van dit onderzoek 
worden voorstellen ontwikkeld voor het oplossen van de bestaande parkeerproblematiek. 
eventuele overlast, zoals parkeren op het trottoir, wordt door de nieuwe inrichting van het 
openbaar gebied voorkomen. 

Aanleg ondergrondse vuilcontainers
de overlast van huisvuil wordt tegengegaan door het aanleggen van ongeveer 30 nieuwe 
ondergrondse huisvuilcontainers. de bewoners kunnen hun volle vuilniszak dan op elk 
moment van de dag in de container gooien. rond de containers komt verscherpt toezicht 

vernieuwing peltplantsoen
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Flat langs  het amsterdam-rijnkanaal recreatie in het arK-park

van de milieupolitie om tegen te gaan dat de containers verzamelpunten van grof vuil 
worden.

Vernieuwing van de’ Middenstrook’ en het Peltplantsoen
tussen de bevinlaan en de peltlaan ligt een middenstrook met het peltplantsoen, 
jeugdcultuurhuis galecop en een flat aan het amsterdam- rijnkanaal. in het 
peltplantsoen, wordt een nieuwe (bouw)speeltuin aangelegd. het cruyff court is gereed. 
het peltplantsoen wordt samen met het ‘hart van noord’ een levendig centrum in de wijk 
voor spel, sport en ontmoeting.  
het jeugdcultuurhuis galecop blijft de komende tien jaar zijn functie behouden. in 2008 
wordt het buurthuis verbouwd (eind 2008 gereed). er komen o.a. een muziekstudio, 
een ruimte voor het ucee radiostation en ruimtes voor dans en muziek en workshops. 
stichting culturele voorzieningen utrecht programmeert deze ‘culturele werkplaats’ en 
biedt een digitaal platform voor jongeren, waarmee wordt ingespeeld op de behoefte van 
jongeren. het stimuleert talentontwikkeling en meer zelfvertrouwen bij jongeren. 
de flat aan het amsterdam-rijnkanaal is een beeldbepalend gebouw dat mede het 
gezicht van de buurt bepaalt. eigenaar mitros onderzoekt de mogelijkheid om het gebouw 
een nieuw, bijzonder aanzien te geven, zodat ook op deze locatie zichtbaar wordt dat 
Kanaleneiland-noord vernieuwt. upgrading van dit gebouw past goed in de aanleg van 
het nieuwe ‘ark-park’ langs het amsterdam rijnkanaal.

Een boulevard en verblijfspark langs de Amsterdam-rijnkanaalzone
de bestaande groenstrook langs het amsterdam-rijnkanaal wordt ontwikkeld tot 
een park met een aansprekende uitstraling en ecologische kwaliteiten. een park dat 
uitnodigt voor ontmoeting en verblijf en een aanvulling vormt op de bestaande sport- 
en spelmogelijkheden. de ruimtelijke opgave is gericht om van het arK-park een 
aansprekend park voor de bewoners van Kanaleneiland en de stad utrecht te maken. 
naast de ruimtelijke opgave is er ook een verkeerskundige opgave, gericht op het 
maken van de verbinding (voetganger, fiets en beperkt auto) direct langs het kanaal, een 
inrichting van de rooseveltlaan (voetganger, fiets, auto, bus en mogelijk touringcars) en 
de dwarsverbindingen hierop.
het park krijgt één basisprofiel van kade tot de woningen aan de rooseveltlaan: 
eenvoudig, ruim en groen. het basisprofiel wordt verbijzonderd bij de centrumontwikkeling 
as Kanaleneiland. het park krijgt hier een podium waar de wijk en stad utrecht zich 
presenteren naar het kanaal met zicht op de overzijde van papendorp en leidsche rijn. 
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Portiekaanpak en actie tegen overlast
de corporaties voeren een intensief (sociaal) beheer onder andere via de inzet van 
huismeesters en buurtbeheerders. in de twee kwadranten is een klein aantal portieken dat 
grote overlast kent. hiervoor is een aanpak ontwikkeld die mitros al inzet en die portaal 
gaat inzetten. 
vanaf medio 2008 wordt een campagne ‘schoon’ uitgerold in combinatie met een ‘doe 
het zelf’ portiekaanpak. hierin worden bewoners gestimuleerd onderling afspraken te 
maken op welke manier ze samen willen wonen op een portiek. daarnaast wordt door 
diverse partijen inzet gepleegd om via dwang en drang de veroorzakers van overlast aan 
te pakken. 

Woningtoewijzing
bewoners die uit Kanaleneiland-noord of het centrumgebied verhuizen, en die graag in 
dat deel van de buurt blijven wonen, kunnen verhuizen naar de vrijkomende woningen in 
het middenkwadrant. 

in het wijkactieplan Kanaleneiland is de wens vastgelegd om de instroom van grote 
huishoudens van buiten Kanaleneiland te beperken.
de instroom van gezinnen met drie of meer kinderen in de vrijkomende grote woningen 
wordt, op basis van de bestaande afspraken tussen de gemeente en de stuw 
over hantering van de bezettingsnorm, beperkt door het hanteren van een zodanige 
bezettingsnorm in de advertentie in de woningkrant dat deze gezinnen voor deze 
woningen worden uitgesloten. daarbij wordt gebruik gemaakt van artikel 2.3.2. van 
de huisvestingsverordening. dit geldt niet voor gezinnen met drie of meer kinderen uit 
woningen uit het centrumgebied Kanaleneiland en het noordkwadrant. zij hebben juist 
voorrang op deze vrijkomende grote woningen. 
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5. Tussen de MarTin 
luTher kinGlaan en de van 
heuven GoedharTlaan

eengezinswoningen maisonnettes renovatie op hoogniveau

Ingrijpende vernieuwing
het noordkwadrant wordt ingrijpend vernieuwd. de flats worden óf vervangen door 
nieuwbouw, of zeer ingrijpend gerenoveerd. dit betekent dat alle bewoners van de flats op 
enig moment zullen verhuizen naar een andere (eventueel tijdelijke) woning. 

Gefaseerde aanpak in drie bouwplannen
om het voor bewoners mogelijk te maken eventueel door te schuiven naar nieuwbouw, 
vindt de vernieuwing gefaseerd plaats in drie stappen tussen 2009 en 2016. de fasering 
begint met de pearsonlaan met de aangrenzende blokken aan de spaaklaan en de 
adenauerlaan (verhuizing van de bewoners gepland voor 2010/2011). daarna volgt het 
ensemble spaaklaan/trumanlaan (verhuizing gepland voor 2012/2013) en als laatste het 
ensemble adenauerlaan/rooseveltlaan (verhuizing gepland 2014/2015). 

Huidige eengezinswoningen handhaven en verbeteren
de huidige eengezinswoningen blijven gehandhaafd. de meeste van deze woningen zijn 
van particuliere eigenaren en een aantal zijn van mitros. de bouwkundige kwaliteit van 
de woningen is prima. zij zijn binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden goed 
inpasbaar, ook als alle bestaande flats worden vervangen door nieuwbouw. voorkomen 
moet worden dat woningen met hun achterzijde aan openbaar gebied grenzen, zoals nu 
soms het geval is.
eengezinswoningen passen goed in het gewenste woonmilieu voor het noordkwadrant. 
het is de bedoeling dat deze eengezinswoningen in een gezamenlijke aanpak worden 
opgeknapt. mitros zal waar mogelijk de aanpak van haar eigen woningen combineren met 
de aanpak door particulieren. de gemeente biedt de eigenaren van woningen daarnaast 
de gelegenheid om gebruik te maken van het ‘revolverend fonds’ om goedkoop leningen 
aan te trekken teneinde het noodzakelijk onderhoud uit te voeren en verbeteringen 
aan te brengen aan gemeenschappelijke onderdelen (dakranden, schilderwerk, daken, 
erfafscheidingen). 

Het Attleeplantsoen handhaven
het attleeplantsoen blijft een groenstrook tussen de bebouwing van Kanaleneiland en 
de martin luther Kinglaan. aan de rand van het plantsoen, tegen het talud van de martin 
luther Kinglaan, verdwijnen een aantal bomen in verband met de aanleg van de fly-over 
over het 24 oktoberplein. mogelijk wordt een deel van het plantsoen tijdelijk gebruikt 
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‘beneden-bovenwoningen’

voor bouwwerkzaamheden aan de martin luther Kinglaan. tegelijk met de vernieuwing 
van het noordkwadrant zal ook de inrichting van het attleeplantsoen worden bekeken en 
eventueel worden aangepast. dit gebeurt in nauw overleg met de bewoners.

Nieuwbouw winkelcentrum rijnbaan 
het winkelcentrum rijnbaan wordt momenteel verbouwd. de eigenaar van het 
winkelcentrum bouwt achter de winkels, op de kop van de pearsonlaan, acht nieuwe 
eengezinswoningen en een woontorentje met 45 appartementen. dit gebiedsplan gaat 
ervan uit dat dit plan, waarvoor de bouwvergunningen zijn verleend, wordt uitgevoerd. 
mogelijk met aanpassingen op onderdelen zodat er sprake is van een optimale inpassing 
in het nog uit te werken stedenbouwkundig plan voor het hele noordkwadrant. 

‘Open planproces’
hoe het nieuwe noordkwadrant er precies uit gaat zien, of alle flats worden gesloopt of 
ook gedeeltelijk ingrijpend gerenoveerd, is nog niet vastgelegd in dit gebiedsplan. de 
afzonderlijke plannen worden gemaakt in overleg met de bewoners en de toekomstige 
gebruikers. daarbij geldt natuurlijk wel de voorwaarde dat een plan financieel haalbaar 
moet zijn. deze werkwijze heet een open planproces. zie voor de spelregels ook 
hoofdstuk 6. 
de bouwplannen worden gemaakt als dit gebiedsplan is vastgesteld (start begin 2009). 
dan wordt er ook, in overleg met de bewoners, door mitros en de gemeente een 
stedenbouwkundig plan voor het hele noordkwadrant opgesteld. dat stedenbouwkundig 
plan is nodig om te garanderen dat er een goede samenhang is tussen de verschillende 
bouwplannen en om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen.

Algemene uitgangspunten vernieuwing Noordkwadrant
het is nog niet bekend hoe het noordkwadrant er precies uit gaat zien, maar er zijn een 
aantal uitgangspunten voor de vernieuwing vastgelegd:

•	Om	meer	woningdifferentiatie	te	bereiken	in	Kanaleneiland-Noord	als	geheel,	is	het	
gewenst dat er meer grondgebonden woningen worden gerealiseerd. het gewenste 
woonmilieu in het noordkwadrant is een overwegend gezinsmilieu met grondgebonden 
woningen in een stedelijke setting. wat betreft woonmilieus wordt gedacht aan de 
volgende indeling:

  * westrand langs het kanaal: woningen voor huishoudens die kiezen                 
voor de kwaliteit van het uitzicht;

  * oostrand (trumanlaan): woon-werkwoningen;
  * middengebied: stedelijk milieu voor gezinnen.
 de bijgaande referenties van woningtypen en buitenruimte geven een voorbeeld van de 
   nieuwe buurt. (zie de foto’s onderaan de pagina’s 29 en 30)
•	De	toekomstige	woonbebouwing	van	het	Noordkwadrant	bestaat	voor	30%	uit	sociale	

huurwoningen en voor 70% uit marktwoningen. sociale koop in combinatie met 
eigenbouw of ‘koopgarant’ is een mogelijkheid om meer verbondenheid met de eigen 
wijk te creëren en het voor huidige bewoners mogelijk te maken binnen de eigen wijk 
een wooncarrière te maken. 

dakopbouwen op (bestaande) 
eengezinswoningen atelierwoningen
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Stedenbouwkundige uitgangspunten
de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de vernieuwing van het noordkwadrant zijn:

•	Handhaven	van	de	kenmerkende	noord-zuidrichting	als	hoofdrichting;	een	eventuele	
oost-westverbinding is ondergeschikt aan de noord-zuidverbinding;

•	Handhaven	van	de	vierdeling	in	oost-westrichting	van	het	Noordkwadrant;
•	Handhaven	van	de	symmetrische	hoofdopzet	met	de	noord-zuidas	Rijnbaan-

attleeplantsoen als symmetrie-as;
•	Verschillen	in	bouwhoogten	gebruiken	om	aan	te	sluiten	op	de	omgeving.	Dit	betekent	

in ieder geval het toevoegen van hoogteaccenten aan de rand van het attleeplantsoen 
van minimaal vier  bouwlagen;

•	De	openbare	ruimte	verbeteren	door	de	pleintjes	tussen	de	flats	te	vrijwaren	van	
parkeren en hoogwaardig in te richten met groen. bij het verdwijnen van huidige 
openbare pleintjes de mogelijkheden onderzoeken voor speelruimten of semi-openbare 
gezamenlijke ruimten binnen de bouwblokken;

•	Heldere	overgangen	realiseren	tussen	openbaar	en	privé;
•	De	moskee	in	het	Attleeplantsoen	een	voorruimte	geven	tussen	de	woonbebouwing.

deze uitgangspunten worden na vaststelling van het gebiedsplan verder uitgewerkt in een 
open planproces met bewoners in een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan 
dat door de gemeente utrecht wordt vastgesteld.

Parkeren
het parkeren moet op eigen terrein worden opgelost, rekening houdend met de 
kenmerken van de locatie en conform de duo-afspraken. dat is het uitgangspunt 
voor nieuwbouw, zoals vastgelegd in de parkeernota van de gemeente utrecht. de 
parkeernorm (hoeveelheid parkeergelegenheid per woning) is vastgelegd in de notitie 
‘partiële herijking parkeernormen gemeente utrecht’ (april 2008)

Milieu
de bouwplannen  zullen voldoen aan het duurzaam bouwen beleid van de gemeente. 
de gemeente ziet er op toe dat het duurzaam maken van de wijk Kanaleneiland in de 
gebiedsontwikkeling wordt meegenomen. voor woningbouw is dat vastgelegd in de 
herziening integrale woningkwaliteit (26 maart 2006) met bijzondere aandacht voor 
toepassing van hout met Fsc keurmerk en het tegengaan van verontreiniging van 
(grond)water (verbod op gebruik van lood en zink).
het rijk wil dat er in de krachtwijken nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan 
energiebesparing in de bestaande woningvooorraad. ook de gemeente utrecht, mitros 
en portaal streven energiebesparing na. de huidige woningen in Kanaleneiland-noord 
zijn niet aangesloten op stadsverwarming. onderzocht wordt of aansluiting op het 
stadsverwarmingsnet haalbaar is en of het de meest efficiënte bijdrage levert aan de 
ambitie van de gemeente om utrecht in 2020 co2 neutraal te maken. 

moskee in het attleeplantsoen zonnepanelen lange lijnen handhaven
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luchtverontreiniging en geluid M.l. Kinglaan en 24 oktoberplein
het wegverkeer is de grootste veroorzaker van luchtverontreiniging. met name stilstaand 
verkeer. door een fly-over op het 24 oktoberplein te realiseren wordt de doorstroming van 
het verkeer vergroot. de bijdrage aan luchtverontreiniging vermindert daardoor
op twee manieren wordt gewaarborgd dat geluidnormen niet worden overschreden. in 
de eerste plaats via de wet geluidhinder en in de tweede plaats via de wet ruimtelijke 
ordening.

Wet geluidhinder
in het kader van de aanpassing van het 24 oktoberplein worden diverse geluidbeperkende 
maatregelen genomen. deze maatregelen bestaan uit:
* het verlagen van de snelheid op de martin luther Kinglaan tot 50 km/uur;
* het toepassen van een gesloten barrier met een hoogte van 1,15 meter op de fly-over. 
deze barrier is een geluidscherm dat is opgenomen in het ontwerp van de fly-over. 
vanuit de wet geluidhinder zijn geen verder gaande maatregelen nodig voor de 
aanpassing van het 24 oktoberplein.

Wet ruimtelijke ordening
bij de gebiedsontwikkeling en de opstelling van het ruimtelijk plan voor Kanaleneiland 
noord (bijvoorbeeld het bestemmingsplan) moeten afschermende voorzieningen conform 
het gemeentelijk geluidbeleid in de afweging worden betrokken.
om een geluidsonderzoek te doen, moeten ontwerp en bouwhoogte van de nieuwe 
bebouwing bekend zijn. het gebiedsplan bevat geen concreet bouwplan. daarom is het te 
vroeg om al een onderzoek te doen. zo gauw er wel een (globaal) bouwplan of uitgewerkt 
stedenbouwkundig plan is, zal een geluidsonderzoek worden uitgevoerd.



6. de effecTen voor de 
BeWoners

de komende jaren gaat er veel gebouwd worden in Kanaleneiland-noord. dat geeft 
ongetwijfeld overlast. maar daar staat tegenover dat er voor iedereen ook meer kansen 
komen. de (fysieke) vernieuwing van Kanaleneiland-noord slaagt alleen als iedereen 
(bewoners, gebruikers en ondernemers) de kans krijgt om zijn of haar positie te 
verbeteren. die kansen zijn er.

•	Door	de	‘sociale’	projecten:	onderwijs,	werk,	sport,	spel	en	cultuur;
•	Door	het	bevorderen	van	kleinschalige	bedrijvigheid	in	de	wijk	(o.a.	via	‘Wijk	en	

bedrijf’);
•	Door	de	portiekaanpak:	overlast	verdwijnt,	hulp	achter	de	deur;																																
•	Door	het	opknappen	van	woningen	en	omgeving	(in	het	Middenkwadrant);															
•	Door	de	mogelijkheid	om	als	urgente	woningzoekende	(“DUO-urgentie”)	naar	een	

betere woning te verhuizen (in het noordkwadrant).

natuurlijk is de uitvoering van dit gebiedsplan voor de ene bewoner ingrijpender dan voor 
de ander. met name voor de bewoners in het noordkwadrant is de uitvoering ingrijpend. 
daarom gaan we hieronder wat dieper op hun positie in. wat is er nu voor deze bewoners 
besloten wanneer het gebiedsplan is goedgekeurd?
er is dan besloten dat:

•	het	open	planproces	met	bewoners	via	een	bewonerspanel	gestart	wordt	voor	de	
pearsonlaan, spaaklaan oneven nummers en aedenauerlaan even nummers. 

•	het	DUO-protocol	in	werking	treedt:
o een bewonerscommissie (pearsonlaan eo) wordt opgericht. 
o een draagvlakonderzoek onder de huurders vindt plaats, nadat het open planproces 

tot een plan geleidt heeft; bij sloop moet 60% en bij renovatie moet 70%  akkoord 
gaan. 

 
Als je gaat verhuizen: wat zijn de mogelijkheden?
waar kunnen de bewoners uit het noordkwadrant heen verhuizen?
de aanpak van dit gebied wordt zo georganiseerd, dat niet teveel bewoners tegelijk 
hoeven te verhuizen. de eerste groep van ongeveer 150 á 200 huishoudens (pearsonlaan 
en aangrenzende blokken in de adenauerlaan en spaaklaan) verhuist in 2010 of 2011. 
als zij in Kanaleneiland-noord willen blijven, dan kunnen ze verhuizen naar een betere 
woning in het middenkwadrant. mogelijk kan een aantal huishoudens verhuizen naar een 
nieuwe woning in het centrumgebied, waar in die periode de eerste woningen worden 
opgeleverd, of naar een nieuwe woning in het nieuwbouwproject achter winkelcentrum 
rijnbaan. daarnaast zijn er ruimschoots mogelijkheden om te verhuizen naar een betere 
woning in andere wijken in utrecht zuidwest.
de tweede groep van ongeveer 150 huishoudens uit het ensemble spaaklaan/trumanlaan
verhuist in 2012/2013. voor hen zijn de mogelijkheden groter dan voor de eerste groep. 
zij kunnen eventueel verhuizen naar een nieuwe woning in de pearsonlaan (die dan 
opgeleverd wordt), of hebben meer keuze in het centrumgebied waar meer woningen 
worden opgeleverd.
de derde groep van ongeveer 150 huishoudens uit het ensemble adenauerlaan/
rooseveltlaan verhuist in 2014/2015. voor hen zijn de mogelijkheden nog ruimer. in die 
tijd zullen ruimschoots woningen worden opgeleverd in het centrumgebied.
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wat zijn de voorwaarden voor verhuizing op dit moment?
de voorwaarden voor verhuizing in het geval van herstructurering zijn vastgelegd in het 
”DUO	protocol”.	Het	kan	zijn	dat	de	Open	Planprocedure	die	de	gemeente	en	Mitros	in	het	
noordkwadrant willen volgen, in het overleg met de bewoners leidt tot een andere aanpak 
dan tot nu toe gebruikelijk is. op dit moment luiden de voorwaarden als volgt:

1. woonduur omzetten in inschrijftijd
vanaf de start van de voorbereidingen voor de aanpak van het gebied kunnen corporaties 
de woonduur van huurders laten omzetten in inschrijftijd bij woningnet. met die 
inschrijftijd kunnen huurders verhuizen in de stad utrecht en daarmee een wooncarrière 
maken.  

2. opstellen sociaal plan (corporatie samen met bewonerscommissie)
samen met de nog op te richten bewonerscommissie stelt woningcorporatie mitros 
een sociaal plan op. dit sociaal plan heeft betrekking op de huurders van woningen 
die ingrijpend gerenoveerd of gesloopt zullen worden in het noordkwadrant. in het 
sociaal plan wordt onder andere aandacht besteed aan de financiële tegemoetkoming 
bij herhuisvesting, de communicatie met bewoners (dienstverlening), het beheer van de 
woonomgeving voorafgaand aan en tijdens de ingrepen. bij dit laatste punt valt te denken 
aan goede afspraken rond het ophalen van grofvuil bij verhuizing, extra politiesurveillance, 
repareren van vernielingen en schoonmaken. meestal duurt dit traject 1 á 2 jaar. 

3. draagvlakmeting (onder bewoners)
wanneer woonwensenonderzoeken en dergelijke zijn afgerond en het sociaal plan 
is opgesteld, dan wordt een draagvlakmeting gehouden onder de huurders van de 
betreffende woningen.  wanneer sprake is van renovatie moet minimaal 70% van de 
huurders het eens zijn met de plannen voordat de corporatie tot renovatie kan overgaan. 
in geval van sloop is een draagvlak van 70% niet nodig. in utrecht is afgesproken dat in 
principe onder de zittende huurders een beduidende meerderheid vóór sloop moet zijn. in 
het collegeprogramma wordt een draagvlak van 60 % genoemd. 

4. peildatum stadsvernieuwings- en duo urgentie
de datum waarop het college goedkeuring geeft aan het plan, wordt de peildatum 
genoemd. voorwaarden voor het vaststellen van deze datum zijn:
1) gemeente en corporatie zijn het eens over de toekomstige ontwikkeling van het gebied;
2) er is voldoende draagvlak onder bewoners;
3) corporatie en bewonerscommissie zijn het eens over het sociaal plan. 

vanaf de peildatum worden de stadsvernieuwings- en duo-urgentie van kracht. hierover 
zijn afspraken gemaakt in het stedelijk protocol. met stadsvernieuwingsurgentie krijgt 
een huurder voorrang op reguliere woningzoekenden in de stad en de regio. er kan 
worden gereageerd op passende woonruimte (volgens de regels van woningnet). dat 
wil zeggen dat geen wooncarrière kan worden gemaakt, dus niet met voorrang naar een 
grotere of duurdere woning. wanneer een huurder verhuist ontvangt hij/zij een verhuis- en 
herinrichtingskostentegemoetkoming van de corporatie. 

met duo-urgentie kan een huurder bij verhuizing wooncarrière maken in het door 
bewoners en corporatie overeengekomen duo-zoekgebied (inclusief vervangende 
nieuwbouw). dit zoekgebied is bepaald door de woningcorporatie in overleg met de 
bewonerscommissie en vastgelegd in het sociaal plan. ook nu ontvangt de huurder bij 
vertrek een verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding van de corporatie. 
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tot aan de sloop of ingrijpende renovatie worden de woningen die leegkomen tijdelijk 
verhuurd. tijdelijke huurders hebben geen recht op urgenties en/of verhuiskosten- en 
herinrichtingskostentegemoetkoming. over het moment waarop tijdelijke verhuur wordt 
ingesteld, kunnen corporaties en huurders overigens aparte afspraken maken.  

Maatwerk en hulp bij verhuizing
tijdens de inspraak waren er drie soorten reacties op de verhuizing: bewoners die zo 
snel mogelijk willen verhuizen (zij vinden het te lang duren), bewoners die geen verhuizing 
willen en bewoners die onder bepaalde voorwaarden willen verhuizen.
in de vele gesprekken die de opstellers van dit plan hebben gehad met degenen die 
inspraken, bleek een grote behoefte aan maatwerk op het niveau van het huishouden. 
daarom zal in het vervolg zoveel mogelijk maatwerk worden geleverd. 

- voor de mensen die zo snel mogelijk willen verhuizen: mitros wil met de nog op te rich-
ten bewonerscommissies overleggen hoe gerealiseerd kan worden dat huishoudens die 
graag willen verhuizen/specifieke woonbehoeften hebben, zo snel mogelijk mét vergoe-
ding en de duo-rechten kunnen verhuizen; 

- voor mensen die geen verhuizing willen: mitros zal in één op één gesprekken met deze 
huishoudens hun bezwaren bespreken en kijken hoe daaraan kan worden tegemoet 
gekomen.

- voor mensen die alleen onder voorwaarden zouden willen verhuizen: mitros nodigt 
deze huishoudens nadrukkelijk uit om deel te nemen aan de bewonerscommissie en/of 
aan het planteam dat het plan voor de vernieuwing opstelt.

in de (mondelinge) inspraakreacties kwamen de volgende vormen van maatwerk aan de 
orde:

Zelfaangebrachte voorzieningen 
een aantal bewoners heeft zelf verbeteringen aangebracht in de woning. zij zijn bang dat 
ze niets terugzien van hun investering bij verhuizing. mitros heeft een regeling voor de 
vergoeding van de zelfaangebrachte voorzieningen. deze regeling wordt besproken met 
de bewonersommissie en opgenomen in het sociaal plan.

Opzien tegen verhuizing vanwege ouderdom of ziekte
mitros zal in in één op één gesprekken met deze huishoudens hun problemen en wensen 
bespreken en bekijken hoe hieraan tegemoet kan worden gekomen.

Moskee en winkels dichtbij
met name de wat oudere bewoners van marokkaanse afkomst stellen prijs op 
herhuisvesting in de buurt van de moskee in het attleeplantsoen en van de winkels van 
winkelcentrum rijnbaan. bij de herhuisvesting zal rekening gehouden worden met deze 
wens.

Verhuizen naar een eengezinswoning
veel huishoudens in de flats zouden willen verhuizen naar een eengezinswoning. 
eengezinswoningen zijn echter een schaars goed. zij zullen ook in de toekomst schaars 
zijn, ook al is het de bedoeling meer grondgebonden woningen in het noordkwadrant 
te realiseren. ze zullen worden toegewezen op passendheid (huishoudensgrootte en 
inkomen). als meerdere ‘duo-urgenten’ (mensen die moeten verhuizen vanwege de 
vernieuwing) zich inschrijven voor dezelfde eengezinswoning, dan bepaalt de woonduur 
van deze huishoudens de volgorde. 
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8. financiën
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voor de in het gebiedsplan genoemde ingrepen is financiële dekking aanwezig. 
de belangrijkste kostenposten zijn de herinrichting van de openbare ruimte in het midden-
kwadrant, de verbeteringen aan de flats in het middenkwadrant, de integrale vernieuwing 
van het noordkwadrant, de intensivering van de reiniging en projecten op het gebied van 
portiekaanpak, veiligheid, werk, onderwijs, welzijn, samenleven en sport.
de herinrichting van de openbare ruimte in het middenkwadrant (inclusief de plaatsing van 
ondergrondse containers) vergt een investering van ongeveer 2,3 miljoen euro. dit bedrag 
wordt voor het grootste deel geïnvesteerd door de gemeente. ongeveer 25% van het 
bedrag komt van de corporaties (herinrichting voortuinen en paden waar nodig en onder-
grondse vuilcontainers).
de verbeteringen aan de flats en de binnentuinen in het middenkwadrant worden gefinan-
cierd door de corporaties.
de onrendabele investeringen in de sociale huurwoningen in het noordkwadrant zijn voor 
rekening van mitros. de gronduitgifte en het bouw- en woonrijpmaken (inrichting open-
bare ruimte) worden geregeld conform de duo-overeenkomst. dat wil zeggen dat mitros 
deze investeringen volledig voor haar rekening neemt. naar verwachting zijn de residu-
ele grondopbrengsten en de investeringen in het bouw- en woonrijpmaken (en parkeren) 
in evenwicht binnen de uitgangspunten van het gebiedsplan. er is dus geen sprake van 
een bijdrage van de gemeente, noch van een extra afdracht van grondopbrengsten door 
mitros.
de extra kosten van de intensieve reiniging worden paritair door de drie partijen bekos-
tigd, na verrekening van de besparing op hoveniers door de corporaties.
de projecten op het gebied van portiekaanpak, veiligheid, werk, onderwijs, welzijn, sa-
menleven en sport zijn gefinancierd via het wijkactieplan ‘Kanaleneiland leert’ en het 
daarbij horende ‘versnellingplan’. voor het aanstellen van een ‘werkbemiddelaar’ voor de 
komende twee jaar, is € 50.000 ter beschikking gesteld via de extra rijksmiddelen voor de 
krachtwijken.
aanvullende middelen voor particuliere woningverbetering zullen geregeld worden als er 
een plan van aanpak gereed is. het gaat daarbij om toegang tot het ‘revolverend fonds’ 
voor eigenaar-bewoners en mogelijk extra proceskosten voor inhoudelijke ondersteuning 
en begeleiding van de aanpak.
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