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1 Inleiding onderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sophies Kunstprojecten. Deze instelling heeft het 

Projectbureau Eiland8 opgericht voor het project Eiland8 in Kanaleneiland te Utrecht. Eiland8 

heeft de vorm van een creatieve broedplaats. Het projectbureau heeft een tweezijdig doel: 

enerzijds dient zij het wijkimago te verbeteren voor zowel interne als externe partijen en 

anderzijds dient zij de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Het doel van het 

Projectbureau Eiland8 is om een creatieve hotspot van het gebied te maken. De creatieve 

broedplaats dient een positieve uitwerking te hebben op het gebied doordat het een veranderde 

uitstraling genereert van de wijk. 

Het projectbureau Eiland8 is in het leven geroepen nadat Mitros en Portaal, de 

voormalige verhuurders en eigenaren van de grond, acht flats in het centrum van de wijk als 

probleemgebied hadden aangewezen. Wegens voornamelijk hangjongeren en criminaliteit werd 

het gebied als dé probleemzone van ‘prachtwijk’ Kanaleneiland bestempeld. De sloopplannen 

ten behoeve van nieuwbouwkoopwoningen genereerden de behoefte aan een tijdelijke 

oplossing ter voorkoming van leegstand. In mei 2009 is daarom de leegstand in opdracht van 

Mitros en Portaal opgevangen door tijdelijke bewoning vanuit verhuurder Wolf 

Huisvestingsgroep. Het gebied kenmerkte zich vervolgens door een trage transitie: de 

voornamelijk autochtone huurders vertrokken onder druk van toenmalig verhuurders Mitros en 

Portaal. De nieuwbouwplannen zijn vanuit tot op heden niet doorgezet. Mitros en Portaal 

hebben op het moment van schrijven geen definitieve plannen voor de toekomst.  

1.1 Structuur rapport 

Het onderzoek volgt een logische opbouw. Allereerst worden in hoofdstuk 2 de aanleiding, het 

doel en de onderzoeksvragen van het onderzoek verder uiteengezet. De focus van het onderzoek 

is hiermee nader gespecificeerd. Vervolgens zijn de centrale concepten bondig afgebakend in 

hoofdstuk 3, waarnaar verdiepend de locatie van dit onderzoek in hoofdstuk 4 en de 

onderzoeksmethode in hoofdstuk 5 zijn vastgesteld. In hoofdstuk 6 volgt een uiteenzetting van 

de belangrijkste resultaten, welke vervolgens in hoofdstuk 7 samengebracht zijn tot een 

concluderend antwoord op de onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk wordt ook een advies 

geopperd voor de betrokken partijen binnen het stedelijke transitiegebied. Het rapport wordt 

afgesloten met een bronnenlijst waarin ter naslag alle figuren, foto’s, websites en literatuur is 

opgenomen. In de bijlagen bevinden zich de meest relevante geraadpleegde stukken. 
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2 Onderzoeksafbakening 

Hoofdstuk twee geeft dit onderzoek focus. In dit hoofdstuk zullen alvorens de onderzoeksvragen  

benoemt worden, de aanleiding en het doel van het onderzoek uiteen worden gezet. Op deze 

wijze vormt dit hoofdstuk de basis voor de uiteenzetting van de centrale concepten welke uit dit 

hoofdstuk voortkomen en gedetailleerd uitgewerkt zijn in hoofdstuk 3. 

2.1 Aanleiding 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Sophies Kunstprojecten. Sophies 

Kunstprojecten is een Utrechts kunstenaarsinitiatief dat zich inzet voor ruimte en gelegenheid 

voor kunst. Het bieden van werk-, woon- of podiumruimte voor kunstenaars en het versterken 

van een creatief netwerk in Utrecht worden als middelen hiervoor ingezet. Sophies 

Kunstprojecten is in 2011 betrokken geraakt bij het project Eiland8. Vanuit Sophies 

Kunstprojecten is de vraag ontstaan om de transitie binnen het gebied van Eiland8 door de inzet 

van het Projectbureau Eiland8 te monitoren. Dit onderzoek vormt hiervoor een nul-meting. 

2.1.1 Korte geschiedenis project Eiland8 

Het inzetten van een creatieve broedplaats - als tijdelijk gebruik van acht flats - is een keuze 

gemaakt door de grondeigenaren en sociale woningbouwcorporaties Mitros en Portaal. De 

woningen worden tijdelijk verhuurd aan studenten, kunstenaars en zelfstandig ondernemers 

van kleine creatieve bedrijven (Mitros, 2011). Het project Eiland8 is ingezet om de 

wijkproblematiek actief op de achtergrond te drukken en het veranderingsproces te versnellen 

(zie 4.2). De keuze voor een creatieve broedplaats wordt in het volgende hoofdstuk verder 

toegelicht (zie 4.2).   

Het project is in de eerste jaren met betrekking tot zowel de tijdelijke verhuur, de 

selectie van huurders en de organisatie van de projecten in de wijk door Huisvestingsgroep Wolf 

uitgevoerd. In 2011 is het maatschappelijk programma binnen het project uitgevoerd door een 

vierde partij: Sophies Kunstprojecten. Zij heeft vanaf 2011 middels de inzet van een 

projectbureau ‘Projectbureau Eiland8’ bijgedragen aan de huidige vorm van Eiland8. 

Onderstaand figuur geeft schematisch de huidige structuur van Eiland8 weer (zie figuur 2.1). 
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Figuur 2.1: Schematisering opbouw van Eiland8 

2.2  Doel onderzoek 

Dit rapport dient de verandering te registreren welke het project van Eiland8 in het voormalige 

probleemgebied van Kanaleneiland (gebied van Eiland8) en Kanaleneiland in zijn geheel sinds 

het bestaan van het project in 2009 tot stand heeft gebracht. Om dit te bereiken is de bestaande 

kennis van direct en indirect betrokken partijen verzameld. Op deze wijze is het mogelijk om de 

wijktransitie in Kanaleneiland enerzijds en in het gebied van Eiland8 anderzijds inzichtelijk te 

maken. Hiervoor toetst dit onderzoek de effecten van de veranderingen welke zijn ingezet of 

ondersteund door het Projectbureau Eiland8. Met betrekking tot deze inzet en transitie staan 

twee pijlers centraal:  

 Veiligheid en leefbaarheid 

 Imagoverbetering 

Eiland8 bestaat uit:  

Mitros & Portaal  

• Grondeigenaar 8 flats 

• Initiatiefnemer tijdelijke verhuur 

Wolf Huisvestingsgroep  

• Verhuur en beheer 

• Voormalig maatschappelijk programma 

Projectbureau Eiland8 

• Ingezet door Sophies Kunstprojecten 

• Huidig maatschappelijke programma 

Bewoners & ondernemers Eiland8 

• Selectie door Wolf Huisvestingsgroep 

• Vormen creatief draagvlak in de wijk 
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Het inzicht in de werkzaamheid, zichtbaarheid en effectiviteit van het Projectbureau Eiland8 wat 

hiermee tot stand komt is met dit onderzoek gebundeld.  

Dit rapport betreft vanwege haar doelstelling inzichten voor verscheidene partijen 

betrokken binnen stedelijke transitiegebieden. Hieronder kunnen woningbouwcorporaties, 

bewoners, politie, grondeigenaren en beleidsmakers worden verstaan.   

2.3 Onderzoeksopzet 

In de tweede helft van 2013 is het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Sophies 

Kunstprojecten. Het onderzoek is opgesplitst in twee fases.  

In de eerste fase is de interne organisatie van Eiland8 en het Projectbureau Eiland8 

belicht. Hiervoor zijn onder andere diepte-interviews met het projectbureau, de verhuurder en 

de grondeigenaar afgerond. Tevens vormen een zestal diepte-interviews met ondernemers en 

bewoners binnen Eiland8 een verbredend inzicht in het project. Dit deel van het onderzoek kan 

als vervolg worden gepercipieerd op de eerdere twee onderzoeken vanuit Eiland8 (Nulmeting 

Eiland8, 2010; Wijkonderzoek Eiland8, 2012).  

De tweede fase van het onderzoek heeft een extern karakter. Voornamelijk digitale 

enquêtes bij direct en indirect betrokken partijen en relaties van Eiland8, Projectbureau Eiland8 

en Sophies Kunstprojecten genereren een overzicht van het gedachtegoed over het 

Project(bureau) Eiland8.  

 

De enquêtes alsmede de getranscribeerde interviews zijn aan te leveren in een externe bijlage, 

welke wegens privacy van de participanten niet bij dit rapport is betrokken. Wel bevinden zich 

in de bijlagen de onderwerpenlijsten voor de diepte-interviews, de enquêtes zoals ze naar de 

participanten zijn verstuurd en de analyseschema’s over alle bovenstaande gegevens (zie 

bijlagen). 

2.4 Onderzoeksvragen 

Vanuit het onderzoeksdoel, zoals vastgesteld in 2.3, is de volgende hoofdvraag opgesteld:  

In hoeverre kan worden aangetoond dat Sophies Kunstprojecten met het Projectbureau Eiland8 

(mankracht en inzet financiële bronnen) - middels de initiëring en ondersteuning van netwerken en 

projecten in Kanaleneiland - de wijkkenmerken van ‘veiligheid’, ‘leefbaarheid’ en ‘imago’  verbetert 

heeft in het gebied van Eiland8 en de gehele wijk Kanaleneiland? 
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Onderstaand figuur visualiseert deze hoofdvraag (zie figuur 2.2). 

 

Figuur 2.2: Model werkwijze Projectbureau Eiland8 (S. Hijlkema, 2013) 

Deze vraag belicht de wijkkenmerken vanuit de inzet van het Projectbureau Eiland8. Hierbij zijn 

de volgende deelvragen op te stellen:  

1. In hoeverre is er sprake van een verbetering in veiligheid en leefbaarheid sinds de komst 

van Eiland8 in 2009 in het gebied van Eiland8 en in Kanaleneiland als geheel? 

Hierbij worden de twee thema’s veiligheid en leefbaarheid samengevoegd, daar zij vanuit 

wetenschappelijk oogpunt geschaard kunnen worden onder de noemer ‘sociale cohesie’ (zie 

3.2).  

2. In hoeverre is er sprake van een verbetering van het imago sinds de komst van Eiland8 in 

2009 in het gebied van Eiland8 en in Kanaleneiland als geheel? 

Onder het imago wordt de kennis en betekenis van Kanaleneiland en het gebied van Eiland8 

verstaan (zie 3.3). 

 

Bij voorgaande deelvragen staat centraal in hoeverre de activiteit binnen en vanuit Eiland8, 

zowel het fysieke gebied als de projecten een zogenaamd “overspill effect” heeft op de wijk 

Kanaleneiland en de aantrekkingskracht van dit gebied op externen (zoals bewoners en 

bedrijven). 

Inzet 

Mankracht en 
financiële 
middelen 

Middel 

 Netwerk en 
projecten 

Doel 

Leefbaarheid, 
veiligheid en 

imago 
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3. In hoeverre is het maatschappelijk proces (de aanwending van een creatieve broedplaats) 

door een instelling als het Projectbureau Eiland8 van invloed op de verandering gemeten in 

deelvraag 1 en 2?  

De laatste deelvraag stelt kritisch de inzet van het Projectbureau Eiland8 centraal. De eerste 

twee deelvragen vormen hiervoor een uitgangspositie. De bij deelvraag 1 en 2 gebleken 

resultaten worden getracht te linken aan de inzet van het Projectbureau Eiland8. Hierbij worden 

mogelijke andere verklaringen aangedragen voor de in deelvraag 1 en 2 gebleken resultaten. 

4. Gericht op andere stedelijke gedegradeerde gebieden, welk advies kan hiervoor worden 

geformuleerd naar aanleiding van de uit bovenstaande deelvragen gebleken mogelijkheden 

van een project als Eiland8?  

Tot slot een adviserende deelvraag waarmee getracht is om advies uit te schrijven voor andere 

soortgelijke gebieden of projecten. Hiermee is een kader opgesteld met eenduidige do’s en 

dont’s bij de implementatie van creatieve broedplekken in stedelijk beleid. 
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3 Centrale concepten 

In dit hoofdstuk zijn de centrale concepten uiteengezet. Zij volgen uit de onderzoeksvraag en 

probleemstelling. Binnen dit onderzoek staan twee grote pijlers centraal; enerzijds 

imagoverbetering en anderzijds een verbetering in veiligheid en leefbaarheid.  

 

Figuur 3.1: Centrale concepten vanuit centrale onderzoeksvraag 

 

Uit de onderzoeksvraag zijn de centrale concepten ‘creatieve broedplaats’, ‘wijkimago’ en 

veiligheid en leefbaarheid af te leiden. Veiligheid en leefbaarheid scharen samen onder ‘sociale 

cohesie’ (zie 3.2). Hieronder worden deze concepten achtereenvolgend verdiepend belicht.  

3.1 Creatieve broedplaats 

Het concept ‘creatieve broedplaats’ is een koepelbegrip voor gebieden, locaties of gebouwen 

waar bewoners en/of bedrijven gevestigd zijn welke spontaan (bottom up) of door de 

beïnvloeding van beleidsmakers (top down) samen zijn gekomen. De eerste broedplaatsen zijn 

ontstaan eind jaren ‘70 en begin jaren ’80. Samenwerkingsverbanden ontstonden toen spontaan 

in kraakpanden; zogenaamde ‘vrijplaatsen’ waar individuele kunstenaars woonden en werkten. 

Deze plaatsen werden gekenmerkt door de vele experimenteermogelijkheden, synergie, 

onderlinge kruisbestuiving, verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Op dit moment komen de 

meeste creatieve broedplaatsen in de Randstad voor, maar hier komt snel verandering in. Ook 

andere gemeenten zien dat de creatieve en innovatieve gebieden passend zijn binnen de doelen 

van gebiedsontwikkeling. Er zijn drie type broedplaatsen te onderscheiden (Verschoor, 2009):  

Transitie 

Intern 

Veiligheid 

Leefbaarheid 

Extern Imago  
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a) Expose broedplaats is een broedplaats waar volop mogelijkheden worden geboden om 

de cultuurproductie te presenteren aan bezoekers. Het zijn de woonmilieus in en direct 

rondom het centrum waar dit type het beste gedijt. 

b) In Interact staat de interactie tussen de broedplaatsgebruikers en de buurt met zijn 

bewoners centraal. De waarde van dit type broedplaats uit zich wijken met een lage 

sociaaleconomische status en met veel stadsvernieuwingsprojecten. 

c) Attract is een broedplaats voor extreem extraverte creatieve bedrijvigheid en diverse 

(culturele) publieksfuncties die gezamenlijk een sterk imago op kunnen bouwen en 

publiek trekken. Dit type is geschikt voor leegstaande kantorenlocaties en leegstaande 

industriële locaties. 

Eiland8 als broedplaats is te scharen onder type ‘Interact’. Eiland8 vormt zich met name door de 

intensieve interne connecties. Ook bevindt de broedplaats zich in een gebied met een lage 

sociaaleconomische status en veel vernieuwingsprojecten. 

3.1.1 Redenen voor broedplaatsen als veranderingstrategie bij gebiedsontwikkeling 

De reden dat broedplaatsen vaak actief worden ingezet door beleidsmakers is omdat ze 

verwacht worden positieve gevolgen te hebben voor gedevalueerde gebieden. Uit onderzoek van 

de Gemeenteraad van Amsterdam uit 2000 blijken broedplaatsen mogelijkheden te bieden voor 

de moderne stedelijke problematiek. Uit het onderzoek van de Gemeente Amsterdam blijkt dat 

voornamelijk de sociale infrastructuur wordt versterkt door broedplaatsen. De combinatie van 

wonen en werken in een broedplaats blijkt de synergie tussen verschillende culturele 

ondernemers te kunnen versterken. Daarnaast blijkt dat door het opnemen van buurtfuncties de 

leefbaarheid in de buurt wordt verhoogd. Tot slot kan een broedplaats in een buurt – naast de 

sociale voordelen – ook de werkgelegenheid in de stad verhogen. Ze bieden de culturele 

ondernemers een kans om een cultureel/ambachtelijk bedrijf te starten en te continueren. 

Bovendien wordt volgens de Amsterdamse gemeenteraad door broedplaatsen de 

aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers en toeristen verhoogd (Conceptional, 2013).  

Samengevat blijkt uit de literatuur dat van broedplaatsen wordt verwacht dat ze de 

kwaliteit, de diversiteit en het imago van een buurt kunnen verbeteren en de stad verrijken door 

hun cultuurproductie. Broedplaatsen lijken hiermee het antwoord op enkele van de Utrechtse 

zwakkere kenmerken en daarnaast de versterking van bestaande positieve kenmerken, zoals de 

culturele aantrekkelijkheid voor toeristen en bezoekers. Dit sluit aan bij het recentere 

onderzoek van de Economic Board Utrecht (2013) waaruit blijkt dat Utrecht in een SWOT 

analyse als “weakness” een onvoldoende mate van sociale cohesie kent. Dit wordt versterkt door 

een versnippering van lokale en regionale netwerken van Utrecht. Het versterken van 
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broedplaatsen vanuit beleidsmakers, organisaties en corporaties kan van betekenis zijn voor de 

gehele stad Utrecht. Dit onderzoek zal moeten uitwijzen of door het actief implementeren van 

broedplaatsen in Utrecht deze hier ook de genoemde voordelen teweegbrengen als uit het 

Amsterdamse onderzoek blijken. 

3.1.2 Transitiegebieden:  

Gebieden zoals Eiland8, waar de verandering centraal staat, worden over het algemeen door 

beleidsmakers transitiegebieden genoemd. Vaak heeft een buurttransitie, ofwel de verandering, 

ten doel gentrification te genereren. Gentrification is een bekend containerbegrip welke binnen 

dit onderzoek kan worden opgevat als het nastreven van een fysieke, sociale en economische 

opwaardering van een gebied door de komst van een nieuwe (midden)klasse of bewonersgroep. 

Het proces van gentrification wordt in deze wijk gestuurd met het project Eiland8 welke door 

overheden, organisaties en corporaties is ingezet. Zij kan hierdoor als top-down worden 

gepercipieerd. Ondanks deze inzet wordt er binnen het project van Eiland8 naar gestreefd dat er 

ook spontane veranderingen, gentrification en wijktransitie ontstaat. Dit onderzoek achterhaalt 

in hoeverre het project Eiland8 heeft bijgedragen aan de hierboven omschreven gewenste 

transitie van het gebied. 

3.2 Sociale cohesie 

In dit onderzoek vallen twee centrale begrippen samen onder de noemer sociale cohesie: 

veiligheid en leefbaarheid. Deze paragraaf verklaart dit en geeft een duidelijk beeld van dit 

concept. 

 

In Westerse Europese steden worden probleemwijken vaak in relatie gebracht met een 

vermindering in de sociale cohesie van dat gebied. Beleidsmakers trachten vaak om middels het 

verbeteren van de sociale cohesie de wijkproblematiek te voorkomen of reduceren (Van 

Marissing, Bolt en Van Kempen, 2005). In het beleid voor Eiland8 en Kanaleneiland wordt 

sociale cohesie ingezet als het middel om de buurtproblematiek te stabiliseren en waar mogelijk 

te verbeteren. Het begrip kent wetenschappelijk vele verschillende opvattingen maar binnen dit 

debat is de overheersende mening opgebouwd uit enkele dimensies. Binnen het debat omtrent 

dit thema worden vaak de volgende dimensies genoemd: bewoners en bezoekers van een gebied 

hebben gedeelde normen en waarden, er heerst een zekere mate van sociale orde, er is een 

zekere mate van sociale controle en veiligheid, welvaartverschillen zijn nihil, sociale netwerken 

zijn sterk, er is een binding met de locatie en er is sprake van een zogenaamde gedeelde 

identiteit van het gebied (zie tabel 3.1).  

 



 

In opdracht van Sophies Kunstprojecten | Uitgevoerd door Sterre & Stad 
 
 

14 Onderzoek transitieproject Eiland8 – Kanaleneiland 2013 

 

 

Domein Omschrijving 

Gedeelde normen en waarden Morele principes vergelijkbaar, gedragscodes 

komen overeen, ondersteuning voor politieke 

instituties en participatie in beleid. 

Sociale orde, veiligheidsgevoelens, vertrouwen 

en sociale controle 

Afwezigheid van conflicten en bedreigingen 

voor de bestaande orde, afwezigheid van 

criminaliteit, effectieve informele sociale 

controle, tolerantie, intern respect en 

vertrouwen, samenwerking tussen groepen, 

veilige openbare ruimte 

Sociale solidariteit en reductie in 

welvaartsverschillen (voorzieningen) 

Harmonieuze economische en sociale 

ontwikkeling en gedeelde standaard, 

redistributie van sociale en economische 

ontwikkelingen en kansen, gelijkwaardige 

verdeling van diensten en 

welvaartsinstellingen, onderlinge 

behulpzaamheid. 

Sociale netwerken en sociale betrokkenheid Hoge mate van sociale interactie binnen de 

samenleving en families, collectieve 

problemen gezamenlijk oplossen, 

betrokkenheid en actieve houding bewoners 

Binding locatie en identiteit locatie Sterke binding met de plaats, mening van de 

persoonlijke en plaatselijke identiteit 

Tabel 3.1: Domeinen van sociale cohesie volgens Forrest & Kearns, 2001, p. 2129. 

 

Aan deze dimensies of domeinen voegen in 2005 de Utrechtse geografen Van Marissing, Bolt en 

Van Kempen (2005) een nuancering toe. Zij geven aan dat sociale cohesie, naast het wijk of 

buurtniveau, op verschillende niveaus plaats kan vinden. Zo bestaat er ook verticale en 

institutionele cohesie. Hiermee wordt verstaan de binding tussen betrokken partijen, 

beleidsmakers en instituten.  

 

Uit deze omschrijving blijkt dat de thema’s welke in dit onderzoek centraal staan: leefbaarheid 

en veiligheid samen onder de noemen sociale cohesie vallen.  

3.3 Imago 

Het laatste centrale concept overkoepelt een groot wetenschappelijk debat. Imago is een ander 

woord voor de reputatie van een wijk of gebied. Zij is bepalend voor de verhuisbeslissing naar 

dit gebied. De reputatie is een sociaal geconstrueerd beeld van een wijk, dat wordt gevormd 

door indirecte of directe persoonlijke ervaringen (Permentier e.a., 2009). De directe ervaringen 
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zijn de ervaringen over een buurt of wijk door wat diegene daar zelf heeft meegemaakt. 

Indirecte ervaringen worden gevormd door wat vrienden en media over de wijk vertellen en 

schrijven. Wacquant (1993) stelt dat de emotionele eigenschappen die iemand toebedeelt aan 

een buurt bepalen of iemand er wel of niet wil wonen. De emotionele mening over een buurt 

hoeft daarbij niet overeen te komen met de objectieve informatie van de wijk (Erkel, 1991). De 

reputatie van een buurt wordt vaak hoger beoordeeld door bewoners van de buurt dan door 

buitenstaanders. De reputatie weerspiegelt ook of een wijk als stabiel wordt gezien door 

bewoners (Permentier, 2009; Semyonov en Kraus, 1982). Wijken met een goed imago worden 

als aantrekkelijk beschouwd, waardoor de vraag naar woningen in deze wijk toeneemt. 

Andersom geldt hetzelfde: een slecht imago betekent dat bewoners daar liever niet willen 

wonen.  

 

Binnen het centrale thema van broedplaatsen wordt imago, en vooral de verbetering hiervan, 

wetenschappelijk ingekaderd als uitkomst of gevolg van de komst van de creatieve sector. Door 

de komst van de creatieve sector kan een buurt in imago verbeteren. Imago wordt hierbij 

begrepen als de externe aantrekkingskracht van de buurt op externe partijen. Een broedplaats 

zou zo een culturele intermediair vormen voor de transformatie van een gebied. De culturele 

faciliteiten, podia en werkplekken welke het gevolg zijn van de komst van de creatieve sector 

maken een wijk leefbaar en aantrekkelijk voor zakelijk publiek en bedrijven (Florida, 2012). In 

Florida’s woorden (Basten, 2004): “Creative centers provide the integrated eco-system or 

habitat where all forms of creativity – artistic and cultural, technological and economic – can 

take root and flourish”. Ook de jonge middenklasse wordt getrokken door de levendige culturen 

in wijken waar de creatieve sector zich vestigt. Creatievellingen hebben dus het vermogen om 

het imago van een wijk te verbeteren (Ley, 1998, p. 190; Zukin, 1982; Smith, 1996; Podmore, 

1998). 
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4 Locatie onderzoek 

Dit hoofdstuk omvat een meer geografische inslag. Aan de hand van verschillende thema’s is 

hieronder de locatie welke centraal staat in het onderzoek uiteengezet. Hierbij staat allereerst de 

gehele wijk waarin het gebied van Eiland8 zich bevindt centraal. De kenmerken van de wijk zijn 

van belang om een duidelijk kader aan te geven waarbinnen Eiland8 zich bevindt. Hiernaast is 

deze inkadering van belang vanwege het doel van Eiland8 om de gehele wijk te betrekken bij het 

transitieproces. Om deze twee redenen is het van groot belang een duidelijk beeld te geven van 

de wijk Kanaleneiland. Vervolgens wordt bondig het gebied van Eiland8 besproken. Over dit 

gebied zijn nog weinig metingen gedaan, dit onderzoek zal deze kennis verdiepen.  

4.1 Kanaleneiland 

De wijkbeschrijving van Kanaleneiland bestaat uit de fysieke ligging, de demografische 

kenmerken en de economische kenmerken. Waar mogelijk wordt de schaal vergroot tot 

Kanaleneiland-Noord. In dit laatste gebied ligt namelijk ook het gebied van Eiland8. Alle 

gegevens betreffen het jaar 2013 en zo niet dan staat dit aangegeven. De gegevens worden waar 

mogelijk vergeleken met de gehele stad Utrecht. Op deze wijze is getracht het contrast tussen de 

twee gebieden eenduidig aan te geven. 

4.1.1 Fysieke ligging 

Ten zuidwesten van Utrecht ligt Kanaleneiland, tussen het Merwedekanaal en het Amsterdam-

Rijnkanaal in. Zij bevindt zich tussen het stadscentrum en de Vinexwijk Leidsche Rijn. Bij de 

bouw in 1958 was de gedachte: een moderne, functionele wijk met groen, rechtlijnigheid met 

ruimte voor auto’s (Gemeente Utrecht, 1968). Hierdoor kenmerkt Kanaleneiland zich als een 

wijk met veel herhaling en een industriële, seriematige bouw met afwisselend hoogbouw en vier 

hoge portiekflats (Meurs en Steenhuis, 2005). De woningen zijn ruim, gemiddeld circa 70 

vierkante meter (Tellinga, 2004). De centrale as in de wijk bestaat uit de Beneluxlaan en de 

Churchilllaan. Op deze as sluit het gebied van Eiland8 aan. 

4.1.2 Sociale kenmerken 

Voor dit onderzoek zijn voornamelijk de karakteristieken van de sociale kenmerken van de wijk 

interessant. Het project Eiland8 is namelijk onder andere ingezet ten behoeve van een meer 

diverse (etnische) bewonersgroep.  

 

Na de bouw van de wijk trokken de woningen van goede kwaliteit en voorzien van luxe zoals 

centrale verwarming en goed sanitair welgestelde inwoners uit de wijk Tuindorp en de 
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binnenstad aan. Zij verhuisden in de jaren ’60 naar de moderne, ruime flatgebouwen en 

eengezinswoningen (Bergeijk e.a., 2008). Vanaf de jaren ’80 veranderde dit beeld; inwoners van 

Kanaleneiland trokken naar de meer suburbane gebieden en nieuwbouwlocaties rond Utrecht. 

De uittocht van de oorspronkelijke bewoners werd opgevuld door migrantengezinnen. Zij 

werden aangetrokken door de relatief lage huurprijzen welke betaalbaar waren binnen de lage 

inkomens die zij meenamen.   

De wijk ondergaat vanaf de jaren ’80 en ’90 een sociale en fysieke verloedering; oude en 

nieuwe bewoners botsen met elkaar, de openbare ruimtes worden slecht onderhouden en een 

hoge werkloosheid, criminaliteit en overlast kenmerken de wijk. De oorzaak hiervoor vindt de 

Gemeente Utrecht bij het geringe contact tussen allochtone en autochtone bewoners in 

Kanaleneiland (Gemeente Utrecht, 2007). De wijk Kanaleneiland is tegenwoordig een van de 

bekendste achterstandswijken van Nederland.  

Middels overheidsingrepen zoals herstructureringen in de wijk, meer toezicht, 

straatverboden voor groepen jongeren en de aanpak van de openbare ruimtes is getracht de 

wijk te verbeteren. Via de wijkactieplannen dienen de interne sociale controle en 

verantwoordelijkheid van bewoners te verbeteren. In hoofdstuk 6 worden de uitkomsten van 

deze inzet besproken. 

4.1.3 Demografie 

Op 1 januari 2013 telt de buurt Kanaleneiland 15.856 inwoners. Ten opzichte van 2002 steeg de 

bevolking met 16,5 procent (Gemeente Utrecht, 2013a). Hiervan is een relatief groter aandeel 

kinderen dan in de gehele stad Utrecht, in Kanaleneiland wonen respectievelijk 24,9 procent 0 

tot 18 jarigen tegenover 19,8 procent in Utrecht als geheel. De wijk kenmerkt zich door het grote 

aandeel allochtonen. In de wijk heeft 51,1 procent een Nederlandse herkomst. In de stad Utrecht 

heeft 67,7 procent van de inwoners een Nederlandse herkomst. De grootste groepen allochtonen 

in Kanaleneiland bestaan uit 36,9 procent Marokkanen en 15,3 procent Turken (Gemeente 

Utrecht, 2013a). Het aantal autochtone bewoners is de afgelopen jaren dalend: in 2011 bestond 

de groep Marokkaanse en Turkse minderheden uit 58,3 procent (WistUdata, 2011). 

4.1.4 Woningvoorraad 

De woningvoorraad in Kanaleneiland bestaat voor het grootste deel uit sociale huurwoningen 

(58%) en is in bezit van de woningcorporaties (Gemeente Utrecht, 2013b). Dit reflecteert de 

inkomensklasse in het gebied. Door de lage woonlasten die deze wijk biedt, wonen hier 

overwegend mensen met een lage sociaaleconomische positie (Gemeente Utrecht, 2013a). De 

afgelopen jaren neemt dit percentage af, de bouw van koopwoningen in de wijk hebben de 
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afgelopen vijf jaar geresulteerd in een afname van het aantal sociale huurwoningen met ruim 

tien procent (Gemeente Utrecht, 2007). 

4.1.5 Economie 

Na de bouw van de wijk Kanaleneiland in de jaren ’60 genereerde de functiescheiding tussen 

wonen, werken en mobiliteit nagenoeg geen bedrijvigheid in de wijk. Op dit moment bevinden 

zich, door onder andere actief overheidsbeleid, 91 banen per 100 personen in Kanaleneiland 

(Gemeente Utrecht, 2013b). Toch is de locale economie beperkt. Dit is onder andere te verklaren 

door het grootschalige bedrijventerrein welke externe arbeidskrachten heeft. Het gemiddeld 

besteedbaar inkomen is lager in Kanaleneiland dan in Utrecht stad; 25.300 tegenover 33.800 

euro. Zij vertegenwoordigde in 2011 het laagste inkomen per huishouden van de gehele stad 

Utrecht. Procentueel zijn er in 2012 bijna twee keer zoveel huishoudens in Kanaleneiland dan in 

de stad Utrecht welke een minimum inkomen of inkomen uit de Werkloosheidswet, de bijstand 

of een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben (Gemeente Utrecht, 2007). 

 Het percentage laagopgeleiden in 2012 is hoog in de wijk (37,%) ten opzichte van de stad 

Utrecht (20%). De (langdurige) werkloosheid is hoog, vooral onder de jongeren; zo’n 11,7 

procent in 2007 (Gemeente Utrecht, 2013b). Voornamelijk de allochtone bewoners bevinden 

zich binnen deze werkloze groep. Zo’n 2,1% van de niet-werkende jongeren (15-26) jaar is 

werkzoekend tegenover 1,7% in Utrecht (Gemeente Utrecht, 2013b). 

4.2 Eiland8 

Het gebied van Eiland8 omvat acht flats tussen de Trumanlaan en de Rooseveltlaan welke 

wegens sloopplannen een tussentijdse oplossing behoefden (zie kaart 4.1 en tekening 4.1). Sinds 

mei 2009 worden de woningen verhuurd vanuit Wolf Huisvestingsgroep middels tijdelijke 

contracten aan studenten, kunstenaars en zelfstandige ondernemers van kleine creatieve 

bedrijven (Mitros, 2011). De voormalige huurders zijn voornamelijk naar nieuwbouwflats in 

Kanaleneiland en Transwijk vertrokken (Gowricharn, 2013). De woningen bevinden zich in 

vierverdiepingen flats in het midden van Kanaleneiland aan de Prins Clausbrug. Voorbeelden 

van creatieve ondernemers in de wijk zijn: webdesigners, kunstenaars, meubelmakers, 

industrieel ontwerpers, journalisten, fotografen, dansers en ook communicatiebureaus en 

onderzoeksbureaus. De woningen worden aangeboden als woon- en/of werkruimte tegen 

gereduceerde tarieven (vanaf 170 euro p.m.). Veel zzp’ers huren een werkruimte maar wonen 

daarnaast ook in Eiland8. Wegens de lage huurprijzen en het huren zonder wachtlijst vormt 

Eiland8 een lage instap in de huurwoningmarkt voor residenten en kleine bedrijven.  



 

In opdracht van Sophies Kunstprojecten | Uitgevoerd door Sterre & Stad 
 
 

19 Onderzoek transitieproject Eiland8 – Kanaleneiland 2013 

  

Kaart 4.1: Plattegrond van de Eiland8 flats, te midden van de kaart: Rooseveltlaan tot Trumanlaan 

(Ruimtelijke plannen, 2013) 

 

Tekening 4.1: Tekening van de Eiland8 flats (Rapport Eilan8, 2013) 

4.2.1 Project Eiland8 en projectbureau Eiland8 

Het project Eiland8 is opgezet door grondeigenaren Mitros en Portaal en streeft een tweezijdig 

doel na. Het behouden en eventueel verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk is 

het eerste doel van de corporaties met de start van het project Eiland8. Het Projectbureau 

Eiland8 ondersteunt deze doelen sinds 2009 vanuit Sophies Kunstprojecten. Projectbureau 

Eiland8 is in dienst van het project Eiland8 en is aangesteld door grondeigenaren Mitros en 

Portaal.  Het idee van Eiland8 is om een creatieve broedplaats te maken door het aantrekken van 
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creatieve ondernemers en bewoners. Bijkomend voordeel is dat een creatieve broedplaats 

positief zou kunnen zijn voor de wijkeconomie doordat er onderlinge samenwerking ontstaat en 

men gebruik maakt van elkaars diensten en kennis (Eiland8, 2011).  Van de geschatte 800 

huidige bewoners zijn op dit moment 300 mensen binnen de flats van Eiland8 als ‘creatieveling’ 

werkzaam (C, Broekaart, 2013). Hiermee worden ondernemers, kunstenaars, ontwerpers en 

film- en fotografiebeoefenaars bedoeld. 

Om de uitwisseling van kennis en kunde te bevorderen vraagt Eiland8 de gebruikers om 

“een steentje bij te dragen aan de wijk” doormiddel van het actief deelnemen aan projecten in de 

wijk (Eiland8, 2011). Projecten in de wijk zijn o.a. het uitleenpunt Wederdienst, de flexwerkplek 

de Etalage, een cultuurproject voor kinderen KidzArtpark en de muzikantengroep Knalland. De 

bijdrage van deze projecten worden getoetst in dit onderzoek. Zij worden uitgezet om 

uiteindelijk een realistischer en positiever beeld en imago van de wijk te genereren. Met als 

uiteindelijke doel dat buitenstaanders zien dat er in de wijk een verandering plaatsvindt en zij 

een andere reputatie en imago aan de wijk koppelen. Dit sluit aan bij het tweede doel van het 

projectbureau Eiland8. 

Het tweede doel is namelijk het veranderen van de reputatie oftewel het imago van de 

wijk. Kanaleneiland heeft de afgelopen jaren een negatief imago opgebouwd, voornamelijk door 

de bestempeling als probleemwijk in de media (Platform 31, 2013). Met Eiland8 wordt 

geprobeerd het negatieve imago dat buitenstaanders hebben te veranderen.  

 

Het Projectbureau Eiland8 heeft in eerste instantie het doel om het creatief netwerk in het 

gebied van Eiland8 te versterken. Hiernaast wordt getracht via locale projecten een positief 

beeld te creëren van het gebied, voornamelijk gericht op externe partijen. De twee pijlers 

(leefbaarheid/veiligheid en imago) worden getracht te behalen door de actieve inzet van 

mankracht (initiëring en begeleiding locale projecten), ondersteund door de inzet van financiële 

middelen . 

 

De hierboven betrokken partijen behoren bij het interne deel van dit onderzoek. In het volgende 

hoofdstuk is uiteengezet op welke manier deze partijen zijn benaderd en onderzocht (zie 

hoofdstuk 5). 
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5 Onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode toegelicht. Zij is een logisch gevolg op de 

onderzoeksvraag, de centrale concepten en de locatie van het onderzoek zoals besproken is in 

voorgaande hoofdstukken. De onderzoeksmethodes samen genereren inzichten welke antwoord 

geven op de deelvragen (zie hoofdstuk 6 en 7). Allereerst is het interne deel van dit onderzoek 

uiteengezet om vervolgens toe te lichten op welke wijze het onderzoek uitgevoerd is met 

betrekking tot het externe deel. De verschillende onderzoeksmethodes die hierbij zijn toegepast 

vormen de inhoud van dit hoofdstuk. 

5.1 Intern onderzoek 

Het interne deel bestaat achtereenvolgens uit de interne organisatie van Eiland8, het 

Projectbureau Eiland8 en de ondernemers en/of bewoners binnen Eiland8 (zie 2.3). 

Achtereenvolgens komen in deze paragraaf de direct betrokken partijen als de grondeigenaren 

Mitros en Portaal (5.1.1), het Projectbureau Eiland8, de verhuurder Wolf Huisvestingsgroep (zie 

5.1.2) en tenslotte de ondernemers (zie 5.1.3) aan bod. Dit deel van het onderzoek kan als 

vervolg worden gepercipieerd op de eerdere twee onderzoeken vanuit Eiland8 (Nulmeting 

Eiland8, 2010; Wijkonderzoek Eiland8, 2012). 

5.1.1 Grondeigenaren Mitros & Portaal 

De eerst besproken partij is van belang binnen dit onderzoek daar zij de initiatiefnemers van het 

project Eiland8 zijn en de doelen van het project voortvloeien uit de visie van deze twee 

corporaties. Mitros en Portaal zijn direct benaderd via de mail. Een herinneringsmail is 

uitgegaan naar Portaal welke niet reageerde op de eerste oproep. De vragenlijst welke 

vervolgens in een semigestructureerd diepte interview is behandeld beslaat onderwerpen welke 

voortvloeien uit de hoofdvraag: welke verwachtingen zijn er voor het project, waarom is 

gekozen voor Projectbureau Eiland8 via Sophies Kunstprojecten, welk oordeel krijgt dit bureau 

met betrekking tot de doelstellingen, welke transitie ervaren de grondeigenaren in 

Kanaleneiland en welke rol hebben Projectbureau Eiland8 en het project Eiland8 hier in 

gespeeld. In de bijlage staan deze onderwerpen uiteengezet (zie bijlage 10.7).  

5.1.2 Projectbureau Eiland8 & verhuurder Wolf Huisvestingsgroep 

De interne structuur van Eiland8 en de transitie welke zij teweegbrengt is achterhaald via de 

partijen welke het initiatief uitvoeren. Dit zijn het Projectbureau Eiland8 (maatschappelijk deel) 

en de Wolf Huisvestingsgroep (verhuur en beheer). De leden van het Projectbureau zijn 

persoonlijk uitgenodigd voor een interview en de betrokken werknemer van Wolf 
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Huisvestingsgroep is via de mail benaderd voor het onderzoek. Twee van de drie leden van het 

Projectbureau Eiland8 zijn via herinneringsmails nogmaals benaderd nadat het maken van een 

afspraak niet tot stand bleek te komen. Via een ongestructureerd interview zijn de thema’s 

besproken welke antwoord geven op de hoofdvraag van dit onderzoek. Zoals de wijze van 

betrokkenheid bij Eiland8, de verwachtingen van het project, het oordeel van het project met 

betrekking tot de beoogde doelstellingen en de transitie in Kanaleneiland. 

5.1.3 Ondernemers Eiland8 

Via de website van Projectbureau Eiland8 zijn de ondernemers binnen Eiland8 benaderd voor 

een interview (á twintig ondernemers). Middels de sneeuwbalmethode zijn via deze personen 

meer ondernemers benaderd. Op deze wijze is de selectie van participanten niet geheel 

aselectief, maar door van elke creatieve sector diverse ondernemers te interviewen is getracht 

binnen het onderzoek een zo breed mogelijk draagvlak te verschaffen. De onderwerpenlijst is via 

semigestructureerde interviews doorgenomen (zie bijlage 10.8). Binnen deze groep zijn enkele 

participanten via een semigesloten enquête opgenomen in dit onderzoek (zie bijlage 10.9). 

5.2 Extern onderzoek 

De tweede fase van het onderzoek heeft een extern karakter. Digitale en niet-digitale enquêtes 

afgenomen bij indirect betrokken partijen en relaties van Projectbureau Eiland8 en Sophies 

Kunstprojecten genereren een overzicht van het gedachtegoed over het Projectbureau Eiland8.  

5.2.1 Lokaal actieve partijen 

De wijktafel van Kanaleneiland vormt hierbij een deel van het extern deel. Hier zijn twintig 

actieve partijen als de wijkpolitie, enkele buurthuiswerknemers, medewerkers van 

wijkinitiatieven en een bibliothecaresse in de wijk Kanaleneiland benaderd voor dit onderzoek. 

Vanuit de betrokkenheid in Kanaleneiland van deze partijen bestaat de overtuiging dat zij inzage 

kunnen verschaffen in de verandering van de wijk.  

5.2.2 Netwerk Sophies Kunstprojecten 

Via een digitale enquête uitgezet onder zo’n 180 relaties van Sophies Kunstprojecten en 

Projectbureau Eiland8 is getracht te achterhalen welke opinie buitenstaanders over de (wel of 

niet aanwezige) transitie van Eiland8 en Kanaleneiland hebben. De vragen binnen deze enquête 

volgen de deelvragen logisch op en de antwoorden bestaan uit alle in het interne onderzoek 

opgemerkte denkbeelden en overtuigingen over Eiland8 en Projectbureau Eiland8. Deze 

enquête is uitgezet via een Google Docs-form. De esthetische en inhoudelijke kwaliteiten van 
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deze vragenlijst sloten aan bij de overtuiging van dit onderzoek. De benaderde personen zijn 

middels twee mails gevraagd de enquête in te vullen. 

5.3 Analysemethode 

Alle interviews - welke niet digitaal zijn afgenomen - zijn getranscribeerd en wegens 

privacyredenen bijgevoegd in een externe bijlage (op te vragen bij Sterre & Stad). De interviews 

zijn middels het analyseprogramma Nvivo geanalyseerd. De enquêtes zijn deels met de hand en 

deels met behulp van Google Docs (Form) geanalyseerd (zie hoofdstuk 6).  

5.4 Cijfers overheden 

Relevante cijfers van overheden zoals gemeentes en politie zijn gebuikt om de uitkomsten aan te 

vullen. Hiervoor zijn verschillende bronnen gebruikt waarvan de Gemeentelijke data de 

belangrijkste is (WistUdata, 2013). 

  



 

In opdracht van Sophies Kunstprojecten | Uitgevoerd door Sterre & Stad 
 
 

24 Onderzoek transitieproject Eiland8 – Kanaleneiland 2013 

6 Resultaten  

Het belang van dit onderzoek is om te achterhalen welke mogelijkheden Sophies Kunstprojecten 

door de inzet van het Projectbureau Eiland8 heeft bij de transitie van de achterstandswijk 

Kanaleneiland. Vanuit de gemeentelijke cijfers blijkt dat de wijk er de afgelopen jaren binnen 

enkele thema’s op vooruit is gegaan. Dit onderzoek tracht te achterhalen welke rol het 

Projectbureau Eiland8 hierin heeft.  

6.1 Respons 

Hieronder volgt allereerst een overzicht van de respons naar aanleiding van de in hoofdstuk 5 

besproken aanpak met betrekking tot het benaderen van participanten. 

6.1.1 Interne respons 

In paragraaf 5.1 staat omschreven hoe de partijen in dit onderzoek zijn benaderd. Hiervan is 

grondeigenaar Mitros de enige van de twee grondeigenaren welke medewerking verschafte aan 

dit onderzoek. Rina Zijgers, Marian Hendriks en Bas Klees vormen vanuit Mitros de 

vertegenwoordigers. Bart Baltussen vertegenwoordigt als regio manager Wolf 

Huisvestingsgroep in dit onderzoek. Vanuit het Projectbureau Eiland8 heeft Casper Broekaart 

zijn medewerking verschaft aan dit onderzoek. Vanwege deze lage respons is besloten ook 

Femke Broeren, voormalig projectleider van het project Eiland8 in de jaren voordat Sophies 

Kunstprojecten deze taak overnam van Wolf Huisvestingsgroep, gevraagd mee te werken. Zij is 

telefonisch geïnterviewd. In bijlage 10.5 staat een overzicht van deze participanten. Tot slot 

hebben van de veertig benaderde ondernemers zeven het onderzoek ondersteund. In 

onderstaand tabel staan de belangrijkste persoonskenmerken van deze respondentengroep (zie 

tabel 6.1). 
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Ondernemer Onderneming Leeftijd Jaren 

woonachtig 

in Utrecht 

Jaren 

woonachtig 

in Eiland8 

Jaren 

werkplek 

in 

Eiland8 

Ondernemer 1 

(anoniem) 

Design installaties 26 2 2 2 

Ondernemer 2 

(anoniem) 

Productontwerper 28 6  Woont elders 2 

Django 

Agterberg 3 

Nightwalk films 

(corporate 

filmmaker) 

29 8 3,5 3,5 

Charlotte van 

Der Horst 4 

LotLab 

(productdesign) 

26 8 4 4 

Anne-marie 

Gort 5 

Cultureel 

Ondernemer (Tractio, 

Knalland, Cultuurpunt 

Altena) 

26 3,5 3 1  

Jasper van den 

Boezem 6 

 

(Club home) 

Kunstenaar  

26 9 4 4 

Marc Marselje 

7 

 

Guldor Photography 

(Fotografie) 

 1 1 1 

Tabel 6.1: Respondenten kenmerken ondernemers Eiland8 (S. Hijlkema, 2013) 

6.1.2 Externe respons 

De wijkbijeenkomst genereerde tijdens deze bijeenkomst tien respondenten. Deze enquêtes zijn 

gedigitaliseerd en bijgevoegd in de externe bijlage. De online enquête verspreid onder 170 

personen genereerde 16 respondenten. Hierbij dient vermeld te worden dat van het e-

mailbestand ontvangen van Sophies Kunstprojecten ruim dertig e-mailadressen niet langer 

functioneerden. In de externe bijlage bevindt zich een overzicht van de reacties van de 16 

respondenten. Hieronder volgen per thema de belangrijkste uitkomsten van het veldwerk. 
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6.2 Resultaten overzicht intern deel 

De geanalyseerde interviews met direct betrokken partijen genereren een beeld over het 

Projectbureau Eiland8, het gebied van Eiland8 en Kanaleneiland welke wordt opgemerkt vanuit 

de interne processen en kenmerken. De focus bij de analyse ligt bij de hoofd- en deelvragen 

waarbij de thema’s veiligheid, leefbaarheid en imagotransitie centraal staan. Vanwege de diverse 

betrokken partijen en rollen welke deze vertegenwoordigen is het een uitdaging hier een 

algemene analyse over uit te voeren. Vanwege deze reden is, zoals ook in paragraaf 5.1 is 

uitgewerkt, per partij een aparte vragenstructuur en analyse uitgevoerd ten behoeve van dit 

onderzoek. 

6.2.1 Betrokkenheid grondeigenaar Mitros en Eiland8 

De reden voor Mitros om voor Eiland8 als vorm voor tijdelijke bewoning te kiezen komt, zo 

blijkt uit de analyse, voort uit de maatschappelijke doelstellingen om binnen Kanaleneiland 

andere (etnische/inkomens) groepen aan te trekken vanwege de verwachting dat dit een 

positief effect heeft op de wijk. Hiernaast is het doel om de kunstenaars te binden aan 

Kanaleneiland; de ontstane community dient hiervoor beschermd te worden in de toekomst. De 

creatieve sector wordt verwacht om interne binding te genereren door bedrijfjes en 

kunstenaarsinitiatieven. De studenten en starters betekenen iets voor de wijk via de 

vrijwilligerscontracten. Na twee jaar deze doelstellingen te hebben nageleefd via Wolf 

Huisvestingsgroep (Femke Broeren) bleek dat deze laatste partij deze doelstellingen niet 

konden naleven als gewenst en is Sophies Kunstprojecten aangesteld zich hiervoor in te zetten. 

De wrijvende belangen tussen Sophies Kunstprojecten en Wolf Huisvestingsgroep vormen hierin 

een uitdaging.  

6.2.2 Leefbaarheid, veiligheid en imago volgens Mitros 

Het gebied van Eiland8 is volgens Mitros in de eerste jaren getroffen door inbraak; dit is in de 

laatste twee jaar verbeterd. Dit is volgens Mitros te verklaren door de fysieke aanpassingen in 

het gebied met betrekking tot de overzichtelijkheid; de verkaveling van overwoekerde tuinen 

tussen de flats heeft door inzet van de grondeigenaren plaats gemaakt voor overzichtelijke 

grasmatten. Hierdoor zou ook het gevoel van veiligheid verbeterd zijn. De komst van de 

studenten heeft er hiernaast voor gezorgd dat het gebied van Eiland8 schoner is geworden met 

betrekking tot straatvuil en de groenvoorziening wordt beter behandeld dan de voormalige 

bewoners deden. Wel is er overlast van de vele fietsen die door de studenten in het straatbeeld 

zijn gekomen.  
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De leefbaarheid en veiligheid is volgens Mitros verbeterd sinds de komst van Eiland8, maar 

voornamelijk voor het gebied van Eiland8 zelf. De aantrekkingkracht van de gehele wijk op 

externe bewoners is onder andere hierdoor nog minimaal. Van een imagotransitie is volgens 

Mitros alleen sprake in het gebied van Eiland8 en voor een selectieve doelgroep. De prijs-

kwaliteit verhouding kan hier als oorzaak worden genoemd; de woningen zijn verouderd. De 

lage huurprijzen zijn echter wel een duidelijk pullfactor van het project; dit is een van de 

belangrijkste redenen voor de keuze voor Eiland8 als woon/werkplaats volgens zowel de 

ondernemers zelf als de initiatiefnemers en uitvoerende partijen van Eiland8. Het gebied van 

Eiland8 trekt door haar mogelijkheden als goedkope woon- en werkplaats en het creatieve 

netwerk  kunstenaars, studenten en jonge startende bedrijfjes.  

Kanaleneiland als geheel wordt volgens Mitros niet als direct aantrekkelijke woonlocatie 

aangegeven. Bewoners buiten Kanaleneiland percipiëren de wijk met een negatieve connotatie. 

Als illustrerend voorbeeld wordt de nieuwbouw in Kanaleneiland genoemd, hier trekken 

voornamelijk mensen uit Kanaleneiland naartoe. Wijkconsulent Bas omschrijft dit fenomeen: ‘De 

huurprijzen van nieuwbouw zijn wel hoger dan die tot nu werden gehanteerd in Kanaleneiland. 

Je krijgt wel mensen die dat willen betalen, maar blijkbaar mensen die “uit hun huidige 

huurwoning groeien”. Het is dus teveel om te zeggen dat, omdat Eiland8 er zit mensen hier 

willen gaan wonen’. Vooral vanwege de “straatcultuur”, de veiligheidssituatie in de buurt, de 

verouderde staat van de huizen en het vuilnis op de straten. Wijkconsulent Marion legt dit uit: 

‘Als je je kind hier opvoedt, ook al ben je heel streng, je kinderen kan je nooit goed opvoeden […] 

Dit is gewoon geen droomplek voor bewoners. Ze zien het niet als een droomplek omdat het 

sloopplek is.’ 

6.2.3 Betrokkenheid verhuurder en beheerder Wolf Huisvestingsgroep 

Vanaf de start van Eiland8 is Wolf Huisvestingsgroep aangesteld door Mitros en Portaal als 

verhuurder en beheerder, daar zij gespecialiseerd zijn in tijdelijke bewoning. Aan Wolf 

Huisvestingsgroep is in eerste instantie ook een doel meegegeven door Mitros en Portaal, 

namelijk het wijkbeeld verbeteren om zo mensen van buitenaf voor de nieuwbouw in de wijk 

aan te trekken. De reputatie van Kanaleneiland als geheel is volgens de Wolf Huisvestingsgroep 

niet aantrekkelijk genoeg om mensen naar de wijk te trekken. Door Eiland8 wordt de wijk 

verwacht leefbaarder te worden. Een uitdaging hierbij vormt volgens de verhuurder de 

sloopplannen. Rob omschrijft dit: ‘Als je gaat slopen, is alles weg, je behaalde doelen ook.’ 

6.2.4 Leefbaarheid, veiligheid en imago volgens Wolf Huisvestingsgroep 

Het project Eiland8 is actief in beweging, zo geeft de verhuurder en beheerder aan. Er worden 

veel projecten georganiseerd en bewoners binnen Eiland8 stellen zich bereid op om mee te 
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werken. De Wolf Huisvestingsgroep geeft aan dat er een zekere cohesie is. Mensen vormen een 

groep, ze kennen elkaar of zijn hetzelfde qua sociaaldemografische kenmerken. Als verklaring 

hiervoor geeft de Wolf Huisvestingsgroep zijn selectiebeleid van nieuwe huurders; deze worden 

via via geselecteerd. Rob: ‘Je wilt met het project zorgen dat er bepaalde activiteiten ontstaan en 

dat gaat makkelijker als mensen elkaar kennen. We hebben in ieder geval wel aangehouden dat 

mensen een bepaalde achtergrond moeten hebben.’ Hierdoor ontstaat er een groeiend netwerk 

van verbonden bewoners. Het project waarbij ook andere delen van Kanaleneiland worden 

betrokken is volgens Rob het KidsArtsPark. Hierbij blijkt dat bij de initiëring van de eerste 

projecten veel weerstand kwam vanuit de oorspronkelijke bewoners, doordat zij Kanaleneiland 

als ‘hun wijk zagen’. Tegenwoordig verloopt het contact en de samenwerking met de andere 

delen van de wijk beter. Daarnaast is door de uitverplaatsing van de oorspronkelijke bewoners 

een groot deel van de problemen met betrekking tot veiligheid verdwenen en is het aantal 

inbraken afgenomen. De reputatie van het gebied is door deze zaken effectief verbeterd, 

voornamelijk voor het gebied van Eiland8. 

6.2.5 Betrokkenheid Projectbureau Eiland8  

Eiland8 wordt door projectcoördinator Casper neergezet als een transitie- en woon/werk 

project. Hij geeft aan dat de rol van het Projectbureau Eiland8 is om binnen dit project de 

creatievellingen te organiseren en motiveren. Voormalig projectcoördinator Femke Broeren 

geeft aan dat het commerciële vastgoedbedrijf Wolf Huisvestingsgroep andere belangen had 

voor het gebied waardoor is gekozen om een externe partij deze taken uit te laten voeren. Het 

Projectbureau Eiland8 begeleidt ondernemers; zij krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen door 

werkruimtes, budgetten en samenwerking met het Projectbureau Eiland8 en ondernemers 

onderling. Casper: ‘We helpen mensen [ondernemers] met belastingzaken, publiciteit, 

netwerken en vakkennis. Bewoners weten ons steeds vaker te vinden; via de nieuwsbrief, social 

media en evenementen leren ze ons kennen en kunnen ze zien dat we deze ondersteuning 

bieden.’ 

6.2.6 Leefbaarheid, veiligheid en imago volgens Projectbureau Eiland8 

Belangrijk doel volgens het Projectbureau Eiland8 is de financiële waardering van het gebied 

van Eiland8; de grond rendeert niet. De redenen hiervoor zijn volgens Sophies Kunstprojecten 

het imago en de veiligheid van de wijk. De meer diverse wijk, de ontstaande netwerken door 

creatievellingen en de initiëring van projecten genereren een sneeuwbaleffect voor de 

ontwikkeling in de wijk. Ook netwerken met wijkagenten, het wijkbureau en de andere culturele 

organisaties in de wijk dient het gebied van Eiland8 te versterken.  



 

In opdracht van Sophies Kunstprojecten | Uitgevoerd door Sterre & Stad 
 
 

29 Onderzoek transitieproject Eiland8 – Kanaleneiland 2013 

De veiligheid van de wijk is volgens Casper voor hem positief veranderd; de veiligheid is 

vooruitgegaan en de negatieve nieuwsberichten in het verleden zijn verminderd. De 

oorspronkelijke bewoners gaven geen grote (veiligheids-)problemen bij de uitverhuizing. Voor 

de bewoners binnen Eiland8 is volgens Casper de wijk ook veiliger geworden. Naast de reductie 

in inbraakgevallen kan dit verklaard worden door de gewenning van de bewoners aan de 

situatie en de bekendheid binnen het gebied. Door het interne netwerk - welke wordt versterkt 

door het Projectbureau Eiland8 – voelen mensen zich veiliger. Dit schept een gevoel van 

vertrouwen. Dit sluit aan bij de theorie over leefbaarheid en veiligheid (zie paragraaf 3.2). De 

sociale media welke onderling door de bewoners als een belangrijk communicatiemiddel wordt 

gebruikt vormt een belangrijk draagvlak van de interne communicatie en netwerk binnen 

Eiland8. Ook vinden mensen online het Projectbureau Eiland8 en kunnen zo ondersteuning 

vragen voor hun projecten.  

Femke geeft aan dat het ontstaan van projecten niet zomaar gebeurt: ‘In het begin was 

het heel moeilijk om dingen te gaan doen met bewoners, netwerken waren nog dun. De 

bewoners dachten: ‘Ik woon goedkoop en geef een maandelijkse bijdrage, het is wel prima zo.’ 

Ook was onduidelijk wat ze precies konden doen naast hun drukke studie/werklasten. Hiernaast 

is de fysieke staat van Eiland8 van belang om de spontane ontmoetingen en uitwisseling van 

ideeën. Er is geen open ruimte, je komt elkaar niet zomaar tegen en de zichtbaarheid aan de 

buitenkant van ondernemers is nihil [wegens het idee dat dit kan voorkomen dat de 

ondernemers prooi worden voor inbrekers Succesvol project was daarom ook de graffiti op de 

gebouwen, dit vergroot de zichtbaarheid van de ondernemers in de wijk. Het EilandHart 

[ontmoetingsplek/activiteitencentrum] vormt daarom een verbetering voor het ontstaan van 

projecten.’ Hiernaast ontstaan er ook projecten buiten het Projectbureau Eiland8 om. Dit wordt 

door het Projectbureau Eiland8 als positief gezien. De bestaande projecten betreffen volgens het 

Projectbureau Eiland8 vaak alleen het gebied/bewoners van Eiland8. Casper zegt hierover: ‘Idee 

is om projecten te initiëren voor het hele gebied, maar in de praktijk bestaan vooral projecten 

die gericht zijn op Eiland8, zoals kledingruil-middagen, bewuste eetavondjes, 

vrijdagmiddagborrels [niet actief nu]. Dat kost ook al heel veel energie. Stapje voor stapje. Je 

hebt verschillende belangen die spelen.’ Femke bevestigt dit: ‘Het idee was vanuit de 

woningcorporatie om de bewoners buiten Eiland8 erbij betrekken, dit blijkt heel erg lastig. 

Vooral vanwege de totaal verschillende culturen. Vanuit de woningcorporaties wordt wel steeds 

meer ingezien dat het niet haalbaar is om oorspronkelijke bewoners erbij te betrekken.’ 

Het imago van het gebied van Eiland8 is volgens Casper sterk veranderd. Casper 

verklaart dit door de grotere groep jonge mensen in de wijk welke als pullfactor werkt voor 

nieuwe bewoners. Casper: ‘Door een hele grote groep jonge mensen is het nu aantrekkelijk. 

Hiervoor moesten we echt schreeuwen om mensen, nu staan er wekelijks berichtjes op 
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Facebook [Weiland8] van mensen die bij ons willen komen wonen.’ Ook het project Knalland 

noemt Casper als katalysator voor een positiever imago: ‘Knalland heeft nationale bekendheid, 

we staan op festivals door heel Nederland. Als mensen horen dat we uit Kanaleneiland komen en 

over Eiland8 horen zijn ze altijd enthousiast.’ 

6.2.7 Betrokkenheid ondernemers Eiland8 

Verschillende typen ondernemingen staan in dit onderzoek centraal, zoals: design, 

productontwerp, filmproductie, cultureel ondernemer, kunstenaar en fotografie. De 

ondernemers zijn unaniem via hun netwerk (via, via) op de hoogte gebracht van de woon- of 

werkmogelijkheid binnen Eiland8. Django: ‘Drie of vier jaar geleden ben ik bij Eiland8 gekomen, 

via een vriend van mij. Ik zocht een goedkope woonplek, met uitzicht. In het trappenhuis was ik 

de eerste, ik heb dus alle oude bewoners weg zien gaan.’ Het is duidelijk dat de structuur van 

Eiland8 (flats met ieder een eigen portiek) voorkomen dat de ondernemers elkaar veelvuldig 

tegenkomen. De participanten binnen dit onderzoek kennen elkaar namelijk nagenoeg niet. Het 

contact met de oorspronkelijke bewoners en omwonenden (vooral Marokkaanse en Turkse, zie 

paragraaf 4.1.3) is ook nihil.  

6.2.8 Leefbaarheid, veiligheid en imago volgens de ondernemers Eiland8 

Het merendeel van de ondernemers ervaart Eiland8 als een redelijke veilige plek, maar is zich 

bewust van de inbraakgevoelige woningen. De ondernemers ervaren de plek als veilig uit een 

soort van ‘bekendheid’ en ‘sociaal netwerk’ in de buurt. Het heeft niet direct te maken met een 

daadwerkelijke verandering in het gebied met betrekking tot inbraken en dergelijke. Het gebied 

wordt als leefbaar ervaren doordat mensen elkaar kennen en vergelijkbare medebuurtbewoners 

hebben. Django omschrijft dit: ‘Op straat zie ik soortgenoten, haha. Zelfde leeftijd, creatief, 

ondernemerschap, ondanks dat ik weinig contact heb met mensen geeft het wel mij wel een 

trots gevoel.’ Met betrekking tot de leefbaarheid van de wijk is vooral het online netwerk van 

invloed; mensen kennen en helpen elkaar via Weiland8. De Weiland8-Facebookpagina zorgt dus 

voor een community-gevoel; mensen vinden het prettig te weten wie er naast ze wonen. Hierbij 

dient vermeld te worden dat de seizoenen van grote invloed zijn op de leefbaarheid van de wijk. 

In de zomer is iedereen buiten, aan het water, dat maakt het leven op straat meer levendig en 

aantrekkelijk voor de bewoners van Eiland8.  

De meeste participanten zijn in zekere mate trots op hun woon-/werkplek in Eiland8 

maar zien meer mogelijkheden voor het gebied op verschillende vlakken. Jasper legt dit uit met 

betrekking tot het imago: ‘Ik denk dat de mensen die hier zijn komen wonen mee hebben 

gewerkt aan het imago van de wijk, dan kan je als Projectenbureau daar natuurlijk nog weinig 
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fout in doen. Want met al die creatieve mensen groeit er natuurlijk enorm veel in zo een wijk. 

Wel denk ik dat het Projectenbureau er nog veel meer uit kan halen!’  

Het imago van Eiland8 wordt dus nog beperkt uitgestraald: Eiland8 wordt als een 

opzichzelfstaand eiland ervaren. Een anonieme participant omschrijft dit: ‘Zelfs uit het culturele 

vakgebied kennen mensen Eiland8 niet, de locatie is misschien bekend bij sommige, maar de 

meeste kennen zelfs dat niet.’ Charlotte denkt dat voor de externe bekendheid een goede 

website al zou helpen: ‘Om het voor mensen buiten Eiland8 inzichtelijker te maken is een 

overzichtelijke website nodig.’ Ook de directe buren, de overige Kanaleneilanders, kennen 

volgens de ondernemers Eiland8 nagenoeg niet; dit wordt verklaard doordat de projecten voor 

de wijk op kinderen zijn gericht en de ouders hier niet bij zijn betrokken. ‘De betrokkenheid van 

de ouders is anders in de Nederlandse cultuur dan in de Marokkaanse’ zegt vormgever Charlotte. 

Er is echter ook geen sprake van Eiland8 als intern sterk gekoppeld eiland van samenhang en 

netwerken. Een anonieme participant geeft aan: ‘Een netwerk ontstaat nog weinig tussen 

bewoners en ontwerpers. De samenwerking onderling ondernemers  is ook weinig. Er worden 

niet veel vragen gesteld of ideeën uitgewisseld. Terwijl ik denk dat juist dit netwerk veel 

mogelijkheden biedt’. Charlotte geeft dit ook aan: ‘Heel fijn dat het leeft in Eiland8, er gebeurt 

gewoon een hele hoop, maar we vormen naar mijn idee niet één geheel. Als ik echt trots zou 

moeten zijn op Eiland8, zou er echt meer mee moeten gebeuren.’ 

De nu bestaande netwerkmogelijkheden worden over het algemeen wel als positief 

ervaren. Marc: ‘Ik wou graag mensen leren kennen en heb via deze momenten nu erg veel 

mensen ontmoet waaruit samenwerkingen, feestjes en een atelier al zijn voortgekomen.’ Anne 

zegt: ‘Bekend maakt bemind. Eiland8 brengt mensen bij elkaar. Hierdoor leren mensen hun 

buren en de wijk kennen. Dit draagt bij aan het verantwoordelijkheidsgevoel. Als ik een 

(praktisch) probleem heb, weet ik dat ik snel hulp zal krijgen van een buurtbewoner.’ Hier staat 

tegenover dat sommige ondernemers nooit in het EilandHart komen of samenwerken in de wijk. 

 

De ondernemers dragen Eiland8 beperkt uit richting hun eigen professionele netwerk, Django: 

‘Tijdens mijn werk gebeurt het niet echt dat ik zeg dat ik in Eiland8 woon. Als ik buiten mijn 

werk jonge mensen/ondernemers spreek die beginnen dan geef ik het wel aan. ’ Geen één van de 

ondernemers noemt Eiland8 expliciet op zijn of haar website, of bij professionele relaties. 

Charlotte: ‘Ik ga naar mijn klanten toe. Andere mensen hier hebben wel een kantoor of werkplek 

hier, maar hebben het gevoel dat de bezoekers het beetje verlaten en vervallen vinden.’ Jasper: 

‘Ik probeer mijn werkzaamheden voor Eiland8 projectbureau zo veel mogelijk als zelfstandige 

werkzaamheden te benoemen omdat ik niet perse geïdentificeerd wil worden met het 

EilandHart. Een flink aantal mensen voelt weinig verbondenheid met de plek vanwege de 

uitstraling van de plek en de manier waarop bepaalde zaken geregeld worden. Gelukkig zijn ze 
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hard bezig om een imagoswitch te maken!’ Met betrekking tot het ontvangen van klanten wordt 

door de ondernemers aangegeven dat Eiland8 de uitstraling van een creatieve plek mist. Marc: 

‘Het zou geweldig zijn als men overal in de wijk objecten kan bouwen, spontane straatfeesten. 

Een plek zonder regels.’  

Hiernaast zou het Projectbureau Eiland8 volgens nagenoeg alle ondernemers grote 

stappen moeten ondernemen in het begeleiden van projecten. De huidige visie en begeleiding is 

te ruim, waardoor kunstenaars enerzijds veel vrijheid wordt geboden maar het gebied 

anderzijds onderhevig is aan ‘amateuristische projecten door gebrekkige aansturing, zowel 

kwalitatief als kwantitatief’ (Jasper). Uit de interviews blijkt dat een eenduidige transparante 

begeleiding en communicatie verbeterd kan worden. In het bijzonder wordt de financiële 

transparantie van Sophies Kunstprojecten benoemd door de ondernemers, Jasper: ‘Er gaat nu 

veel te veel geld en aandacht naar bijvoorbeeld Knalland. Dat vind ik schandalig want het helpt 

een zeer selecte groep uit de wijk een heleboel, maar doet feitelijk zeer weinig voor de hele wijk 

zelf. Ik heb het idee dat dit vooral een paradepaardje is voor Sophies Kunstprojecten. Toevallig 

weet ik wat voor een bedragen er worden rondgepompt en ik denk dat als dit bekend wordt in 

de wijk er een hele hoop mensen zullen gaan steigeren. Natuurlijk wordt dit snel in de kiem 

gesmoord, omdat ook een heleboel mensen er baat bij hebben zoveel geld te ontvangen, en die 

zullen er nog harder en emotioneler tegenin gaan om het te rechtvaardigen.’  

Concluderend wordt door de ondernemers gewenst dat Eiland8 voor de toekomst meer 

transparantie gewenst met betrekking tot de doelen en visie van het Projectbureau Eiland8. 

Eiland8 kan volgens alle ondernemers ook nog veel verbeteren qua leefbaarheid en imago. 

Charlotte: ‘Ik heb nog steeds het gevoel van “wat is het hier een zooitje” en ik heb het idee dat 

dat wel anders kan.’ De ideeën zijn er bij de ondernemers in ieder geval te over: kunstmarkt, 

films maken met Marokkaanse jongens, Open Atelier Route, Evenement met muziek en kunst 

voor buiten de wijk, een “winkelstraat” galerie midden in de wijk.  

6.3 Resultaten overzicht extern deel 

De 16 respondenten vanuit het netwerk van Sophies Kunstprojecten (zie grafiek 6.1) en de 

ingevulde vragenlijsten bij de wijktafel door actieve partijen in Kanaleneiland (zie paragraaf 

6.3.4) staan in dit onderzoek garant voor de externe opinie over het project. Hier ligt het 

zwaartepunt van dit onderzoek, daar de overtuiging heerst dat zij door de (fysieke) afstand een 

mogelijke transitie eerder (h)erkennen. 

6.3.1 Algemene gegevens online respondenten 

De e-maillijst met benaderde personen is opgesteld door de directie van Sophies Kunstprojecten. 

De participanten hebben hun functieomschrijving genoemd als: manager, dir. Averesch 
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BV, wijkconsulent, producent, wijkconsulent Mitros, Makelpunt Utrecht, Pl. Portaal, werknemer 

Gemeente Utrecht, architect, senior vastgoedontwikkelaar Mitros, stedelijk regisseur Vreedzame 

Wijk adviseur, projectleider Stedelijke Vernieuwing, directeur adviesbureau KuuB, Ruimte voor 

Kunst en Cultuur en freelance curator, kunstenaar, journalist. Zeven personen hebben hun 

namen genoemd bij de vragenlijst, welke uiteraard ook anoniem ingevuld kon worden. Bekend 

zijn: Bas Klees, Majolein Ruiter, Elaine Vis, Caroline Verhoeff, Rina Zijgers, Jaap Röell, Matthieu 

Schwitzner. Hiervan zijn drie personen in overeenstemming met het diepte interview met de 

grondeigenaar. De beïnvloeding van dit gegeven voor het onderzoek is onbekend. Onderstaande 

grafiek 6.1 geeft een overzicht van de werkrelatie tussen de participant en Eiland8.  

 

Grafiek 6.1: Participanten ‘externe partijen’ Projectbureau Eiland8, uit enquête 2013. (S. Hijlkema, 

2013) 

 

De participanten zijn gevraagd naar hun kennis over het Projectbureau Eiland8 (zie grafiek 6.2). 

De meeste participanten omschreven het Projectbureau Eiland8 als ‘een organisatie die een 

creatieve broedplaats maakt’ en de doelstellingen van veiligheid, leefbaarheid en 

imagoverandering blijken bij de helft van de participanten (deels) bekend te zijn. Hiernaast 

geven vijf respondenten aan dat Projectbureau Eiland8 een ‘netwerk is voor en door 

kunstenaars’. Vier respondenten hebben geen idee wat Projectbureau Eiland8 is; 25 procent van 

de relaties van Sophies Kunstprojecten blijkt dus het project niet te kennen1. Vier personen 

geven aan dat Projectbureau Eiland8 het beheer en de verhuur van de woningen regelt. Dit 

laatste is niet de taak van het Projectbureau Eiland8 maar van Wolf Huisvestingsgroep. 

                                                             
1 De percentages bij onderstaande grafieken zijn gevormd uit het totaal van de ingevulde antwoorden en 
zijn in de tekst gecorrigeerd met het aantal respondenten. 
2 De verbetering van de openbare ruimte is geen direct gevolg van de inzet van het Projectbureau Eiland8; 
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Grafiek 6.2: Gedachtegoed externe partijen Projectbureau Eiland8, uit enquête 2013. (S. Hijlkema, 

2013) 

 

De respondenten zijn gevraagd op welke manieren ze (uit privé of uit professie) ervaren dat het 

Projectbureau Eiland8 zichzelf naar buiten toe presenteert (zie grafiek 6.3). De participanten 

kennen de werkzaamheden van het Projectbureau Eiland8 voornamelijk via bedrijfsmatige 

samenwerking en via de projecten van het Projectbureau Eiland8.  
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Grafiek 6.3: Gedachtegoed externe partijen werkzaamheden Projectbureau Eiland8, uit enquête 

2013. (S. Hijlkema, 2013) 

 
6.3.2 Leefbaarheid en veiligheid volgens online respondenten 

Van de 16 respondenten uit het netwerk van Sophies Kunstprojecten geeft een aanzienlijk groter 

deel aan dat de leefbaarheid gedurende de afgelopen vijf jaar in Kanaleneiland als geheel meer 

verbeterd is dan in Eiland8 (zie 6.4). Wat opvalt is dat de meeste mensen de transitie met 

‘redelijk’ beoordelen; de probleemwijk kenmerkt zich door een beperkt opgemerkte verbetering 

in leefbaarheid. De rol van Projectbureau Eiland8 in de ‘redelijke vooruitgang in de transitie 

richting een leefbaardere wijk’ is voornamelijk met ‘redelijk’ beoordeeld. 
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Grafiek 6.4: Gedachtegoed externe partijen transitie leefbaarheid, uit enquête 2013. (S. Hijlkema, 

2013) 

 

De verandering van de leefbaarheid in de wijk, welke te danken is aan het Projectbureau 

Eiland8, vindt zijn verklaring volgens de respondenten voornamelijk in twee zaken (zie grafiek 

6.5). Enerzijds door de inzet van (culturele) projecten in de wijk (10 respondenten); Knalland en 

KidsArtPark worden erkend als projecten welke de leefbaarheid verbeteren (zie grafiek 6.5). 

Anderzijds door de fysieke zichtbaarheid van de creatieve sector in de wijk (7 respondenten). 

Minder van belang zijnde oorzaken zijn de differentiatie in het karakter van bewoners (5 

respondenten), de onderlinge ondersteuning van bewonerssamenwerking in Eiland8 (5 

respondenten) en de onderlinge betrokkenheid van bewoners buiten Eiland8 (4 respondenten). 

Vijf respondenten gaven aan geen idee te hebben, één respondent gaf aan dat zij het niet vonden 

verbeterd en tot slot gaf één respondent aan dat ze geen geschikt antwoord kon kiezen. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat deze persoon wellicht vindt dat Kanaleneiland is 

verslechterd met betrekking tot de leefbaarheid.  
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 Grafiek 6.5: Gedachtegoed externe partijen bijdrage Eiland8 voor transitie leefbaarheid, uit 

enquête 2013. (S. Hijlkema, 2013) 

 

De leefbaarheid in het gebied van Eiland8 is volgens grafiek 6.3 redelijk vooruit gegaan. De inzet 

van het Projectbureau Eiland8 kan hiervoor als  verklaring worden aangegeven. Zoals in grafiek 

6.6 staat geeft een meerderheid aan (54 procent) dat de inzet van het Projectbureau Eiland8 

voor een sterke verbetering in de leefbaarheid in het gebied van Eiland8 zorgt.   

 Grafiek 6.6: Gedachtegoed externe partijen transitie leefbaarheid gebied Eiland8, uit enquête 2013. 

(S. Hijlkema, 2013)  

 

De verklaring hiervoor ligt volgens de participanten voornamelijk in de ondersteuning van de 

onderlinge samenwerking van bewoners binnen Eiland8 (9 respondenten), de inzet van 

(culturele) projecten in de wijk (7 respondenten) en de fysieke  zichtbaarheid van de aanwezige 

creatieve sector (6 respondenten) (zie grafiek 6.7). 
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 Grafiek 6.7: Gedachtegoed externe partijen bijdrage Eiland8 voor transitie leefbaarheid gebied 

Eiland8, uit enquête 2013. (S. Hijlkema, 2013) 

6.3.3 Imago volgens online respondenten 

Het imago van de wijk Kanaleneiland is volgens de respondenten van dit deel van het onderzoek 

gedurende de afgelopen vijf jaar ‘redelijk’ (10 respondenten) tot ‘redelijk veel’ (3 respondenten) 

verbeterd (zie grafiek 6.8). Eén respondent vindt Kanaleneiland niet verbeterd. Iets meer 

verbetering zien zij terug in het gebied van Eiland8 alleen; hier geeft één respondent meer aan 

dat het gebied ‘redelijk veel’ verbeterd is. De bijdrage hieraan vanuit het Projectbureau Eiland8 

wordt door de meerderheid ingeschat als ‘redelijk’ (8 respondenten) tot ‘redelijk veel’ (6 

respondenten). 
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 Grafiek 6.8: Gedachtegoed externe partijen transitie imago, uit enquête 2013. (S. Hijlkema, 2013) 

 

De verandering van het imago in de wijk welke is te danken aan het Projectbureau Eiland8 vindt 

zijn verklaring volgens de respondenten voornamelijk in drie zaken (zie grafiek 6.9): de inzet 

van (culturele) projecten in de wijk (o.a. worden Knalland en KidArtPark genoemd), de 

ondersteuning van onderlinge samenwerking van de bewoners van Eiland8 en de fysieke 

zichtbaarheid van de aanwezige creatieve sector. Twee participanten vinden het imago niet 

verbeterd door de inzet van het Projectbureau Eiland8 en wederom geven 5 participanten aan 

niet te weten op welke manieren het Projectbureau Eiland8 hier een bijdrage aan zou hebben 

geleverd.  
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Grafiek 6.9: Gedachtegoed externe partijen transitie imago, uit enquête 2013. (S. Hijlkema, 2013) 

 

In grafiek 6.8 blijkt dat 88 procent van de participanten vindt dat het gebied van Eiland8 

‘redelijk’ tot ‘redelijk veel’ is verbeterd ten opzichte van vijf jaar geleden met betrekking tot het 

imago. De bijdrage van het Projectbureau Eiland8 wordt als ‘redelijk’ opgemerkt door 10 

respondenten en als ‘redelijk veel’ door vijf respondenten (zie grafiek 6.10). Oftewel; zo’n 94 

procent van de respondenten is redelijk positief over de inzet van het Projectbureau Eiland8 met 

betrekking tot haar effect op het imago van Eiland8. 

 

Grafiek 6.10: Gedachtegoed externe partijen transitie imago, uit enquête 2013. (S. Hijlkema, 2013) 

 

Tot slot geven de respondenten aan dat de bijdrage van het Projectbureau Eiland8 het imago van 

Eiland8 voornamelijk verbeterd heeft door een viertal zaken (zie grafiek 6.11): de inzet van 

(culturele) projecten in de wijk (10 respondenten), de ondersteuning van de onderlinge 

samenwerking tussen bewoners van Eiland8 (7 respondenten), Knalland (6 respondenten) en 

de fysieke zichtbaarheid van de aanwezige creatieve sector (6 respondenten).  
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Grafiek 6.11: Gedachtegoed externe partijen transitie imago, uit enquête 2013. (S. Hijlkema, 2013) 

 

Vervolgens richt dit externe deel van de resultaten zich op de actieve partijen binnen 

Kanaleneiland. 

6.3.4 Algemene gegevens actieve partijen in Kanaleneiland  

De actieve partijen binnen Kanaleneiland (tien respondenten, zie 6.1.2) welke zijn benaderd 

tijdens de wijktafel bestaan uit o.a. de buurtpolitie, de bibliothecaresse, de Gebiedsmanager 

Veiligheid Zuid West, werknemers van het buurtcentrum en een medewerker van Doenja 

Maatschappelijk werk. Van deze personen worden de activiteiten van het Projectbureau Eiland8 

opgemerkt via de website (5 respondenten geven dit aan), de zichtbaarheid in de wijk (6 

respondenten), social media (5 respondenten) en de projecten (6 respondenten). Zowel online 

als offline hebben Eiland8 en het Projectbureau Eiland8 dus bekendheid onder de respondenten. 

Hierbij dient vermeld te worden dat maar enkele respondenten exact aan kunnen aangeven wat 

de rol van het Projectbureau Eiland8 is. Daarnaast kennen drie van de tien respondenten het 

project niet of nauwelijks en hebben de vragenlijst nagenoeg leeggelaten. 

6.3.5 Leefbaarheid en veiligheid volgens actieve partijen in Kanaleneiland  

De respondenten gaven aan dat zij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Kanaleneiland de 

afgelopen vier jaar hebben zien veranderen door meer creatievellingen in de wijk, wat een 

gevarieerde samenstelling van bewoners genereerde. Ook gaven sommigen aan een actiever en 

meer betrokken buurtbeeld te hebben betreffende Kanaleneiland. De rol van Projectbureau 

Eiland8 gaven vijf respondenten aan als ‘beperkt’; door o.a. de uiting van kunstvormen en 

muziek, betrokkenheid van kinderen en het oppimpen van de wijk. Eén iemand gaf aan dat het 
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Projectbureau Eiland8 een sterkte verbetering met zich meedroeg voor de wijk en één persoon 

gaf aan dat de verbetering door het Projectbureau Eiland8 alleen in het gebied van Eiland8 zijn 

positieve weerslag had. Ook gaf één persoon aan dat Projectbureau Eiland8 geen verbetering in 

leefbaarheid en veiligheid met zich mee bracht voor Kanaleneiland, door de inbraakgevoeligheid 

van het sloopgebied. Drie respondenten hadden geen idee welke gevolgen het Projectbureau 

Eiland8 heeft voor de wijk Kanaleneiland.  

 

6.3.6 Imago volgens actieve partijen in Kanaleneiland 

Het imago van Kanaleneiland is ‘beperkt verbeterd’ door de rol van Projectbureau Eiland8 

volgens vier respondenten. Eén respondent gaf aan alleen in Eiland8 verbetering met betrekking 

tot het imago te ervaren. Verder zag deze geen zichtbare veranderingen in de wijk. De overige 

vijf hebben niets ingevuld bij deze vraag. De respondenten gaven aan dat het imago verbeterd is 

door onder andere de in Eiland8 georganiseerde festivals zoals kunstprogramma’s, de 

onderlinge samenwerking met andere partijen, de verschillende diversiteiten in de wijk en de 

culturele uitwisseling tussen de wijk en de stad.  

 

 

 

Imago is beperkt verbeterd in Eiland8 

Het imago is beperkt verbeterd door de rol van het Projectbureau Eiland8 volgens 

de actieve partijen. Vooral de activiteiten van de creatieve sector, zoals 

evenementen, (in samenwerking met andere partijen) werden als katalysator 

hiervoor genoemd. 

 

Zichtbaarheid creatieve sector betekent een groeiende leefbaarheid 

De actieve partijen in Kanaleneiland geven aan dat zij de leefbaarheid en veiligheid 

hebben zien veranderen door onder andere meer creatievellingen in de wijk. Dit 

komt overeen met de ‘fysieke zichtbaarheid van de creatieve sector’ uit de online 

enquêtes. De rol van het Projectbureau Eiland8 is volgens deze partijen van 

beperkte invloed op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.  
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6.3.7 Projectbureau Eiland8, samenwerking, toekomstbeeld en transparantie: actieve 
partijen in Kanaleneiland  

Uit de vragenlijst onder de actieve partijen in Kanaleneiland blijkt dat de toekomst voor 

Kanaleneiland deels positief wordt ervaren; verbetering wordt verwacht voor Kanaleneiland 

door twee respondenten, welke beide niet aan kunnen geven welke rol Eiland8 of het 

Projectbureau Eiland8 hierin heeft. Zes respondenten geven aan dat het projectbureau Eiland8 

meer bekendheid moet vergaren, wil het zijn project in Eiland8 verbeteren en een positief effect 

voor de toekomst generen in de wijk. De samenwerking en communicatie met het team van het 

Projectbureau Eiland8 blijkt voor verbetering mogelijk: de samenwerking en communicatie met 

het team en de andere partijen in de wijk blijkt uit de enquête voor verbetering mogelijk, zo 

geven twee respondenten aan. Eén respondent ervaart de samenwerking soepel en naar 

tevredenheid en één respondent verwacht dat deze – mocht het er van komen – “wel goed 

komt”. Eén respondent geeft hiernaast aan dat voornamelijk de samenwerking tussen partijen in 

Kanaleneiland dient te verbeteren, maar heeft geen inzicht in de effecten of rol van het 

Projectbureau Eiland8 hierbij. Eén respondent geeft aan dat meer verschillende culturen binnen 

Eiland8 moeten worden betrokken om zo een verbetering van de wijk te genereren. De rol van 

de projectleiders is door niemand als bekend ingevuld; vier respondenten hebben geen idee 

welke personen welke verantwoordelijkheden dragen binnen het Projectbureau Eiland8. Wel 

kent één iemand Casper Broekaart en zijn functie en rol binnen het Projectbureau Eiland8. 

 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de belangrijkste resultaten uit het bronnenonderzoek naar 

cijfers van transitie betreffende leefbaarheid, veiligheid en imago van Kanaleneiland.  

6.3.8 Leefbaarheid en veiligheid volgens overheden 

Leefbaarheid en veiligheid zijn aanvullend te onderzoeken vanuit gegevens vanuit overheden, 

zoals beleidsmakers en politie. Uit de Monitor Krachtwijken uit 2013 blijkt tussen 2009 en 2012 

het rapportcijfer voor de sociale samenhang van Kanaleneiland gelijk te blijven. Dit cijfer is een 5  

(in Utrecht geheel een 5,7) en beslaat de mening van de bewoners uit de wijk betreffende de 

manier van omgang met elkaar en in hoeverre mensen elkaar kennen in de wijk en zich hier 

prettig bij voelen. Dit is in contrast met de uitkomst van de vragenlijsten in dit onderzoek; hierin 

geven de respondenten aan dat de leefbaarheid - waaronder sociale samenhang zoals hier 

omschreven kan worden verstaan – vooruit is gegaan. Wellicht is dit te verklaren doordat de 

term leefbaarheid breed te interpreteren is. Wel is het aandeel mensen dat actief is in de wijk om 

de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te verbeteren tussen 2009 en 2012 met 3% gestegen 

naar 31%. De netheid in de buurt is met 0,4 punt gedaald tot 5,8 (van 2009 tot 2012) (Gemeente 

Utrecht, 2013b).  
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Het veiligheidsgevoel in Kanaleneiland is in 2009 beoordeeld door de bewoners en 55% van de 

bewoners gaf toen aan dat zij zich wel eens onveilig voelen in de wijk (tegenover 33% in 

Utrecht). Een verklaring voor dit contrast tussen stad en wijk is de negatieve media-aandacht. In 

2012 zijn de buurtonveiligheidsgevoelens gedaald tot 42% (in Utrecht 31%). Dit is een daling 

van 13 % in drie jaar tijd (Gemeente Utrecht, 20013,b). De woninginbraken zijn van 2010 tot 

2012 met zo’n zeven procent afgenomen naar 21,7%, in Utrecht is dit 18,1% (Gemeente Utrecht, 

2013b). Overigens is de jongerenoverlast met zeven procent gestegen tussen 2009 en 2012 (van 

28% naar 35%). Ook in de gehele stad Utrecht is deze met zeven procent gestegen, van 14% 

naar 21% (Gemeente Utrecht, 2013b).  

Tussen 2007 en 2011 geeft de Gemeente Utrecht aan dat haar actieve beleid resulteert in 

een verbetering van de veiligheidssituatie en veiligheidsgevoelens in de wijk (Gemeente Utrecht, 

2011). De visitatiecommissie rapporteert na een bezoek aan de wijk in 2012 dat het positieve 

beeld van de wijk voor buitenstaanders nog niet zichtbaar is (Rijksoverheid Visitatie Utrecht, 

2012). Wel geven deze partijen aan dat het ontbreken van slecht nieuws wellicht ook al als 

positief kan worden opgemerkt. 

Met betrekking tot het imago zijn geen cijfers gevonden. Dit thema is daarom hier niet 

verder uitgewerkt. Hierbij dient vermeld te worden dat het imago voortvloeit uit bovenstaande 

gegevens (zie paragraaf 3.3). 

 

Gemeentecijfers over Kanaleneiland matig positief 

Uit gemeentecijfers blijkt dat de sociale samenhang in Kanaleneiland gelijk is 

gebleven sinds Eiland8 maar dat het aandeel mensen dat actief is in de wijk om de 

leefbaarheid en veiligheid te verbeteren met drie procent is gestegen. Zowel 

onveiligheidsgevoelens als daadwerkelijke woninginbraken zijn afgenomen in de 

wijk Kanaleneiland gedurende de jaren dat Eiland8 bestaat. Relaties of verbanden 

tussen deze gegevens kan niet worden getrokken.  
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Leefbaarheid, veiligheid en imago beperkt verbeterd 

Leefbaarheid en veiligheid zijn in Kanaleneiland als geheel en in het gebied van 

Eiland8 beperkt verbeterd volgens externe partijen. Het gebied van Eiland8 wordt 

iets hoger beoordeeld dan Kanaleneiland als geheel. Ook de direct betrokken 

partijen erkennen een beperkte verbetering. Voornamelijk wegens fysieke ingrepen 

zoals het verbeteren van de overzichtelijke groenvoorziening is de veiligheid 

verbeterd. De rol van het Projectbureau Eiland8 hierin is voor beide 

gebiedsafbakeningen beperkt, maar voor het gebied van Eiland8 iets sterker. Voor 

Kanaleneiland zijn voornamelijk de inzet van culturele projecten en de fysieke 

zichtbaarheid van de creatieve sector in de wijk van belang voor de verbetering van 

de leefbaarheid door het Projectbureau Eiland8. Voor het gebied van Eiland8 is dit 

aanvullend ook de ondersteuning van de onderlinge samenwerking van bewoners 

binnen Eiland8 door het Projectbureau Eiland8. 

 

 



 

In opdracht van Sophies Kunstprojecten | Uitgevoerd door Sterre & Stad 
 
 

46 Onderzoek transitieproject Eiland8 – Kanaleneiland 2013 

7 Conclusie 

Naar aanleiding van de interviews, het bronnenonderzoek en de enquêtes is het mogelijk een 

beeld te schetsen van de meningen en overtuigingen van direct en indirect betrokkenen over het 

project Eiland8 met betrekking tot de eerste deelvraag: In hoeverre is er sprake van een 

verbetering in veiligheid en leefbaarheid sinds de komst van het Projectbureau Eiland8 in 2011 

in het gebied van Eiland8 en in Kanaleneiland als geheel?  

 

De conclusie naar aanleiding van zowel het externe als het interne deel, is dat het Projectbureau 

Eiland8 als belangrijkste bijdrage aan zowel Kanaleneiland als het gebied van Eiland8 voor 

zichtbaarheid van culturele projecten zorgt; hiermee genereert zij een beperkte leefbaarheids- 

en veiligheidsverbetering. Hierbij dient vermeld te worden dat zowel Kanaleneiland als Eiland8 

sinds de komst van Eiland8 (4 jaar geleden) een beperkte wijktransitie heeft ondergaan waarbij 

de veranderingen met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid, veroorzaakt door de komst 

van Eiland8, sterker voor het gebied van Eiland8 zelf gelden dan voor Kanaleneiland als geheel. 

Voor bovengenoemde transitie zijn voornamelijk de fysieke (creatieve) ingrepen in de openbare 

ruimte oorzakelijk te noemen. Hierbij dient gedacht te worden aan de overzichtelijkere 

groenvoorziening (veiliger)2, de culturele projecten vanuit het Projectbureau Eiland8 en de 

zichtbaarheid van de culturele en/of creatieve bewoners door verfapplicatie (graffiti) op de 

gebouwen binnen Eiland83.  

Hiernaast genereert de niet-fysieke maar vooral digitale (online) manifestatie van een 

sociaal netwerk tussen de bewoners van Eiland8 groeiende veiligheids- en 

leefbaarheidgevoelens. Zo vormt de Facebookpagina ‘Weiland8’, ondersteund door het 

Projectbureau Eiland8 (opgezet door een bewoner), voor de bewoners een belangrijke ‘online-

ontmoetingsplaats’. Hierdoor ontwikkelen de bewoners zowel fysiek als online vertrouwen in 

elkaar; hulp en sociale contacten zijn dichtbij. Dit wordt versterkt door de projecten - welke o.a. 

de onderlinge samenwerking ondersteunen - vanuit het Projectbureau Eiland8, waarbij de 

bewoners elkaar ook daadwerkelijk ontmoeten. Deze projecten worden wel door een meer 

select netwerk bezocht dan het bestaande online netwerk. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd 

worden dat het betrekken van meer Eiland8-ers in de projecten een uitdaging en mogelijkheid 

biedt voor een versterkte verbetering in de leefbaarheid en veiligheid in Eiland8 en in mindere 

                                                             
2 De verbetering van de openbare ruimte is geen direct gevolg van de inzet van het Projectbureau Eiland8; 
dit was grotendeels al voltooid voor het Projectbureau in leven werd geroepen, maar zij hebben hier wel 
een adviserende rol in. 
3 Met betrekking tot de muurverf dient vermeld te worden dat deze voor de komst van het Projectbureau 
Eiland8 is uitgevoerd vanuit Wolf Huisvestinggroep. 
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mate in Kanaleneiland. Hierbij kan vanuit dit onderzoek worden verwacht dat de effecten van 

deze inzet voornamelijk op het gebied van Eiland8 een positieve weerslag hebben.  

Op dit moment heeft Eiland8 voornamelijk een grote aantrekkingskracht op de bewoners 

en ondernemers daar; externe bezoekers of klanten van de ondernemingen bezoeken het gebied 

minimaal. Bewoners en ondernemers in Eiland8 zijn voornamelijk wegens de financieel 

aantrekkelijke huurprijs naar Eiland8 gekomen. De tweede reden vanuit deze partij is de 

bewonersgroep binnen Eiland8. Nagenoeg alle ondernemers en (studerende)bewoners binnen 

Eiland8 zijn hier via hun bestaande – en vaak creatieve netwerk – naartoe verhuisd. Het netwerk 

van de Eiland8-ers verzorgt dus een duale rol; enerzijds versterkt het de sociale cohesie in het 

gebied (bewoners vinden het een prettig en veilig gevoel dat ze in een gebied wonen met 

huurders van een vergelijkbare achtergrond) en anderzijds zorgt het netwerk voor een 

doorlopend aanbod van nieuwe huurders.4 Het versterken van het netwerk door projecten 

vanuit Projectbureau Eiland8 kan naar aanleiding van dit onderzoek als een belangrijke 

mogelijkheid worden gezien om de leefbaarheid en veiligheid in het gebied van Eiland8 te 

verbeteren5.  

 

Vervolgens kan er een antwoord worden geformuleerd op de tweede deelvraag: In hoeverre is 

er sprake van een verbetering van het imago sinds de komst van Eiland8 in 2009 in het gebied 

van Eiland8 en in Kanaleneiland als geheel? 

 

Het imago van de gehele wijk Kanaleneiland en het gebied van Eiland8 is beperkt verbeterd in 

de afgelopen vijf jaar. Ook op dit thema wordt het gebied van Eiland8 binnen dit onderzoek iets 

hoger beoordeeld dan Kanaleneiland als geheel, waarbij de bijdrage van het Projectbureau 

Eiland8 in de wijk en in het gebied van Eiland8 een beperkte invloed heeft op het imago. Hierbij 

geldt wederom dat de bijdrage van het Projectbureau Eiland8 meer effect heeft op het imago van 

het gebied van Eiland8 dan op het imago van Kanaleneiland in zijn geheel. Hierbij kunnen voor 

een groot deel dezelfde bijdrages genoemd worden, namelijk: de activiteiten vanuit de creatieve 

en/of culturele projecten in de wijk, de ondersteuning van de onderlinge samenwerking tussen 

bewoners van Eiland8 en de fysieke zichtbaarheid van de aanwezige sector. Hiernaast wordt het 

project Knalland (wederom beperkt) als bijdrage aan het verbeterde imago vanuit het 

Projectbureau Eiland8 beoordeeld voor zowel het gebied van Eiland8 als Kanaleneiland in zijn 

geheel.  

                                                             
4 Dit is ook een bewust beleid van de Wolf Huisvestinggroep. 
5 De veranderingen in het gebied van Eiland8 kunnen niet direct afgeleid worden aan de inzet van het 
Projectbureau. Binnen dit onderzoek is geen effectmeting voltooid naar externe effecten zoals de 
uitverhuizing oorspronkelijke bewoners. 
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Tot slot behandelt deze conclusie de laatste en overkoepelende deelvraag: In hoeverre is het 

maatschappelijk proces (de aanwending van een creatieve broedplaats) door een instelling als 

het Projectbureau Eiland8 van invloed op de verandering gemeten in deelvraag 1 en 2?  

 

De ontwikkelingen binnen Eiland8 en Kanaleneiland zijn een samenspel van vele factoren 

waarbij de inzet van het Projectbureau Eiland8 van invloed is. Deze uit zich zowel met 

betrekking tot een verbetering in de veiligheid, de leefbaarheid en het imago van het gebied. Dit 

is te verwachten daar uit de literatuur blijkt dat deze concepten met elkaar in relatie staan (zie 

paragraaf 3.2 en 3.3). De inzet van het Projectbureau Eiland8 heeft een sterker effect op het 

gebied van Eiland8 dan op de wijk Kanaleneiland waarbinnen het project zich bevindt. Dit is te 

verklaren doordat de meeste projecten (zowel fysiek, sociaal als creatief) zich voornamelijk 

binnen het gebied van Eiland8 afspelen. De fysieke zichtbaarheid van de creatieve sector 

(projecten en de bewoners zelf) lijkt de grootste katalysator te zijn voor bovengenoemde 

veranderingen. Een aanzienlijk deel hiervan wordt geïnitieerd door het Projectbureau Eiland8. 

Daarnaast transformeert het gebied van Eiland8 (wederom beperkt) ook door de ondersteuning 

vanuit het Projectbureau Eiland8 voor de interne samenwerking en de ondersteuning van 

creatieve projecten. Hieruit vloeit een adviserende noot voort, waarbij de structurele/fysieke 

vorm van het gebied van Eiland8 en de historie van het Projectbureau Eiland8 als bepalend 

kunnen worden genoemd. Zie hiervoor hoofdstuk 8. 

 

Deze conclusie sluit af met een bondig antwoord op de hoofdvraag. Zij vormt in wezen een 

samenstelling van bovenstaande deelvragen: In hoeverre kan worden aangetoond dat Sophies 

Kunstprojecten met het Projectbureau Eiland8 (mankracht en inzet financiële bronnen) - 

middels de initiëring en ondersteuning van netwerken en projecten in Kanaleneiland - de 

wijkkenmerken van ‘veiligheid’, ‘leefbaarheid’ en ‘imago’  verbetert heeft in het gebied van 

Eiland8 en de gehele wijk Kanaleneiland? 

 

Het project genereert een aantrekkingskracht op een selectieve doelgroep: studenten, startende 

creatievellingen en startende ondernemers. Voornamelijk de prijs en het bestaande creatieve 

netwerk binnen Eiland8 zijn de pullfactoren voor deze groepen6. Met betrekking tot de 

leefbaarheid en veiligheid is Kanaleneiland en in het bijzonder het gebied van Eiland8 beperkt 

verbeterd. De rol van het Projectbureau Eiland8 in Kanaleneiland met betrekking tot de 

                                                             
6 Het imago van Kanaleneiland als woonlocatie is voor externe kopers nauwelijks verbeterd door de 
komst van Eiland8 of de inzet door het Projectbureau Eiland8. Het idee van veiligheid en de fysieke staat 
van de bestaande bebouwing zijn hier belangrijke redenen voor. 
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verbetering van de wijk qua veiligheid, leefbaarheid en imagoverandering is beperkt en beslaat 

voornamelijk het gebied van Eiland8. Hierbij zijn zowel de versterking van het interne netwerk 

als de projecten belangrijke transitiemiddelen. De verbetering uit zich met betrekking tot de 

centrale thema’s vooral door de activiteit en aanwezigheid van de creatieve sector, oftewel de 

zichtbaarheid van deze groep door evenementen, fysieke aanpassingen in de wijk en de 

samenwerking met andere creatieve en culturele partijen in de wijk. Uit dit onderzoek blijkt dus 

dat de rol en inzet van Sophies Kunstprojecten in het project Eiland8, door de inzet van het 

Projectbureau Eiland8 voor de wijktransitie, tot op zekere hoogte betekenisvol kan zijn en 

voornamelijk voor het gebied van Eiland8 zelf geldt. 
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8 Reflectie & advies 

De reflectie op voorgaand onderzoek richt zich op de toekomst. Welke lessen vloeien voort uit 

de voor u liggende bevindingen? Natuurlijk kan verder onderzoek verdieping bieden hierbij, 

maar vanuit de 50 pagina’s voor u kan een ruime adviserende voorziening worden geboden. 

Hierbij wordt ligt de focus op de verbeteringsmogelijkheden. De positieve effecten van het 

Projectbureau Eiland8, haar inzet en kracht staat hier niet centraal. Wat duidelijk is uit het 

onderzoek, is dat het centrale conceptuele model (zie figuur 2.2) inhoudelijk vooral met 

betrekking tot het eerste pijldeel (mankracht en financiële middelen) mogelijkheden biedt in de 

toekomst. Hier is dus ruimte voor verbetering; om zo de uitkomst ofwel het effect van de inzet 

van deze twee middelen te vergroten. De verbeteringen zijn hieronder puntsgewijs 

weergegeven. 

8.1 Advies Sophies Kunstprojecten richting Huurders/Ondernemers 

 Voor het project is het van belang om korte lijnen te onderhouden; de transparantie van 

het Projectbureau Eiland8 is nu nog voor verbetering vatbaar. Relatief weinig 

ondernemers, externe ondervraagden en actieve partijen in de wijk weten welke 

coördinator welke rol binnen het bureau heeft. Wellicht kan via een open dag/avond de 

rol van het Projectbureau Eiland8 eenduidig worden uitgelegd. Eén naam en één visie 

(intern en extern) hierbij gebruiken is noodzakelijk. Zo kunnen de voorwaarden, 

bijvoorbeeld voor ondernemers welke een projectidee hebben voor Eiland8, transparant 

zijn en hiermee ook de doelen welke het Projectbureau Eiland8 benadrukken en naleven. 

 Online contact, een website en sociale media blijken belangrijke middelen om het 

netwerk van Eiland8 zowel intern als extern te versterken. De huidige website kan 

worden verbeterd. De visie van het Projectbureau Eiland8 dient hier nadrukkelijk en 

transparant weergegeven te worden. Wellicht is het een goed idee om een interne 

website (voor bewoners) en een externe website (voor ondernemers, externe partijen, 

etc) aan te bieden. Hier dienen alle doelen, alle informatie en alle mogelijkheden van het 

Projectbureau Eiland8 duidelijk in weer te worden gegeven. Ook dienen de  

contactgegevens en de rollen van de projectbureaucoördinators duidelijk vindbaar te 

zijn. De website kan veel meer up to date worden gehouden met o.a. 

projecten/activiteiten/partnerships/activiteiten en ontwikkelingen vanuit de 

creatievellingen. 
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 Het is aan te raden de creatievellingen te (blijven) activeren. Uit dit onderzoek blijkt 

namelijk dat dit een zeer positief effect geeft op de leefbaarheid van het gebied en de 

veiligheidsgevoelens van de bewoners7.  

 Het laten ontstaan van nieuwe relaties is van belang voor de kracht van Eiland8. Op dit 

moment is het netwerk nog beperkt; zij bestaat uit losse ‘nodes’ van kleine groepjes 

creatieve vrienden. Via projecten kan de ondersteuning hiervan worden versterkt. 

Hiermee kunnen ‘grassroot developments’ ontstaan welke voor de wijk interessante 

dingen kan opleveren (zoals bijvoorbeeld Knalland). Hiervoor zijn actieve netwerken 

nodig; zij vormen een draagvlak voor deze projecten. 

 Er is een grote behoefte aan transparantie en zekerheid (zowel financieel – lage huur 

zekerheid - als met betrekking tot de woon-/werkmogelijkheden) vanuit ondernemers 

en huurders. Hiermee kan de lange termijnplanning van een project zoals bovenstaand 

ook meer zekerheden verkrijgen. Op dit moment kennen de huidige projecten namelijk 

een beperkte lange termijn visie, waardoor minder mogelijkheden bestaan. 

8.2 Eiland8  Kanaleneiland/Stad Utrecht 

 Bekend maakt bemind: de externe bekendheid kan zeer verbeteren. Belangrijke spelers 

in Utrecht op het culturele niveau kennen Eiland8 nagenoeg niet of niet echt. Eiland8 kan 

zich meer ontwikkelen als cultuurmakelaar. Zo kan een koppeling ontstaan tussen 

kunstenaars en een vraag vanuit bovenaf/buitenaf. Deze is op heden nog minimaal; 

Eiland8 is nu nog een microproject met weinig uitstraling naar de stad Utrecht, of 

Nederland. Maar de kansen liggen er. Hierbij kan een soort “ambassadeursproject” 

dienst doen. De huidige projecten dienen Eiland8 als initiator/ondersteuning meer uit te 

stralen; nagenoeg geen één project straalt op dit moment online het Projectbureau 

Eiland8 of Eiland8 sterk uit. Ook offline kan hier verbetering in plaatsvinden; 

bijvoorbeeld door het logo van Eiland8 terug te laten komen in de openbare ruimte.  

 De samenwerking tussen culturele partijen in Kanaleneiland kan verbeteren. De actieve 

partijen in Kanaleneiland wisten nagenoeg niet wat het Projectbureau Eiland8 precies 

inhoudt en werkten niet intensief samen. Deze samenwerking kan veel positieve 

gevolgen hebben met betrekking tot de doelen van Eiland8. 

 De middelen van het Projectbureau Eiland8 kunnen mogelijk nog beter een eenduidig 

doel volgen. Het Projectbureau Eiland8 dient hiervoor in al haar werkzaamheden en 

financiële beslissingen  de doelen te volgen. Tot voorheen zijn de doelstelling en visie te 

                                                             
7 Op dit moment wordt geschat dat van de 800 bewoners ongeveer 200 mensen actief zijn via het 
Projectbureau Eiland8 van Sophies Kunstprojecten (C, Broekaart, 2013).  
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wisselend; op huurders gericht, op Kanaleneiland gericht, op cultuur gericht. De 

vaststelling van deze visie is recentelijk gebeurd, nu is het zorg dit zorgvuldig op te 

volgen. Hierbij dient vermeld te worden dat de betrokkenheid van autochtone bewoners 

binnen Eiland8 nog beperkt is; mocht dit het doel zijn of worden dan kan hier veel meer 

op gericht worden in de inzet van middelen (mankracht en financieel). 

8.3 De Wolf  Huurders Eiland8 

 Het huurcontract dient voor de soepele uitvoer van bovenstaand advies transparant 

weer te geven wat de onderlinge verwachtingen zijn; de wederzijdse verwachtingen 

tussen het Projectbureau Eiland8 en de huurders/ondernemers kan hiermee ook meteen 

eenduidig onderling worden kortgesloten.  

 Voor de toekomst is het interessant om meer samenwerking met de Wolf 

Huisvestingsgroep te organiseren om het huurbeleid aan te scherpen. Om hiermee 

gericht creatieve ondernemers in de broedplaats te plaatsen. Hiermee kan het nu los-

vaste netwerk meer intensief worden. Dit kan de uitstraling van Eiland8 als broedplaats, 

met al haar positieve gevolgen, verbeteren.  

8.4 Creatieve ondernemers  Eiland8 

 De ondernemers hebben vaak een eigen netwerk, intern maar ook extern. Zij zouden 

Eiland8 veel meer kunnen uitdragen; via websites, LinkedIn, sociale media en offline 

contacten.   
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10 Bijlagen 

10.1 Visie, missie en strategie van Eiland8, opgesteld door Eiland8 projectbureau 

(oktober 2013) 

Visie 

Hoofddoelstelling: Een kwalitatief hoogwaardig kunstproject realiseren in de wijk Kanaleneiland, 

gebruik makend van de kwaliteiten en mogelijkheden van de bewoners en de wijk. 

 

Subdoelstellingen: 

Het samenbrengen van mensen door het creëren van samenwerkingsverbanden tussen 

individuen onderling en andere, reeds bestaande projecten. 

Zorg dragen voor Talentontwikkeling door coaching en conceptualisatie 

Als cultuurmakelaar expertise en netwerk inzetten om opdrachten te genereren voor Eiland8-

ers 

Monitoren veranderingsproces en bundelen van ervaringen en kennis. 

 

 “Creativiteit werkt overal!” 

Als Projectbureau Eiland8 zijn wij ervan overtuigd dat we door het scheppen van een creatief 

ondernemend klimaat het transitieproces van een gebied kunnen vormgeven, verduurzamen en 

versnellen. Verandering is nooit een opzichzelfstaand gegeven. Het vindt plaats binnen een 

context van organisaties en individuen. Kennis, expertise, netwerk en financiële ondersteuning 

zijn kernwaarden om projecten tot een succes te maken. Het projectbureau is de constante 

factor die zorgdraagt dat deze kernwaarden in de juiste verhouding aanwezig zijn. 

 

“Van kunstenaar naar cultureel ondernemer” 

Zelfredzaamheid en ondernemerschap zijn thema’s die door verharding in het cultureel 

economisch klimaat een nieuwe lading gekregen hebben. Vooral voor starters vormt dit een in 

sommige gevallen een onoverkoombaar obstakel. Als Eiland8 projectbureau stimuleren wij 

starters in de kunstzinnige sector door opdrachten voor hen te genereren en treden wij op als 

katalysator bij de uitwisseling van kennis en ervaring. 

Missie 

Veiligheid, leefbaarheid en imago van Kanaleneiland verbeteren door kwalitatief hoogwaardige 

kunstprojecten te realiseren waarbij Eiland8 en/of de bewoners van Eiland8 centraal staan. Het 

doorontwikkelen van methodieken met betrekking tot wijktransitieprojecten. 
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Strategie 

Ontmoeten> uitwisselen->kanaliseren->uitvoeren->evalueren 

Faciliteren van 'de ontmoeting' 

Stimuleren van 'de uitwisseling' 

Kanaliseren van 'de ideeën' 

Concretiseren van 'de uitvoering' 

Evalueren van 'de ervaring' 
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10.2 Notulen aanscherping doelstelling en criteria Eiland8 (oktober 2012) 

Aanwezig: Rina Zijgers, Gerrina Schipper, Marion Jacobse, Monique Sep, Gera Esser, Reinder-Jan 

Spits, Emile Driessen. Begeleiding: Monique Waarts. 

 

Uit de evaluatie van Eiland8 is gebleken dat er behoefte bestaat om minder doelstellingen te 

hebben en duidelijke criteria waaraan activiteiten getoetst moeten worden. Op 17 september 

hebben we daarom een brainstormsessie gehouden. Hierbij hebben we met zijn allen de 

doelstellingen en criteria rondom de maatschappelijke opgave van Eiland8 aangescherpt. In dit 

stuk is te lezen welke doelstelling en criteria dit zijn geworden. Alle activiteiten die vanuit het 

projectbureau worden georganiseerd worden getoetst op deze criteria. 

Nieuwe doelstelling  

Stimuleren van levendigheid en vooruitgang in de wijk, buurt of stad en daardoor het verbeteren 

van de identiteit van Kanaleneiland voor nu en in de toekomst. 

Criteria waaraan we activiteiten toetsen: 

Inzet bij activiteiten. 

Organisatie en uitvoering door projectorganisatie of bewoners van Eiland8. 

Deelnemers/publiek van de activiteiten komen uit de wijk, buurt of stad.  

Inzet van bewoners uit eiland8. Hetzij als vrijwilligers of professional.  

Bijdrage aan identiteit, diversiteit, kleurrijkheid en/of trots van Kanaleneiland.  

Zet het Kanaleneiland op de kaart? Intern en/of extern. 

Overige afspraken die zijn gemaakt?  

 

Voor de toekomst: Vasthouden van wat nu ontstaat. Kunstenaars vragen wat hun belang is om te 

blijven op Kanaleneiland. En wat zijn de voorwaardes? (projectorganisatie)  

Afspraak maken voor het najaar om te kijken wat er mogelijk is in de toekomst (Mitros en 

Portaal). 

  



 

In opdracht van Sophies Kunstprojecten | Uitgevoerd door Sterre & Stad 
 
 

58 Onderzoek transitieproject Eiland8 – Kanaleneiland 2013 

10.3 Overzicht Wolf Huisvestingsgroep huurcontracten Eiland8, opgesteld door Wolf 

Huisvestingsgroep (2010) 

Het onderdeel verhuur en beheer van Eiland8 is in handen van Wolf 

Huisvestingsgroep. Afhankelijk van je wensen word je uitgenodigd voor een bezichtiging. Wolf 

Huisvestingsgroep werkt niet met een wachtlijst. Door je in te schrijven maak je een profiel aan, 

op het moment dat een woning matcht met jouw profiel word je uitgenodigd voor een 

bezichtiging. Het vinden van een woning bij Eiland8 kan dus afhankelijk van je profiel en 

beschikbaarheid vlot of moeizaam verlopen. 

Verschillende contracten 

 Woon/werk: Dit is geschikt voor een (creatieve) ondernemer die een kantoor of atelier 

aan huis wil. Huren vanaf €280,- tot €630,- per maand inclusief servicekosten excl. gas 

en licht. Ruimtes zijn 36, 68 of 91 m2. De woningen van 68 m2 en van 91 m2 zijn ook 

geschikt om met 3 personen in te wonen. Borg is gelijk aan 1 maand huur.  

 Werken: Dit is geschikt voor een (creatieve) ondernemer die zijn kantoor of atelier 

buitenshuis wilt. Huren vanaf € 170,- tot € 330,- per maand excl. gas en licht. Ruimtes 

van 40m2 tot 90 m2 (2 tot 5 kamer flats). Geschikt voor één of meerdere ondernemers, 

organisaties & kunstenaars per ruimte. 

 Wonen: Deze woningen zijn bedoeld voor tijdelijke huurders vaak studenten, of starters. 

Huren vanaf €280,- tot €630,- per maand inclusief servicekosten excl. gas en licht. 

Ruimtes zijn 36, 68 of 91 m2. De woningen van 68 m2 en van 91 m2 zijn ook geschikt om 

met een groep van 3 man in te wonen. Borg en bemiddelingskosten zijn gelijk aan 1 

maand huur. 
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10.4 Plattegrond (sub)wijken Utrecht, Gemeente Utrecht 

Wijk 8 geeft o.a. Kanaleneiland en Transwijk aan. Vlak naast het cijfer 8 bevindt Eiland8 zich. 
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10.5 Interview overzicht betrokken partijen (intern deel) 

In volgorde van afname zijn de volgende mensen geïnterviewd:  

 

Betrokkenen Bedrijf/organisatie Datum 

Casper Broekaart Projectleider Projectbureau 

Eiland8 

07-10-2013 

Bart Baltussen Regio Manager Wolf 

Huisvestingsgroep 

10-10-2013 

Femke Broeren-Poldner Voormalig projectleider 

Eiland8 (telefonisch) 

10-10-2013  

Rina Zijgers, Marian Hendriks, 

Bas Klees (tegelijkertijd)  

Wijkconsulent Mitros  17-10-2013  

 

10.6 Interview overzicht ondernemers Eiland8 (intern deel) 

In volgorde van afname zijn de volgende mensen geïnterviewd:  

 

Ondernemer Onderneming Datum 

interview 

Lengte 

interview 

Ondernemer 1 

(anoniem) 

design installaties 01-10-2013  

Ondernemer 2 

(anoniem) 

productontwerper 03-10-2013 48min 

Django Agterberg Nightwalk films (corporate 

filmmaker) 

03-10-2013  

Charlotte van Der 

Horst 

LotLab (productdesign) 07-10-2013  

Anne-marie Gort Cultureel ondernemer 14-10-2013 Digitale 

vragenlijst 

Jasper van den 

Boezem 

 

Club home (kunstenaar)  14-10-2013 Digitale 

vragenlijst 

Marc Marselje 

 

Guldoro Photography 

(fotografie) 

14-10-2013 Digitale 

vragenlijst 
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10.7 Onderwerpenlijst grondeigenaar 

Achtergrond Eiland8 

Reden voor projectvorm, creatievellingen, studenten, vorm van project. Welke vorm van 

gentrification/broedplaats is gekozen (expose, interact, attract) en waarom?  

Verwachtingen voor project 

Extern (overspill, imago, veiligheid, leefbaarheid) en intern (bewoners: push/pull-

factoren/passief verblijf/opgebouwd netwerk). 

Doelen Eiland8 

Redenen voor deze drie specifieke doelen. 

Afbakening sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid. 

Oordeel van Eiland8 

Ervaring Eiland8 projectbureau (netwerk & projecten opzetten door mankracht en inzet 

financiële middelen).  

Nut van projectbureau binnen gebied van Eiland8.  

Nut voor de ondernemer/bewoner. (inspiratie/samenwerking/dynamiek/ ondersteuning/ 

representatieve werkruimtes).  

Imago Kanaleneiland verbetering ( in hoeverre door Eiland8).  

Transitie in leefbaarheid (in hoeverre door Eiland8).  

Transitie in veiligheid (in hoeverre door Eiland8).  

Ervaring met partners wanneer gesproken wordt over Eiland8? (transitie) 

Oordeel van Kanaleneiland 

Transitie in leefbaarheid, volgens afbakening. 

Transitie in veiligheid, volgens afbakening. 

Ervaring met partners wanneer gesproken wordt over Kanaleneiland (transitie)? 

10.8 Onderwerplijst diepte interviews ondernemers Eiland8 (intern deel) 

Persoonlijke achtergrond 

Opleiding, huurperiode, persoonsgegevens, soort onderneming. 
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Keuze voor Eiland8 

Reden van bewoning flat in Eiland8 en/of werkplek binnen Eiland8 (netwerk/centrale 

ligging/prijs). Reden voor blijven wonen/werken in Eiland8 (push/pull factoren/passief 

verblijf/opgebouwd netwerk). 

Oordeel van Eiland8 

Ervaring Eiland8 als bewoner en/of ondernemer. Nut van projectbureau binnen gebied van 

Eiland8 en voor ondernemer/bewoner (inspiratie/ samenwerking/ dynamiek/ ondersteuning/ 

representatieve werkruimtes). 

Binding met Eiland8 

Uitdragen van Eiland8. Bereik onderneming en uitdragen van Eiland8 hierbij. 

Oordeel transitie Kanaleneiland 

Mogelijke transitie in beeldvorming veiligheid, leefbaarheid, imago. 

10.9 Vragenlijst ondernemers, digitaal en vragenlijst wijktafel (intern en extern) 

Zie losse bijlage 

10.10 Enquête relaties Sophies Kunstprojecten (extern deel) 

 

Zie voor de vragen zelf hoofdstuk 6 en 7. 


