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Wat was Eiland8?

INLEIDING

Een blok van acht flats in de Utrechtse wijk 
Kanaleneiland zou gesloopt worden. Sociale 
woningbouwcorporaties Mitros en Portaal wilden 
het gebied, dat te boek stond als probleemwijk, 
van nieuwbouw voorzien. De oorspronkelijke 
huurders dienden hiervoor te verhuizen. Om 
verloedering en leegstand tegen te gaan werd 
gekozen voor tijdelijke verhuur. Dus in plaats van 
dat ramen en deuren van flats werden dichtgetim-
merd, werd ervoor gekozen deze tussen 2010 en 
2015 als woon- en werkruimtes aan kunstenaars 
en creatieve ondernemers te verhuren.
 
Een percentage van de inkomsten uit de tijdelij-
ke verhuur werd ingezet om de leefbaarheid, de 
veiligheid en het imago van het gebied te ver-
beteren. Zaken aangaande woningbeheer en de 
selectie van bewoners werden uitgevoerd door 
Wolf Huisvestingsgroep. Vanaf 2011 werd voor de 
culturele invulling van het project een vierde partij 
erbij betrokken: Sophies Kunstprojecten. Deze 
stelde projectcoördinatoren aan die het culturele 
leven van Eiland8 moesten stimuleren: het Eiland8 
Projectbureau. 

Mede-
initiatiefnemers

Eiland8

REIJNDER JAN SPITS
GERA ESSER

- PORTAAL EN MITROS -

REIJNDER JAN SPITS  
MANAGER VOLKSHUISVESTING - PORTAAL

“Door de activiteiten van Eiland8 is het beeld van Ka-
naleneiland voor velen in positieve zin bijgesteld. Dat is 
positief!”

“Ik had graag gezien dat Eiland8 nog meer verbinding tot 
stand had weten te brengen met de rest van Kanalenei-
land. Daar zou ik een volgende keer nog meer de nadruk 
op willen leggen.”

GERA ESSER 
GEBIEDSMANAGER KANALENEILAND - MITROS

“Ik ben trots op de ongelofelijke energie die is losge-
komen in Eiland8. Er zijn veel mooie projecten gestart 
zoals het zomerproject voor kinderen in de wijk (Kids 
Art Park), huiskamerconcerten en Knalland.”
 
“Bij een volgend project moeten we direct starten met 
nadenken over het duurzaam maken van de ontplooide 
activiteiten, zodat er een blijvende verandering in de 
buurt zichtbaar wordt.”



Eiland8 is een schitterend voorbeeld van hoe een 
risicovol stadsvernieuwingstraject een win-winsitua-
tie wordt voor de gemeente Utrecht, woningcorpo-
raties, de creatieve sector en bewoners.

In 2009 heeft woningbouwcorporatie Mitros een oproep 
gedaan aan alle culturele instellingen in Kanaleneiland 
om ze te betrekken bij de voorgenomen ontruiming 
en sloop van Eiland8: 450 woningen in de toenmalige 
krachtwijk Kanaleneiland. Ik zat daarbij als directeur van 
Sophies Kunstprojecten. Een vreemde eend in de bijt, 
want wij deden niks in Kanaleneiland. Maar we hadden 
wel ervaring met het snel tot bloei laten komen van 
kunstprojecten in stadsvernieuwingstrajecten. Onze er-
varing hadden we opgedaan in onder andere de culture-
le hotspots Sophie’s Palace (in een oud universiteitspand 
aan de Catharijnesingel), in de voormalige rechtbank aan 
de Hamburgerstraat en in Babel, de oude kantoortoren 
van de Sociale Dienst aan de Oudenoord.

Onze visie op de situatie was simpel: laat kunstenaars en 
creatieven tegen een lage vergoeding gebruik maken van 
de leegstand, in plaats van de woningen dicht te spijke-
ren. Laat Sophies zorgen voor de samenhang en de regie 
om kunstprojecten te verwezenlijken die zullen bijdra-
gen aan veiligheid, leefbaarheid en imagoverandering van 
het gebied.

Sophies Kunstprojecten is een Utrechts kunstenaarsini-
tiatief dat zich inzet voor ruimte en een platform biedt 
voor kunst. De nadruk daarbij ligt op het hergebruiken 
van gedateerde bedrijfs- en schoolgebouwen, het aan-
spreken van creatieve netwerken en het creëren van een 
community. We hebben geleerd dat dit, naast financiële 
middelen, even belangrijke factoren zijn voor het slagen 
van een project. We bouwen op drie pijlers: samenwer-
king, financiën en een continue investering van tijd en 
aandacht in de creatieve doelgroep.

en uitdagingen van de bewoners en vooral niet te veel 
eigen plannen hebben. Onze rol is om mee te spelen, 
mee te denken, soms een duwtje in de goede richting te 
geven, maar vooral sparring partner te zijn met net iets 
meer ervaring. Zo hebben wij prachtige initiatieven zien 
groeien als Dit Moest, waarbij saamhorigheid ontstond 
in de tuinen, en Knalland, waar musici in samenwerking 
een sprint naar professionaliteit namen. 

Dit boek is een bundeling van de ‘best cases’ die de 
revue hebben gepasseerd in de afgelopen vijf jaar. Door 
de projecten te laten zien, krijgt men het beste beeld 
van wat hier tot stand is gekomen. Het is één en al in-
novatief. Het begint bij een klein ideetje, een brainstorm, 
een borrel waar een klein projectje uit voortkomt. Maar 
omdat de aandacht voor deze oorspronkelijke ideeën 
zo geconcentreerd is en de investering van de bewoners 
voortkomt uit werkelijke passie en enthousiasme, krijg je 
al gauw te maken met een sneeuwbaleffect en blijft het 
idee groeien en zich ontwikkelen. Overigens gebeurt dat 
ook met de deelnemers.

Maar het echte beeld van Eiland8 krijg je natuurlijk 
alleen als je erbij bent geweest. Vandaar dat dit verslag 
in de vorm is gegoten van de persoonlijke beleving van 
de deelnemers. Daar draait het allemaal om. Zonder 
persoonlijke beleving en persoonlijke betrokkenheid is 
het project Eiland8 niks. En het allerleukste en het meest 
productieve is als die persoonlijke beleving een collectie-
ve wordt. Dan heb je pas echt vlam in de pan. Welnu, ik 
nodig jullie met trots uit om een kijkje in onze vlammen-
de keuken te nemen.

directrice 
Sophies Kunstprojecten

VOORWOORD
- MARION JACOBSE -

Sophies is pas in 2011 bij Eiland8 betrokken. Er heerste 
een grimmige sfeer in het projectgebied. De uittocht van 
de oude bewoners was in volle gang. De nieuwe bewo-
ners kenden elkaar niet en werden niet bepaald welkom 
geheten door hun nieuwe omgeving. Er werd veel inge-
broken bij de nieuwe bewoners die met hun computers 
en andere elektronica een makkelijk doelwit vormden 
voor een aantal jonge criminelen in de wijk. Er viel een 
berg aan weerstand te overwinnen maar gewapend met 
een visie, een plan, enthousiasme, energie en geld zijn we 
de uitdaging aangegaan.

Sophies heeft in eerste instantie gebruikgemaakt van een 
aantal door de wol geverfde projectcoördinatoren. Na 
de eerste opstartfase bleek het essentieel om bewoners 
uit de wijk zelf bij de organisatie te betrekken. Zo werd 
beter aansluiting gevonden bij de jonge creatieven. Hier-
door hoefde geen volledig nieuw netwerk opgebouwd 
te worden, maar kon worden voortgebouwd op de 
reeds bestaande netwerken. Vanaf eind 2013 kwam de 
coördinatie van de projecten in handen van drie jonge 
ondernemers die zelf in Eiland8 woonden.

Onze opdracht was dus om te zorgen voor leefbaarheid, 
veiligheid en imagoverbetering voor het projectgebied. 
Dit wilden wij bewerkstelligen door samenwerkingen en 
netwerkvorming in de wijk onder de nieuwe bewoners 
te stimuleren en zo mogelijk daar de oude bewoners 
bij te betrekken. Daarvoor hadden wij als instrumenten 
het projectbureau, een jaarlijks geldbedrag om projecten 
te realiseren, een behoorlijke hoeveelheid ervaring en 
de wil en visie om dit project te laten slagen. En niet 
onbelangrijk in dit geheel: flexibiliteit en open staan voor 
de leerschool die het project is. Er mag dan een visie 
zijn, een vast plan bestaat niet. Je kunt wel bedenken een 
groen project te willen doen, maar als er geen bewoners 
zijn die dit uit zichzelf willen dragen dan heeft zo’n plan 
geen zin. De rol van het projectbureau is er daarom 
vooral één van luisteren en goed inspelen op de vragen 



“Toen ik hier zeven jaar geleden kwam wonen, durfde 
ik ’s avonds niet alleen over straat”,verklapt voormalig 
Kanaleneilandbewoner Rajiv Krijnen over de wijk. “En 
toen ik wegging uit Kanaleneiland was alles anders. Door 
Eiland8 kwam er een grote groep kunstenaars en crea-
tievelingen in de wijk en dat is tot op de dag van vandaag 
te zien”, concludeert hij. Rajiv is er heilig van overtuigd 
dat de wijk er een stuk veiliger door voelt. Toch kopt 
het AD eind mei 2015 dat de wijken Kanaleneiland en 
Overvecht de zorgenkindjes van Utrecht blijven. Een 
veilig gevoel lijkt los te staan van de daadwerkelijke 
veiligheidssituatie. Hoe heeft Eiland8 de veiligheid in de 
wijk beïnvloed?

Rajiv woonde zeven jaar lang in Kanaleneiland. In een 
huis aan het Amsterdam Rijnkanaal, met een prachti-
ge achtertuin waar hij en zijn huisgenoten dankbaar 
gebruik van maakten. De bewoners knapten de perkjes 
op, knutselden aan knusse zithoekjes en bouwden een 
boomhut. De tuin werd niet voor niets een hotspot 
voor Knalland muzikanten en andere Eiland8- bewoners. 
Samen barbecueën, dansen en muziek maken rondom 
een knetterend vuurtje, tot de maan hoog aan de hemel 
prijkte. Dat klinkt zorgeloos, maar dat was het niet altijd. 
In de tijd dat Rajiv in het huis woonde, maakte hij vijf 
inbraken mee in zijn eigen huis en het aangrenzende 
huis. “Ja, ze schenen met een zaklamp in m’n gezicht en 
schreeuwden naar me dat ze me neer zouden schieten 
als ik niet mee zou werken”, vertelt Rajiv opvallend kalm 
over de inbrekers die via zijn kamerraam naar binnen 
wilden komen. 

Hij liet zich niet bang maken door dergelijke dreige-
menten en smeet bijna zijn televisie naar de ongenode 
gasten. Zijn volhardende houding joeg de inbrekers meer 
dan eens weg. Maar het bleef er niet bij. Rajiv rolde 
samen met de politie een dievenbende op. Hij zag in het 
huis van de buren zaklampen schijnen en wierp een blik 
naar binnen. Hij stond oog in oog met een groepje jon-
gens dat geschrokken op de vlucht sloeg. “Ik herkende 
ze meteen, het waren jongetjes die een paar jaar geleden 
nog in onze tuin speelden.” Hij wist dat een van hen bij 
de Albert Heijn werkte en achterhaalde zijn naam en 
adres. De politie vatte binnen no time het hele groep-
je bij de kraag. En dit was niet de enige keer dat een 
Eiland8 er samenwerkte met de politie. Er zijn meer van 
dit soort verhalen, waarin Eiland8 -bewoners zich actief 
inzetten om samen met de politie groepen inbrekers op 
te pakken.

EEN NIEUW STRAATBEELD

Nog altijd heeft de wijk (samen met Overvecht) meer 
last van inbraak dan de andere wijken in Utrecht. Dat 
meldt de Wijkwijzer van 2015, een jaarlijks onderzoek 
waarin alle Utrechtse wijken onder de loep worden 
genomen. Toch daalde het aantal inbraken en voelden be-
woners van Eiland8 zich veiliger. “De fiets is nu vaker het 
doelwit”, vertelt Conny van Eijkelenboom glimlachend. 
Ze is Gebiedsmanager Veiligheid Zuidwest en houdt 
zich bezig met de veiligheid van de wijk. Met de komst 
van Eiland8 en de toename van het aantal studenten en 
starters in de wijk is ook het aantal fietsen flink geste-
gen. “Eiland8 veranderde het straatbeeld”, bevestigt Rajiv. 
Zeven jaar geleden was hij een van de weinige studen-
ten in de wijk, dat is nu allang niet meer zo. “Ik voel me 
nu veiliger, omdat ik niet meer zo opval”, zegt Rajiv. “Ik 
heb hier inmiddels een grote groep vrienden om me 
heen.” Van Eijkelenboom, merkt ook duidelijk verschil. 
“We konden de ideeën van Eiland8 alleen maar toejui-
chen!” Een groep creatieve studenten en ondernemers 
beloofde de wijk op te fleuren en dat is precies wat er 
gebeurde. Er ontstonden allerlei creatieve initiatieven: 
moestuinen, wederdiensten, muzikale bijeenkomsten en 
kunst op straat. Dat maakt een wijk een stuk vriendelij-
ker, waardoor bewoners zich veiliger voelen. “We zien 
dit soort initiatieven heel graag in de wijk. Het zorgt 
voor nieuwe samenwerkingen en meer verbondenheid”, 
zegt Van Eijkelenboom.

Eiland8 
maakt verschil

SAMEN VEILIG 
IN KANALENEILAND

SAMEN ACTIEF

Kerwin woonde drie jaar met plezier in Kanaleneiland. 
Mede dankzij de mogelijkheden die Eiland8 hem bood, 
waar hij ook gretig gebruik van maakte. Hij fotografeer-
de voor verschillende projecten, maakte een lichtinstal-
latie bij de ingang van de wijk en deed mee aan allerlei 
workshops. “Ik heb een hoop prachtige mensen leren 
kennen”, vertelt Kerwin opgewekt. “Talentvolle mensen 
die zich met nieuwe energie inzetten voor de wijk. 

“We konden de ideeën van Eiland8 
alleen maar toejuichen!”

Het Kanaleneiland dat jarenlang voortkabbelde, werd 
overspoeld door vindingrijke ideeën. Er ontstonden vele 
samenwerkingsverbanden, waardoor Eiland8- bewoners 
een hechte gemeenschap vormde. Ook dat draagt,  
zoals Rajiv al zei,  bij aan een veilig gevoel: samen sta je 
sterker.”

SOCIALE CONTROLE

De Facebook groep Weiland8 heeft een flinke bijdrage 
geleverd aan een veilig gevoel in de wijk. Oud Eiland8-
bewoner Dongwei Su richtte de groep op, om Eiland8-
ers makkelijker met elkaar te laten communiceren. Een 
succesvolle zet, want inmiddels bestaat Weiland8 uit 
1415 leden die elkaar over van alles op de hoogte hou-
den. Niet alleen over de activiteiten van Eiland8, maar 
ook over het uitwisselen van meubelen of kledingstuk-
ken, het vormen van samenwerkingsverbanden en het 
delen van maaltijden, ideeën of flessen wijn. Tegelijkertijd 
houden bewoners elkaar op de hoogte over inbraak 
en diefstal. Bewoners waarschuwen elkaar en delen 
tips met elkaar. “Nog meer mensen last van aardappel-
gooiende pipo’s hier in de buurt?”, meldt iemand op de 
Facebook pagina, met een foto van de voordeur met een 
gat in de ruit. “Nee, wel bakstenengooiende kleuters 
laatst”, reageert iemand anders. “Als je het ziet probeer 
foto’s te maken of een filmpje, dat schrikt af. En het is 
bewijs voor de politie...”, geeft weer iemand anders als 
tip. Dat waarschuwingssysteem op Facebook breidde 
zich binnen korte tijd uit. “Het is een fijne gedachte te 
weten dat je overburen je even bellen wanneer je alarm 
afgaat, daar zijn die sociale banden handig voor”, vertelt 
oud Kanaleneiland8 bewoner Kerwin Groot. Is er iets niet 
in orde? Staan er vreemde types in de straat of staat ie-
mands fiets niet op slot?  Dan worden de juiste mensen 
daar direct van op de hoogte gesteld. Weiland8 blijkt een 
krachtig middel voor sociale controle.



WIJ EN ZIJ

Maar ook zo’n hechte groep heeft zo z’n minpunten. 
“Wat dat betreft heeft Weiland8 niet alleen gezorgd 
voor sociale controle en gezelligheid, maar werd er af 
en toe ook paniek gezaaid”, vindt Dongwei. Eiland8-
bewoners keken wantrouwend naar de hangjongeren in 
de wijk. Hadden zij kwaad in de zin? Dat dachten niet 
alleen de Eiland8- bewoners. Shireen woont inmiddels 
twaalf jaar in de wijk en ervoer de komst van Eiland8 als 
een invasie. “Ineens waren ze er. Jonge kunstenaars enzo, 
ze deden direct alsof de wijk van hen was”, legt ze uit. 
Zij zag juist die groep jongeren als hangjongeren, die in 
grote groepen feestjes vierden en barbecueden op de 
Boulevard. “Ze maakten veel lawaai en sommigen van 
hen hadden honden, ik durfde er niet langs.” Dongwei 
snapt deze reactie wel. “Eiland8 ers vormden inderdaad 
een ‘nieuwe’ gemeenschap.” Een nieuwe groep in de wijk 
die onderling veel contact met elkaar heeft, maar toch 
moeilijk mixt met de andere groeperingen in de wijk. Je 
hebt ‘wij’ en ‘zij’. Toch is de samenscholing van een groep 
jongeren niet te vergelijken met inbraak, dreigementen 
of vandalisme, waar Eiland8 niets mee te maken heeft. 
“Ik moest ook gewoon wennen aan alle veranderingen 
in de wijk”, zegt Shireen, “ik moet zeggen dat de wijk er 
wel mooier van is geworden, ik ben vooral fan van die 
bloementuinen”, geeft ze toe.

VEILIGHEID = INGEWIKKELD

Hoe komt het nou dat de veiligheidssituatie binnen 
een wijk los lijkt te staan van het gevoel van veiligheid? 
“Veiligheid is moeilijk te pijlen”, zegt Conny van Eijke-
lenboom. Dat het gevoel van veiligheid anders kan zijn 
dan de werkelijke situatie maakt haar beroep knap 
lastig. De ene keer voelt de ene groep zich veiliger en 
de andere keer de andere. “Een gevoel van veiligheid 
heeft niet alleen iets te maken met de wijk zelf”, voegt 
collega Esther Daals toe. “Gebeurtenissen in de hele 
wereld kunnen de beleving van veiligheid sterk beïnvloe-
den.” IS -strijders, terroristen, oorlogen of natuurrampen 
doen allemaal een duit in het zakje. “We moeten onze 
maatregelen continu aanpassen. De ene keer richten 
we ons meer op de autokraak, dan op hangjongeren 
en dan weer op informatiebijeenkomsten”, legt Van 
Eijkelenboom uit. Dat de groep Eiland8 ers zich veiliger 
voelt is in elk geval een stap in de goede richting. Het 
is zoals gezegd een hechte groep die elkaar goed in de 
gaten houdt. Als we kijken naar het grote plaatje blijkt 
dat bijna de helft van de bewoners van de krachtwijken 
in Utrecht (waaronder Kanaleneiland) zich juist minder 
veilig voelt (Utrecht Monitor 2015). Dat geldt gelukkig 
niet voor het stuk Kanaleneiland waar Eiland8 deel van 
uitmaakt.

DE BIJDRAGE VAN EILAND8

Eiland8 maakte dus verschil in de wijk. Zowel Van Eijke-
lenboom als Daals zien wat Eiland8 heeft bijgedragen aan 
de wijk. “De wijk was erg eenzijdig, Eiland8 heeft gezorgd 
voor een grotere mix van bewoners.” Daarnaast waren 
het de sociale netwerken die ontstonden in de wijk 
door de komst Eiland8 – zowel tussen individuen onder-
ling als tussen verschillende organisaties  die het verschil 
maakten. Die netwerken zorgen voor verbondenheid. 

“Ik moet zeggen dat de wijk 
er wel mooier van is geworden.”

Verbondenheid creëert een gevoel van veiligheid. Rajiv: 
“Het is fijn om te weten – zeker als je in een wijk woont 
waar meer criminaliteit is dan in andere – dat er mensen 
om je heen wonen die een oogje voor je in het zeil 
houden. Omdat er in deze wijk meer risico is, bundelt 
iedereen ook net iets meer de krachten. Ik denk dat dat 
zonder Eiland8 minder het geval was geweest.”

door Marlijn de Jager



“Om eerlijk te zijn had ik vooraf een gemengd gevoel”, 
zegt Marian Hendriks, wijkconsulent bij woningcoöpera-
tie Mitros. Ze raakte in 2013 betrokken bij Eiland8, toen 
Eiland8 al drie jaar onderweg was, om met een kritische 
blik naar de kosten en baten van Eiland8 te kijken. “Het 
klonk allemaal wel leuk, maar ik vond het niet concreet 
genoeg. Er ging veel geld heen, maar wat kregen we er 
nu precies voor terug?”

“Bij de start van Eiland8 zijn verschillende doelstellingen 
geformuleerd. Deze waren onder meer het leefbaar 
houden van het gebied, het aantrekken van een nieuwe 
doelgroep, Kanaleneiland positief op de kaart  zetten en 
het bieden van kansen voor startende creatieve bedrijf-
jes. Tevens was het bevorderen van de sociale interactie 
tussen oude en nieuwe bewoners in het gebied een 
doel. Maar hoe meet je of die doelen ook daadwerkelijk 
zijn behaald? De doelstellingen die in het begin waren 
geformuleerd, bleken lastig te meten. Daardoor ontstaat 
onduidelijkheid.” Als het gaat om creativiteit en kunst, 
kunnen meetbaarheid en concreetheid lastig zijn, weet 
Marian ook. “Dat is een van de belangrijkste leerpunten 
voor de toekomst: stel vooraf gezamenlijk concrete, 
meetbare resultaten op en blijf hier tijdens de uitvoering 
op sturen.”

“Het was een andere tijd”, zegt Marian over 2010 en 
daarvoor, toen Eiland8 werd bedacht en begonnen. “Er 
heerste een ander klimaat bij de woningcoöperaties en 
er was meer geld voorhanden voor leefbaarheidsprojec-
ten. Tegenwoordig vragen we ons eerder af wat het ons 
feitelijk oplevert en of het überhaupt wel onze rol is als 
woningcoöperatie om dit soort projecten op te zetten. 
Deze verandering maakt ook dat er kritisch wordt geke-
ken naar het geld dat er in gaat en wat het resultaat is.” 

Toch vindt Marian dat Eiland8 positief is geweest 
voor de wijk. “De afgelopen jaren is het goed leefbaar 
gebleven in de wijk, ondanks alle werkzaamheden en 
verhuizingen. Veel Eiland8 ers zien Kanaleneiland nu als 
hun thuis en willen er ook blijven wonen. Een aantal 
oud bewoners van Eiland8 woont nu in een reguliere 
huurwoning in Kanaleneiland. We kunnen dus stellen 
dat het aantrekken van een nieuwe doelgroep is gelukt. 
Eiland8 en zeker de tijdelijke bewoners hebben hier een 
bijdrage aan geleverd. Dat is echt een heel waardevolle 
verandering.”

door Tommy Ebben

“Veel Eiland8-ers 
zien Kanaleneiland 
nu als hun thuis.”

MARIAN HENDRIKS
- MITROS -

“Er is een groep 
bewoners ontstaan met 
een aantrekkingskracht 

op andere mensen.”

BART BALTUSSEN
- WOLF HUISVESTINGSGROEP -

“Het oorspronkelijke idee was om de woningen te ver-
huren aan creatieven. Omdat het om tijdelijke verhuur 
ging, bleek het ook nodig om op zoek te gaan naar par-
ticulieren, en niet alleen bedrijfjes. Daarom zijn we ook 
starters en studenten aan gaan trekken, maar dan met 
een creatieve of ondernemende achtergrond. Op die 
manier probeerden we een gevoel van saamhorigheid te 
creëren en er voor te zorgen dat je een groep mensen 
hebt die echt iets wilt doen voor de wijk. Ik denk dat dat 
redelijk gelukt is. Er is uiteindelijk een groep bewoners 
ontstaan met een duidelijke aantrekkingskracht op ande-
re mensen.”

De plaatsing van creatieve ondernemers en studenten 
tussen de oorspronkelijke bewoners ging in het begin 
nogal eens gepaard met moeilijkheden. “Je zet een nieu-
we bewoner van een heel ander type tussen gezinnen 
die hier al een hele lange tijd woonden. Dat werd niet 
altijd geaccepteerd door de oude bewoners en zorg-
de voor conflicten. Na verloop van tijd ging dit steeds 
beter.”

Gaandeweg heeft Bart de verhouding tussen Wolf Huis-
vestingsgroep en de bewoners ook zien veranderen. “Op 
een gegeven moment kwam mijn collega Wouter zelf in 
Eiland8 wonen. Hij werd ons gezicht in de wijk die er 
bijna 24/7 aanwezig was. Ik vind het ook jammer dat Ei-
land8 stopt. Ik heb dingen echt op een positieve manier 
zien veranderen. En we krijgen van heel veel mensen 
terug dat zij het ook jammer vinden dat het stopt, om-
dat ze hier met heel veel plezier gewoond hebben. Dat 
is toch wel een beloning voor hetgeen je met z’n allen 
gedaan hebt.”

door Tommy Ebben

Bart Baltussen werkt bij Wolf Huisvestingsgroep. Hij is 
de schakel tussen opdrachtgevers Mitros en Portaal en 
de bewoners van Eiland8. De primaire taak van Wolf 
Huisvestingsgroep is ervoor te zorgen dat de woningen 
verhuurd zijn en dat bewoners tevreden zijn over hun 
woning. Bart is vanaf 2010 betrokken bij het project en 
heeft dus de hele ontwikkeling van de wijk met eigen 
ogen gezien. “Het straatbeeld is enorm verbeterd. Toen 
ik hier net kwam was het een bende op straat. Er werd 
overal vuilnis gedumpt. Ook is de sfeer er enorm op 
vooruit gegaan.”



“Een aantal dingen van Eiland8 vind ik een succes. Over 
een aantal dingen ben ik kritisch”,vertelt Gerrina Schip-
per. In haar rol als sociaal projectleider bij woningcor-
poratie Portaal is zij sinds een aantal jaar bij dit project 
betrokken. “Door de tijdelijke verhuur is de leefbaarheid 
van de wijk echt verbeterd. Voelden bewoners zich in 
bepaalde straten eerst erg onveilig, nu is dat vele malen 
minder. Bij de woningtoewijzing is bewust ingezet op 
het aantrekken van creatieve ondernemers en dat heeft 
goed gewerkt. Er zijn andere types mensen gaan wonen 
en een deel hiervan heeft zich met elkaar verbonden.”

“Een aantal projecten 
zijn echt boven 

de wijk uitgestegen.”

GERRINA SCHIPPER
- PORTAAL -

Die verbinding is volgens Gerrina aangejaagd door de 
activiteiten van het projectbureau van Eiland8. “Wat ik 
in de afgelopen jaren heb zien verbeteren, is de hoeveel-
heid mensen die het projectbureau heeft bereikt. Ook is 
het aantal projecten en de variatie daarin toegenomen. 
Zowel grote als kleine initiatieven kwamen voorbij 
en dat zorgde voor een goede en gave mix. Een paar 
projecten zijn echt boven de wijk uitgestegen en hebben 
ook andere delen van Utrecht en zelfs heel Nederland 
aangesproken. Hierdoor is er meer positieve aandacht 
voor de wijk gekomen. Het projectbureau heeft deze 
initiatieven begeleid en ik heb ze in die begeleiding zien 
groeien. Ze waren vanaf het begin betrokken en daar is 
een extra dimensie bij gekomen toen een deel ervan zelf 
in de wijk kwam te wonen.”

“Ik vind ook dat een aantal dingen beter had gekund. 
Met name de zakelijke insteek van de startende on-
dernemers. De creatieven zijn vaak te lang aan de hand 
gehouden, daar waar juist zelfstandigheid zou moeten 
worden bevorderd. Ook moet je naarmate het project 
langer duurt goed opletten dat niet steeds dezelfde 
mensen aanspraak maken op de subsidies. De laatste 
twee jaar stuurden we sterk aan op ondernemerschap 
en meetbaarheid van resultaten. Dit hadden we veel 
eerder en consequenter moeten doen.” 

“We zouden als woningcorporatie niet weer dit bedrag 
investeren. Bij de start van dit project stonden we daar 
als opdrachtgever ook anders in. De tijd was anders: er 
kon meer, er werd van ons als corporatie meer gevraagd 
om in leefbaarheid te investeren. Die tijd is voorbij. Wat 
ik meeneem vanuit dit project: het ontwikkelen van 
creatieve initiatieven vanuit bewoners zelf kost tijd. Het 
is reëel om daar een paar jaar voor uit te trekken. Het 
is wel zaak om startende creatieve ondernemers uit te 
dagen om hun zakelijke kant te ontdekken en te ontwik-
kelen. Dat past bij deze tijd.”

door Tommy Ebben



Projectbureau Eiland8 
stelde werkbudgetten beschik-
baar voor bewoners om hun 

portiek op te knappen.

PORTIEKEN 
BESCHILDEREN

2014

WIST JE DAT 
Er 3 portieken zijn 
opgeknapt.

Projectbureau
Eiland8

Elsbeth Veldhuijzen
Priscilla v. d. Hooning

Taco Nijssen

foto’s: 
Casper Broekaart
Priscilla van der Hooning

Een uitleenservice voor
Eiland8.  Bewoners kunnen

gratis praktische spullen 
lenen die je maar eventjes

nodig hebt. 

WEDERDIENST

2013 - 2015

WIST JE DAT 
Wederdienst in totaal 369 

items heeft uitgeleend.

Jasper v. den Boezem
winnaar 10K Pitch

wederdienst.nu

website:  Joram v. den Boezem



Een flexwerkplek
voor de wijk. 

Incl. gratis wifi en 
heerlijke koffie. 

DE ETALAGE

2013 - HEDEN

WIST JE DAT 
Er in totaal 23 evenemen-

ten zijn georganiseerd:

Pop Up- Artgalleries
Netwerkontbijten

Workshops
Filmavonden 

Jasper v. den Boezem 
Rodrik Biersteker
Mark IJzerman 2013 – 2014

Boris van Lieshout 2015

foto’s:  Christel de Wolff
 Lana Duiverman
 Rodrik Biersteker



Een bakkerij in het 
midden van Eiland8. 

DEEGWAAR

2015

WIST JE DAT 
Deegwaar zorgde 
voor heerlijke hapjes 
bij ten minste 5 
Eiland8 evenementen.

Annelotte de Graaf
Fanny Bartels

foto’s:   Deegwaar

Tijdens NL Doet is de baan
aangelegd met vrijwilligers

uit de wijk.

JEU DES BOULES
BAAN

2015

WIST JE DAT 
Er een echte Jeu

des Boules-competitie is
gehouden tijdens Toute 

La France Festival.

Dit Moest

foto’s:  Dit Moest
 Rinke Vreeke



 

Kinderen uit Kanaleneiland die begeleid door kunste-
naars dagenlang aan hun droomproject bouwen. Jongens 
die eerst rotzooi trapten en uiteindelijk trots waren op 
de tafels en stoelen die ze zelf hadden gemaakt. Kids Art 
Park (KAP) groeide uit tot één van de grootste succes-
sen van Eiland8. “We laten ze zien dat wat uit hun eigen 
creatieve brein komt prachtig is.”

Kids Art Park in Kanaleneiland bracht kinderen op een 
speelse manier met kunst en hun eigen fantasie in aanra-
king. De grondlegger van KAP en directeur van Sophies 
Kunstprojecten Marion Jacobse deed vanaf de jaren 
‘90 veel ervaring op met kunsteducatieprojecten voor 
kinderen. Na jarenlang schaven ontstond een basiscon-
cept dat aangepast kon worden aan wisselende omstan-
digheden. Kids Art Park werd in de zomer van 2011 
geïntroduceerd als samenwerkingsproject van Portaal, 
Mitros en Eiland8. Tussen de flats van de Marshalllaan en 
de Auriollaan werd een soort festivalterrein uit de grond 
gestampt waar kinderen vijf dagen lang konden spelen, 
dansen, voetballen en theater maken. In de zomer van 
2012 werd uitgeweken naar speeltuin Anansi van Doenja 
Dienstverlening aan de Peltlaan in Kanaleneiland Noord. 
Het bleek een succesvolle plek, veel kinderen uit de wijk 
kwamen er sowieso al. De bouwweek werd geïntrodu-
ceerd, waarbij kinderen van zes tot twaalf jaar vijf dagen 
achter elkaar aan een gezamenlijk eindproduct bouwden. 
Dit bevorderde de samenwerking tussen de kinderen 
en bood meer mogelijkheden om echt iets indrukwek-
kends te maken. Per dag konden ze kiezen uit work-
shops in verschillende disciplines om mee te werken. 
De allerkleinsten vermaakten zich onder begeleiding van 
moeders in de knutselhoek.

COMPLIMENT

De switch naar de bouwweek en de verhuizing naar 
Anansi maakten Kids Art Park in korte tijd ineens 
enorm populair. KAP -coördinator Marlene Schmeitz van 
het Eiland8 projectbureau: “Op het hoogtepunt hadden 
we honderdvijftig kinderen op één dag. In Kanaleneiland 
moeten we het hebben van mond op mondreclame. 

“Een jongen vroeg een keer aan een 
van de techneuten: ‘Ik wil weten wat jij 

gestudeerd hebt, ik wil dat ook gaan doen.’”

Kinderen stonden soms in de ochtend voor het hek 
van de speeltuin te wachten om verzekerd te zijn van 
een plekje. Dat is een enorm compliment.”  Tijdens de 
laatste editie, ‘Bouw Je Eigen Wereld’, in de zomer van 
2014 gingen de kinderen aan de slag om een droomhuis, 
muziekinstrument of een monsterrobot te bouwen.
 

De organisatie van KAP kocht spullen in bij een bedrijf 
dat restmaterialen van bedrijven verkoopt. Die lagen uit-
gestald bij de techniekboot en werden door de kids per 
groepje opgehaald. Ook legden de aanwezige technici 
uit hoe gereedschap werkt. Geen overbodige luxe, aldus 
Schmeitz: “In de startfase van Kids Art Park zag ik een 
keer een jongen met een accuboor een spijker inslaan. 
Educatie is belangrijk. De drive om dingen te maken is er, 
ze moeten alleen leren hoe.” Zodra ze die nieuwe din-
gen oppikken kun je de wereld van kinderen vergroten, 
meent de coördinator. “Een jongen vroeg een keer aan 
een van de techneuten: ‘Ik wil weten wat jij gestudeerd 
hebt, ik wil dat ook gaan doen.’” De verdeling jongens 
en meisjes was volgens Schmeitz steeds aardig gelijk. 
“De activiteiten zijn niet geslachtsgebonden. Bij KAP zie 
ik meiden in prachtige prinsessenjurken een boomhut 
bouwen.” Bij het bouwen van het droomhuis verschenen 
op de tweede dag ook ineens veel vaders in de speel-
tuin. Nieuwsgierig door de enthousiaste verhalen van 
hun kinderen over de workshop meubelmaken, kwamen 
ze de volgende dag mee. Sommigen vertelden dat ze 
de vaardigheid in hun thuisdorp hadden geleerd, waar 
ze alles zelf moesten maken. Schmeitz: “Een moeder zei 
opgetogen: ‘Hij komt hier nooit en nu staat hij opeens 
met zijn zoon hier te bouwen.’”

Inspirerende
kennismaking tussen

kinderen en kunstenaars  

DE MAGIE VAN
KIDS ART PARK

EIGEN CREATIVITEIT

KidsArtPark heeft drie basisregels: “niets moet”, “respect 
voor elkaar en de gemaakte dingen” en “kids vragen 
en volwassenen helpen”. Niets moet en alles kan, daar 
draait het om bij KAP: kunstenares Charlotte van der 
Horst kan het beamen. Ze deed met de meeste edities 
mee en woonde in die jaren in de Eiland8- community.  
“We lieten de kinderen letterlijk zien dat alles kan, daar 
werden ze door ons in meegezogen. Het verrassingsef-
fect was mooi om te zien”, vertelt ze. “Door het juiste 
duwtje in de rug lieten we ze net even een stapje verder 
gaan. Zo kwamen ze daarbij zelf tot nieuwe inzichten.”
 Volgens Sophies- directeur Jacobse is het 
belangrijk om de eigen creativiteit van kinderen te 
stimuleren en ze in aanraking te brengen met kunst. 
Het heeft haar altijd beziggehouden dat werken van 
goede kunstenaars niet worden verkocht. Een probleem 
dat vanaf de wortel moet worden aangepakt, vindt ze. 
Jacobse: “Door mensen op te voeden, te beginnen bij 
kinderen.” In Kanaleneiland zijn de jongeren voorname-
lijk allochtoon. “Voor die kinderen is het nog belangrijker. 
We slaan bruggen. Zij leren begrijpen hoe dingen bij ons 
in elkaar zitten, zonder dat ze zich terug gaan trekken.” 
Kids Art Park geeft ze veel vrijheid. Jacobse: “Ze moe-
ten niet denken dat iets op een bepaalde manier moet. 
We willen kinderen niet aan banden leggen, maar laten 
zien dat wat uit hun eigen creatieve brein komt prachtig 
is.” Vanuit huis krijgen veel van de kinderen die ze in 
Kanaleneiland begeleidde weinig mee van kunst, merkte 
Van der Horst op. Ze vindt het goed dat Kids Art Park 

door de verstrekte subsidie gratis toegankelijk is voor 
de kinderen. “Het onderscheidt zich daarmee van een 
duur kunstcentrum waar alleen maar autochtone blanke 
kindjes op zitten. Ook gaat het verder dan op school, 
waar ze allemaal dezelfde paddenstoel moeten tekenen.”

Van der Horst was er vanaf de tweede editie van KAP 
in de Kerstvakantie van 2011 bij. Samen met het KAP- 
team en tientallen kinderen toverde ze een ruimte in 
het Eiland8 projectbureau om tot levensgrote Winter-
kijkdoos. De kinderen werden ontwerpers, makers en 
schilders en mochten het naar eigen invulling beschil-
deren en inkleuren. Op de laatste dag werd de kijkdoos 
gepresenteerd aan familie. Door KAP leerden de oor-
spronkelijke bewoners en de Eiland8-community elkaar 
kennen, ondervond Van der Horst. “Door Kids Art Park 
was er ineens een lage drempel voor de familie om in 
het EilandHart te komen kijken. Normaal zouden er niet 
snel binnenlopen, maar nu kwamen de moeders buurten 
in de kringloopwinkel boven in het pand.” Kids Art Park 
was voor haar een kans verschillende bevolkingsgroepen 
in haar eigen buurt te verbinden. “We leven op een klein 
oppervlak samen, maar we weten niks van elkaar. KAP 
heeft daar verandering in gebracht. Ik vind het mooi dat 
ik dit heb kunnen terugdoen voor de wijk. Dat ik meer 
was dan die persoon die ‘hun huizen kwam inpikken’, 
maar dat we blenden. Je hoeft niet eens elkaars taal te 
spreken om elkaar te begrijpen.”



DROMEN WAARMAKEN

Schmeitz is blij dat Mitros en Portaal het geld voor KAP 
beschikbaar hebben gesteld. Het doel was om een brug 
te slaan tussen de Eiland8 -bewoners en de rest van 
de wijk, en dat is volgens haar gelukt. “Daarnaast leren 
we ze hun dromen te volgen. Ze maken iets wat ze na 
afloop thuis trots laten zien. Ze leren nieuwe dingen, 
dat is heel inspirerend.” Ze durft te stellen dat het de 
toekomst van jongeren beïnvloedt, omdat KAP ze na laat 
denken over studie en werk en wat voor beroepen er 
allemaal bestaan. “De kinderen werken samen met cre-
atieven uit de wijk: geen types waar ze dagelijks mee in 
aanraking komen. Dat is spannend en anders dan ze ge-
wend zijn. Ze werken samen met vrouwen die bouwen 
en jongens die niet stoer zijn. Het geeft een bijzondere 
wisselwerking.”

“Kinderen stonden soms in de ochtend 
voor het hek van de speeltuin te wachten 

om verzekerd te zijn van een plekje. 
Dat is een enorm compliment.”

2011 Stoeptegels mozaïeken
 ARK Festival
 Zes zinderende zomerdagen

2012 Winter Kijkdoos disco
 KAP Zomereditie bij Anansi. 
 Doe je eigending 1 week 
 zomervakantie
 ZznaZ 4 woensdagen bouwen in
 Kanaleneiland zuid (Astbest)

2013 Winterkijkdoos 
 Onderwaterwereld.
 KAP zomereditie 
 ‘Bouw je eigen wereld’

2014 KAP meets Rosa, 
 winterbouwweek.
 KAP zomereditie 
 ‘Bouw je eigen wereld’

KAP
in Kanaleneiland
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 -
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Uiteindelijk heeft KAP niet alleen de kinderen beïnvloed, 
maar ook de kunstenaars. Van der Horst kwam zelf ook 
tot nieuwe inzichten. Ze volgde de opleiding Beroeps-
kunstenaar in de Klas (BIK) en is nu bezig met een mas-
ter Kunsteducatie. Van der Horst: “Ik vind het interessant 
om kunst te vertalen naar een les: ik ben verzot geraakt 
op die combinatie. In die zin heeft Kids Art Park mijn 
carrièremoves bepaald.” De kinderen die meededen aan 
KAP in Kanaleneiland vond ze een uitdaging om mee te 
werken. “Ze waren niet makkelijk, wel enorm dankbaar. 
We hadden er onze handen vol aan. Het was voor mij 
leerzaam en een uitdaging om die boefjes toch mee te 
krijgen. Als je het interessant maakt, dan krijg je elke 
leeftijd uiteindelijk mee.” Wat Schmeitz is bijgebleven 
zijn de jongens die eerst niet mee mochten doen omdat 
ze de boel liepen te verzieken. “Uiteindelijk hebben ze 
hun excuses aangeboden en bedankt voor een geweldige 
week. Ze hebben de hele week keihard gewerkt en hun 
eigen tafels en stoelen gebouwd, waar ze enorm trots 
op waren.”

door Marlous van Merkenstein





Omar Waseq is een van de meest zichtbare kunste-
naars in Kanaleneiland. Niet alleen omdat hij bijna 
altijd buiten voor zijn ateliertje aan de Monnetlaan 
aan het werk was. Zijn kunst en ideeën kleurden 
ook het straatbeeld en de openbare ruimte van 
Eiland8. “Eiland8 heeft een ondernemer van mij 
gemaakt.”

De van oorsprong Afghaan  met een Brabantse tongval   
heeft één doel in het leven: het realiseren van een kunst-
concept dat zich sinds een aantal jaren in zijn hoofd aan 
het vormen is. Wat dat precíes is, kan hij nog niet heel 
goed uitleggen. Het moet iets worden als een museum, 
maar dan anders. Enorme ruimtes, waar grote kunst - en 
bouwwerken gepositioneerd zijn in onorthodoxe posi-
ties en bijna onmogelijke locaties. “De bezoeker moet 
gegrepen worden door een ‘kinderlijke verwondering’. 
Het zal al mijn tijd, energie en geld gaan kosten. Maar ik 
ben ondernemer geworden om dit doel te realiseren.”

STRONTEIGENWIJS

Toen hij nog een jong kind was, moest Omars gezin 
vluchten uit Afghanistan. Eerst woonden ze een jaar 
in Moskou en in 1993 kwamen ze in een Nederlands 
asielzoekerscentrum terecht. Aan deze ervaringen heeft 
hij een angststoornis over gehouden. Op twee manieren 
kan hij zijn angsten onderdrukken: door te boksen en 
door te schilderen. Hij schreef zich tot tweemaal toe in 
bij een kunstopleiding, maar was tot twee keer toe op 
de eerste dag al omstreeks lunchtijd thuis en ging nooit 
terug. “Tijdens de eerste oriënterende opdracht dacht ik 
al: Nee, dit wil ik niet. Ik was stronteigenwijs.”
 Omar kwam er op eigen houtje ook wel. Eens 
per jaar maakt hij een periode door van een aantal 
weken waarin hij in een explosie van creativiteit zijn 
gevoelens op doeken zet. Die schilderijen heeft hij onder 
meer geëxposeerd in Milaan en Parijs, waar ze bijna 
allemaal ook werden verkocht. Maar ook als hij niet 
schildert, is hij een vat van kunstzinnige ideeën. “Als ik 
ergens loop, zie ik vaak dingen die ik mooier zou willen 
maken.” Zo was daar het project I Am Legend. In de 
portieken van de Eiland8 -flats schilderde hij afbeeldin-
gen van helden uit verschillende categorieën als sport, 
muziek, kunst, filosofie en politiek. “Ik hoopte hiermee 
bewoners te inspireren om meer als hun eigen helden te 
leven.”

“Eiland8 heeft
een ondernemer
van mij gemaakt.”

OMAR WASEQ
- KUNSTENAAR -

BEWUSTWORDING EN KRUISBESTUIVING

Een ander, groter kunstproject in de openbare ruimte 
dat Omar deed, is de aanpak van Park Transwijk. De as-
sertiviteit om deze als kunstenaar ondernemer binnen te 
slepen, pikte hij op in Eiland8. “Ik was eerst gewoon een 
schilder die zijn werk verkocht. Door de opdrachten 
die deed ik voor het projectbureau Eiland8, werd ik me 
ervan bewust dat er vaak potjes met geld zijn voor dat 
soort kunstprojecten en zie ik nu die mogelijkheden.” 
Eiland8 hielp hem ook verder met praktische zaken in 
zijn onderneming, zoals de cursus boekhouding die het 
projectbureau gratis verstrekte. Heel handig voor Omar 
was ook het project Wederdienst, waarin de Eiland8-
community gratis gereedschappen en materialen van 
elkaar kon lenen. “Heel handig voor creatieve onderne-
mers. Bovendien kreeg ik het idee om kunst te maken 
met een hogedrukspuit toen ik er eentje had geleend bij 
Wederdienst om m’n balkon schoon te maken. Anders 
was ik nooit op dat idee gekomen.” 

Als een andere belangrijke factor in zijn ontwikkeling 
als artistiek ondernemer noemt Omar de kruisbestui-
vingen die Eiland8 genereert. Het project waaraan hij 
momenteel werkt, is de Fat Boy Cinema. Het wordt 
een enorme mobiele buitenbioscoop die zo’n duizend 
bezoekers per avond moet gaan trekken. Een sponsor-
deal van de gelijknamige zitzakkenfabrikant heeft hij al 
te pakken. De vonk van inspiratie sloeg over door het 
Eiland8- project de Brommerbios, een mobiele bioscoop 
op een bakbrommer. “Ik vond dat een prachtig concept. 
Het mooie van de Brommerbios is de intimiteit, die is 
niet te evenaren. Maar ik wilde wel mijn eigen invulling 
aan het idee geven, dus ging ik grootschaliger denken. Ik 
was dit project nooit begonnen als ik niet in Eiland8 had 
gewoond.” Terugkijkend concludeert Omar: “Het was 
een heel goede keuze om hier te gaan wonen. Anders 
was ik waarschijnlijk gewoon kunstschilder gebleven.”

door Tommy Ebben



Een festivaldag waarin
de komst van de Tour 

de France werd gevierd.

TOUTE LA FRANCE

2015

WIST JE DAT 
Ook Stranded FM, 

Balkon TV en dichter 
Coen van der Hilst 

hebben meegewerkt.

Er waren 150 bezoekers.

Dit Moest
Wederdienst
Brommerbios

foto’s:  Rinke Vreeke



Een festival rondom
literatuur, kunst en muziek.

In samenwerking met
Festival Mooie Woorden.

OP BEZOEK 
BIJ HET BOEK

2013

WIST JE DAT 
Artiesten die optraden: 
- Aafke Romeijn
- Mathijs Leewis
- Our Minor Fall

Onderdeel van het 
E8 Events format.

Casper Broekaart
in samenwerking met

Culturele Zondagen

foto’s:  Aviva Bing

Een braderie met een 
cultureel programma: 
diverse optredens en 
creatieve workshops

SAMEN IN DE WIJK
HOMECOMING

2014

WIST JE DAT 
Tijdens de braderie de 

volgende Eiland8 projecten 
hebben geparticipeerd:

:
Jut & Jul

KAP
Corrie Cultuurhuisje

The Bakery
Wederdienst  

Andere betrokken partners: 

Jongeren Cultuurhuis
Angelo Rosalia

DOENJA Dienstverl.

Hisa
Winkeliersver. Rijnbaan
Eiland8
Gabriel Events

foto’s:  Aviva Bing



Vijf jaar creativiteit, inspanning 
en gewoon lekker leven loopt 
ten einde. Deze prachtjaren 
werden afgesloten met een 

tropisch buurtfeestje.

OP EEN
ONGEWOON EILAND

2015

WIST JE DAT 
Er in totaal 237

bezoekers waren.

In samenwerking met
Stranded FM 

Jut & Jul
Brommerbios

Dit Moest
en veel

Eiland8 bewoners

Jasper v. den Boezem 

foto’s:  Rinke Vreeke



Gedurende de vijf jaar van Eiland8 was het projectbu-
reau de schakel tussen de opdrachtgevers Mitros en 
Portaal en de bewoners. Het projectbureau is uitge-
groeid tot een aanspreekpunt voor bewoners en een 
katalysator geworden voor sociale en zakelijke bedrij-
vigheid in de wijk. Echter, hier ging een lang proces aan 
vooraf van trial and error, zoekend naar een rol binnen 
een eigenzinnige gemeenschap die zelf ook continu aan 
verandering onderhevig was.

Eiland8 is in veel opzichten een pioniersproject. 
Zeker voor het culturele aspect was er geen blauwdruk 
en dit betekende dat alles gaandeweg moest worden 
uitgevonden. “We waren erg zoekende”, zegt Femke 
Broeren-Poldner over de begintijd van Eiland8. Zij was 
er vanaf het allereerste begin bij. Zij kwam te werken 
onder Wolf Huisvestingsgroep en probeerde vanuit daar 
het culturele gedeelte van het project van de grond te 
krijgen. “Het was heel erg schipperen tussen de ver-
wachtingen en mogelijkheden bij de corporaties. De rol 
van Wolf Huisvestingsgroep was daarin voornamelijk 
de huisvesting en het was aan mij om het culturele stuk 
in te vullen. Met een commerciële organisatie als Wolf 
Huisvestingsgroep was het niet makkelijk om dat goed 
tot uitvoering te brengen. Ik was dan ook erg blij toen 
er na een jaar een culturele partij bij werd gehaald: 
Sophies Kunstprojecten. Vanaf toen kreeg ik meer 
ruimte, bijval en input.”

EEN MOEIZAAM BEGIN

Met de komst van Sophies Kunstprojecten was het pro-
jectbureau geboren. Dit betekende echter niet dat vanaf 
toen alles van een leien dakje ging. Femke: “Er was een 
gereserveerde houding onder de bewoners, nog geen 
goede organisatiestructuur en veel onduidelijkheid over 
wat de bijdrage van de bewoners überhaupt moest zijn. 
Er waren hoge verwachtingen, maar nauwelijks middelen.

“Met projectcoördinatoren uit de wijk, 
kwam er een enorme toename in projecten. 

De potentie van de wijk werd inzichtelijker 
en die wilden we ook aanspreken.”

 Vanuit de corporaties werd verwacht dat het allemaal 
op vrijwillige basis tot stand zou komen, maar dat was 
niet realistisch. Er werd gewezen op de vrijwilligerscon-
tracten, maar veel bewoners voelden zich hier niet toe 
geroepen. Ze betaalden al een maandelijkse bijdrage en 
de huur was nu ook weer niet zo laag dat het aantrekke-
lijk was om je vrije tijd in te zetten voor de wijk. Veel van 
de bewoners waren startende ondernemers en hadden 
niet veel tijd en geld over. De eerste projecten kwamen 
dan ook zeer moeizaam van de grond.”

Sophies bedong meer geld voor projecten en meer man-
kracht om de huidige bewoners te ondersteunen in het 
realiseren van hun ideeën. Femke: “Vanaf dag één pleitte 
ik voor een centrale ontmoetingsplek voor bewoners. In 
mijn ogen was het essentieel voor het sociale en cultu-
rele leven in de wijk dat bewoners een plek hadden om 
elkaar te leren kennen en te werken aan projecten. Dit 
was oorspronkelijk Bernadottelaan 222. Met de komst 
van Sophies werd het drie huizen die aan elkaar verbon-
den werden met een keuken in het midden en diverse 
ruimtes voor ontmoeting en vergadering. Dit kreeg de 
naam het EilandHart en werd onmisbaar en een begrip 
in de wijk. Het had in eerste instantie ook een hore-
ca-functie moeten krijgen, maar daar kwam geen toe-
stemming voor. Wel zag je dat er direct meer dynamiek 
en saamhorigheid ontstond onder de bewoners. Ik ben 
blij dat we dit hebben kunnen verwezenlijken.”

Zoekend naar de 
juiste rol binnen een 

creatieve gemeenschap  

PROJECTBUREAU 
EILAND8:

DE WEG NAAR MAATWERK

PROJECTBUREAULEDEN UIT DE WIJK

Voor de eerste projectcoördinatoren van het Projectbu-
reau was het moeilijk contact te leggen met de nieuwe 
bewoners.  Ze behoorden zelf niet tot die doelgroep. 
De collectieve culturele output van Eiland8 kwam in een 
stroomversnelling toen er mensen bij het projectbureau 
kwamen te werken die zelf in Eiland8 woonden. Marlene 
Schmeitz hoorde bij de eerste twee projectbureauleden 
uit de wijk. Ze kwam er terecht via eerdere werk-
zaamheden bij het Kids Art Park-project. Marlene: “Wij 
woonden al een hele tijd in de wijk en hadden er een 
groot netwerk. We wisten beter wat er speelde onder 
de bewoners en pikten signalen uit de wijk eerder op. 
Daarnaast wisten de bewoners het projectbureau ook 
makkelijker te vinden, aangezien er nu bekende gezich-
ten werkten. De potentie van de wijk werd inzichtelijker 
en die wilden we ook aanspreken. Er kwam een enorme 
toename in de hoeveelheid projecten.” Al had het diffuse 
onderscheid tussen wonen en werken ook een lichte 
keerzijde. “Soms wisten bewoners me net iets te makke-
lijk te vinden. Ik werd nogal eens benaderd voor project-
bureau-aangelegenheden tijdens het boodschappen doen 
of in het weekend”, zegt Marlene met een glimlach.

Femke Broeren-Poldner

- Femke Broeren-Poldner april 2011 t/m maart 2012
- Jos Vredevoort maart 2011 t/m 31/7/2012
- Monique Sep maart 2011 t/m december 2012
- Halima El Ghamarti mei 2012 t/m december 2013
- Casper Broekaart juli 2012 t/m einde
- Marlene Schmeitz juli 2012 t/m einde
- Anne-Marie Gort januari 2014 t/m einde

Projectbureau-
leden



EIGEN INITIATIEF

Grote, complexe projecten zoals Eiland8 zijn constant in 
ontwikkeling en vragen om een voortdurende kritische 
blik naar eigen handelen. De wijk veranderde en het 
projectbureau moest hierop inspelen. Onder aanvoering 
van de tweede projectcoördinator uit de wijk, Casper 
Broekaart, werd er nog meer ingezet op communi-
catie - in de eerste plaats tussen het projectbureau en 
bewoners. Veel bewoners waren namelijk niet voldoende 
op de hoogte van de activiteiten van het projectbureau 
en wat deze voor hen zou kunnen betekenen. Zowel de 
online als de offline communicatie werd aangescherpt. 
De website en de maandelijkse nieuwsbrief kregen 
een prominentere rol en er kwam een nieuwe huisstijl. 
De activiteit op de sociale media nam toe met een 
meer persoonlijke benadering naar de achterban. Maar 
ook flyers, posters en meer bewonersbijeenkomsten 
bevorderden de zichtbaarheid van het projectbureau en 
de mogelijkheden die het bood. Daarnaast werd er ook 
meer contact gezocht met andere culturele instellingen 
en organisaties uit Utrecht.

E8 EVENTS

Werkbudgetten bedoeld om evenementen te organiseren in 
het EilandHart, gericht op het creëren van ontmoetingen tussen 
bewoners. The Bakery Club, Soundlings, Tiefsnee en Jut en Jul’s 
Kledingruil maakten gebruik van deze regeling.

PICTURE PERFECT

In Eiland8 schuilt een hoop filmtalent: schrijvers, regisseurs, acteurs 
en cameramensen zijn goed vertegenwoordigd in onze wijk. Door 
middel van dit format werden deze groepen bewoners gestimu-
leerd om contact met elkaar te leggen en samen hun beeld van de 
wijk te vertalen naar bewegend beeld. Creatievelingen waren vrij 
om hun eigen concepten te ontwerpen, mits deze de wijk maar als 
uitgangspunt gebruiken. Stop Art Now, Safety in Numbers,  Balkon 
TV en Knalland’s Portiek Sessies hebben gebruik gemaakt van deze 
regeling. 

Formats

Het projectbureau stimuleert bewoners om hun 
eigen projecten en initiatieven te starten. 
Als handvaten hiervoor, ontwikkelde het 

de volgende formats.

Anne-Marie GortCasper Broekaart

Door de verbeterde communicatie en projectcoör-
dinatoren uit de wijk, ontstond er een hechtere band 
tussen het projectbureau en de bewoners. Steeds meer 
bewoners benaderden het projectbureau vanuit eigen 
initiatief met concepten en plannen. Er gingen meer 
kleine en grote projecten tegelijkertijd lopen. Dit vergde 
veel maatwerk van het projectbureau. Anne-Marie Gort 
kwam begin 2014 het team versterken. Ze kwam er net 
als Casper terecht via haar werkzaamheden voor Knal-
land. Anne-Marie: “Er diende gekeken te worden naar de 
haalbaarheid van plannen, de kennis en ervaring van de 
bewoner en niet te vergeten de mate waarin het project 
bijdraagt aan het behalen van de algemene doelstellingen 
van Eiland8. Bewoners werden gevraagd om hun ideeën 
op papier te zetten. Hierbij werd gelijk inzichtelijk wat 
de ervaring en kennis met betrekking tot projectmatig 
handelen was. Het overgrote deel van bewoners dat een 
idee indiende, had overduidelijk nog nooit eerder een 
projectplan geschreven. Laat staan een begroting, plan 
van aanpak en doelgroepsanalyse.”

FORMATS

Voor persoonlijke begeleiding bij het schrijven van 
projectplannen was simpelweg niet genoeg tijd en 
mankracht. Om bewoners van tevoren al meer sturing 
en een duidelijke leidraad te geven, besloot het project-
bureau formats en protocollen te ontwikkelen. Casper: 
“Het scheppen van een kader is heel belangrijk. Hier 
vanuit werd het duidelijk voor de bewoners wat er van 
ze verwacht werd en wat ze van ons konden verwach-
ten.” Die kaders werden verschaft in de vorm van 
formats. 

“We vonden het heel belangrijk dat juist 
ook beginnende ondernemers een kans 

kregen om zich te ontwikkelen.”

Het paradepaardje onder de formats was de 10K-Pitch. 
Ondernemers uit de wijk konden hun ideeën indienen 
en promoten tijdens een pitch. Naar aanleiding daar-
van werd er door de Eiland8-community democratisch 
gekozen wie er € 10.000,- kreeg om zijn of haar idee uit 
te voeren. Casper: “Met de formats wilden we partici-
patie en ondernemerschap stimuleren in Eiland8. Dat 
lukte steeds beter. Er werden grotere en complexere 
projecten opgezet.” Iets waar het projectbureau zich 
sterk voor maakte was dat niet alleen de meer erva-
ren ondernemers werkbudgetten toegewezen kregen. 
Anne-marie: “We vonden het heel belangrijk dat juist 
ook beginnende ondernemers een kans kregen om zich 
te ontwikkelen. Natuurlijk moet je als projectbureau 
meer tijd en energie in steken in de begeleiding daarvan, 
terwijl de zichtbaarheid minder is. Maar een te hoge 
drempel bevordert geen ondernemerschap in een crea-
tieve community. Door ook de onervaren bewoners te 
helpen met hun ambities stimuleer je hun bereidheid om 
te participeren én hun ondernemerschap. Juist die diver-
siteit tussen grote en kleine projecten maakte Eiland8.”

door Tommy Ebben

E8 EVENTS

Uit de wijk stonden verschillende groepjes bewoners op met de 
wens om gezamenlijke moestuinen te creëren om zo hun eigen 
leefomgeving meer kleur en functionaliteit te geven. Het Project-
bureau stelde hiervoor werkbudgetten beschikbaar. Social Garden 
2.0, Dit Moest, de Rozenactie, Rubens Moestuin en de pompoen-
tuinen bij de hotelwoningen zijn hier voorbeelden van.

10K PITCH

 Creatieve ondernemers uit de wijk krijgen de mogelijkheid een 
projectvoorstel in te dienen. De bewoners van Eiland8 stemmen 
op hun favoriete idee. Het Projectbureau stelt per gekozen project 
10.000 euro beschikbaar. Reeds hebben Social Garden 2.0, Weder-
dienst, Corrie’s Cultuurhuisje, de Brommerbios en Stranded.FM 
een pitch gewonnen.

Marlene Schmeitz





Sterre Hijlkema is stadsgeograaf en deed onderzoek 
naar de sociale effecten van het Eiland8-project. 
Pepijn Zwanenberg is gemeenteraadslid voor Groen-
Links in Utrecht. Hij Is woordvoerder inzake stedelij-
ke ontwikkeling, wonen en erfgoed voor deze partij. 
Ze gaan met elkaar in gesprek over de toekomst 
van Kanaleneiland en Eiland8. Sterre: “Het onder-
zoek naar Eiland8 was alsof ik een verborgen schat 
in Utrecht ontdekte. Dit vanwege het sterke sociale 
netwerk, de betrokkenheid in de wijk en de fysieke 
verbetering van de wijk sinds Eiland8.” Pepijn: “Ik zou 
het als een enorme gemiste kans zien als elementen 
van Eiland8 niet worden doorgezet in de nieuwe 
plannen.”
 

KEERPUNT

Er zijn tien kluswoningen gekocht door een bewo-
nersgroep, opgericht door Eiland8-bewoners. Dit vindt 
Pepijn een mooie stap. Hij ziet dit echter vooral als een 
verdienste van de bewoners zelf. “Ik had gehoopt dat 
Eiland8 een keerpunt zou zijn. Keerpunt Kanaleneiland, 
waarin de twee vormen van gebiedsontwikkeling meer 
naar elkaar toe waren gekomen. Er is een nieuwe sociale 
cohesie ontstaan en een creatieve broedplek die goed is 
voor zowel Kanaleneiland als heel Utrecht. Het zou een 
enorme gemiste kans zijn als elementen van Eiland8 – de 
energie, het netwerk, de waarden en normen - niet wor-
den doorgezet in de nieuwe plannen. Behoud bijvoor-
beeld vijftig of honderd van de vierhonderd woningen 
voor Eiland8-achtige verhuur en geef die creatieve 
community een plek. Betrek hen op een gelijkwaardige 
manier in de planning. Dan bouw je verder op wat je 
hebt bereikt en haal je meer rendement uit je investe-
ring.”
 Die investering kwam vanuit woningbouw-
corporaties Mitros en Portaal. Zij beschouwen hun 
geldelijke investering als zeer groot. Te meer omdat het 
moeilijk meetbaar is wat de uiteindelijke resultaten nu 
daadwerkelijk zijn. Pepijn: “Die investering valt wel mee, 
volgens mij. Er is al die tijd gewoon huur betaald door de 
bewoners. Eiland8 word omschreven met termen als ‘an-
tikraak’ en ‘leegstandsbeheer’, maar ik hoor geluiden van 
tijdelijke bewoners die een kale huur van 600 euro per 
maand betaalden. Dat terwijl er nauwelijks onderhoud 
aan de woningen gepleegd werd. Als je dan bedenkt 
dat die flats voorheen veelal werden bewoond door 
huurders met contracten uit de jaren zeventig en tachtig, 
kun je bijna niet anders concluderen dan dat de flats ook 
economisch nog behoorlijk gerendeerd hebben. Bo-
vendien vind ik het kortzichtig om alleen te kijken naar 
direct economisch nut en de meetbaarheid daarvan. De 
wijk heeft een enorme imagoverbetering doorgemaakt. 
Eiland8 heeft daar een grote rol in gespeeld.”

Geen ‘Keerpunt 
Kanaleneiland’ 

een gemiste kans?

STERRE HIJLKEMA
- STADSGEOGRAAF -

PEPIJN ZWANENBERG
- GEMEENTERAADSLID -

CREATIEVE SECTOR

Sterre kan zich de frustratie van Pepijn goed voorstellen. 
Zij heeft de bewoners van Eiland8 geholpen zich profes-
sioneel te organiseren. Bij de bewoners leefde dezelfde 
gevoelens van onmacht en onderwaardering. Sterre is 
overtuigd van de meerwaarde van Eiland8 voor Kanalen-
eiland. Haar onderzoek naar de gevolgen van Eiland8 als 
transitieproject wees uit dat het project heeft bijgedra-
gen aan de leefbaarheid, veiligheid en het imago van de 
wijk. Sterre: “Het is zo dat de situatie in het Eiland8-ge-
deelte van Kanaleneiland is verbeterd door de uitzet-
ting en overplaatsing van de gezinnen die daar de kern 
van het veiligheids- en vandalismeprobleem vormden. 
Echter, sinds de vijf jaar dat Eiland8 bestaat, is er ook 
een transitie in gang gezet die verder gaat dan vermin-
dering van problematiek zoals criminaliteit en zwerfafval. 
Het gaat hier om een positieve omslag met betrekking 
tot de leefbaarheid en het imago van de wijk. Dit komt 
onder andere doordat er met Eiland8 veel bewoners 
zijn aangetrokken uit de creatieve sector. Een belangrijk 
kenmerk - en een van de voornaamste krachten - van de 
creatieve sector is dat het bestaat uit sterke, informele 
netwerken. Dat zie je ook terug in Eiland8, zowel online 
op de Facebook-pagina Weiland8 als offline bij projec-
ten en evenementen. Er wordt onder andere samen 
nagedacht over hoe de openbare ruimte verbeterd kan 
worden. Zo worden portieken bijvoorbeeld collectief 
aangepakt. De onderlinge sociale ondersteuning en ver-
sterking is kenmerkend voor Eiland8. Het projectbureau 
Eiland8 heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld door 
projecten te initiëren en te begeleiden. Die projecten 
hadden niet alleen een meerwaarde voor Eiland8, maar 
hebben ook een koppeling weten te maken met de oor-
spronkelijke bewoners van de wijk, bijvoorbeeld met het 
Kids Art Park-project.”



OVERBRUGGEN

Maar voordat partijen als het projectbureau Eiland8 en 
creatieve ondernemers zouden kunnen aanschuiven bij 
dat soort gesprekken, is er volgens Sterre nog een bar-
rière te overbruggen. “Het is lastig voor mensen uit de 
creatieve sector om over te brengen wat zij te bieden 
hebben aan geïnstitutionaliseerde instanties als de ge-
meente en woningcorporaties. We hebben hier te maken 
met een compleet andere belevingswereld en de vaktaal 
ligt ver uit elkaar. Er is veel ruis in de discussie, omdat 
ze vanuit geheel andere kaders spreken. Een ‘schoon’ 
gesprek vanuit gedeelde belangen is bijna niet mogelijk. 
Hier ligt dan ook de grootste uitdaging, namelijk dat 
de creatieve sector zich ondernemender en zakelijker 
moet opstellen. Ze moeten zichzelf de vraag stellen: 
‘Wat heeft een gemeente of grondeigenaar van mij nodig 
als initiatief?’ Daar staat tegenover dat de gemeente en 
corporaties zich meer moeten inleven in de belevings-
wereld van partijen zoals het projectbureau Eiland8. Een 
bewonersorganisatie als Eiland8 is ongelofelijk waarde-
vol, aangezien zij weet wat er speelt bij de bewoners 
en ondernemers. Zij weet waar de kansen liggen in de 
fysieke omgeving van de wijk, de sociale netwerken en 
de samenwerking met andere lokale organisaties. Deze 
lokale netwerken en kennis zijn goud waard bij stedelijke 
ontwikkeling. Hierdoor blijven gebieden unieke plekken 
waar we als bewoner, bezoeker en ondernemer worden 
verrast door de energie, de diversiteit en innovatieve 
woon-, werk- en leefomgevingen”. Sterre zegt afsluitend: 
“Dit boek laat veel van de unieke projecten uit Eiland8 
zien. Als ik er door heen blader word ik bijna jaloers dat 
ik zelf niet in Eiland8 heb gewoond.”

door Tommy Ebben
 

Ook Sterre betreurt dat elementen van Eiland8 niet 
op een meer structurele wijze worden meegenomen 
in de toekomstplannen voor de wijk. “Idealiter worden 
de energie, het netwerk en de fysieke zichtbaarheid die 
de Eiland8-community heeft gegenereerd meegenomen 
in het vervolgtraject van de wijk. Dit noemen we de 
‘huidige exploitatie’ van een gebied. De kracht hier-
van meenemen in je gebiedsontwikkeling noemen we 
‘gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’. Het Projectbureau Ei-
land8 en bewoners uit die gemeenschap zouden - naast 
gemeente, corporaties en projectontwikkelaars - vanaf 
een vroeg stadium en op een gelijkwaardig niveau bij de 
gebiedsontwikkeling inspraak moeten krijgen. Zo kan er 
samen gekeken worden hoe de meerwaarde die door 
Eiland8 is gecreëerd kan worden doorgezet en zelfs 
worden vergroot in de toekomst.”

Sterre & Stad is het onderzoeksbureau van stads-
geograaf Sterre Hijlkema. Zij heeft zich onder meer 
gespecialiseerd in de creatieve broedplaats Eiland8, 
die zij een waanzinnig interessante plek vindt. Ze 
zegt hierover: “Eiland8 is een verborgen schat in 
een stad vol uniformiteit. Het gebied zit vol variatie 
aan projecten van bewoners en ondernemers en 
onverwachte plekken in de openbare ruimte. Eiland8 
brengt de gebiedsontwikkeling in versnelling, op gang 
gebracht en versterkt door het Projectbureau.
 Sterre: “Eiland8 past bij de crisis, want na de 
grootschalige uitverhuizing van de oorspronkelijke 
bewoners, kon een groot gebied in één klap worden 
bewoond door creatieve bewoners en onderne-
mers. Ik vind dat ook als de economie weer aantrekt 
de stad interessant gehouden kan worden door 
creatieve broedplaatsen te behouden en te ont-
wikkelen.” Sterre geeft advies waarmee duurzaam, 
lokaal en karakteristiek ruimte kan worden gemaakt 
voor initiatief. Voor de invulling hiervan ziet Ster-
re kans bij zelforganisatievormen, of liever gezegd 
‘samen-organisatievormen’. Hierdoor kan een plek 
op een informele manier worden gevormd door de 
lokale ondernemers, bewoners en maatschappelijke 
organisaties.
 Lees verder op SterreHijlkema.nl over het 
gehele onderzoek naar de creatieve broedplaats Ei-
land8 en leer wat (tijdelijke) creatieve broedplaatsen 
kunnen betekenen voor andere gedevalueerde gebie-
den. Of lees over de betekenis van zelforganisatie 
voor de stedelijke vernieuwing. Dit onderzoek biedt 
vernieuwende handvatten voor zowel de klassieke 
gebiedsontwikkelaar als voor zelforganisatiegroepen.

Eiland8 door
de bril van 

Sterre



Het begon met felgekleurde balkonmoestuinen om 
Eiland8 op te vrolijken. Het werd het begin van een 
groene revolutie in de wijk. Bewoners gingen zelf aan de 
slag en toverden de braakliggende grond tussen de flats 
om tot moestuinen vol pompoenen, frambozen, artisjok-
ken, snijbieten en ander lekkers.

Een knalroze balkon in de Monnetlaan in de zomer van 
2012. Twee houten pallets zijn verticaal aan het balkon 
bevestigd. Van binnen vol met aarde en bovenop steekt 
postelein, een aardbeienplant en wat kruidenplantjes uit. 
Halverwege de pallet is een gat gemaakt waar klimop 
uit groeit. Aan Social Garden 2.0, een balkonmoestuin-
project op Eiland8, deden 33 balkons mee. Allen werden 
die voorzien van een frisse kleur, die de bewoners zelf 
mochten kiezen. In ruil voor een fleurig balkon moesten 
de deelnemers een dagje meeklussen. Het project werd 
bedacht en uitgewerkt door Ghita van Bergen en Taco 
Nijssen. Nijssen deed mee met een pitch van het Eiland8 
projectbureau. De ideeën waren geïnspireerd op de 
kleurrijke favela’s in Rio de Janeiro. Nijssen: “Flatbewo-
ners kunnen geen tuin hebben, maar de wens leeft wel 
bij veel bewoners. Daarom kwamen we met de verticale 
moestuinen. De kleuren refereren aan Rio en vrolijken 
de wijk op.” 

Met Social Garden 2.0 wilden ze de wijk groener maken 
en buurtbewoners met elkaar in contact brengen.  Van 
Bergen: “Er was destijds veel gemeentegroen in Kana-
leneiland, niet het leukste groen. Bovendien, hoe verder 
je vanaf de tram naar het kanaal liep, des te aftandser het 
werd.” Annemarie Voeten, inmiddels verhuisd naar Breda, 
was destijds erg blij met haar roze balkon, dat als een 
van de eerste de transformatie onderging. Met plezier 
deed ze mee. Het project haalde volgens haar de ano-
nimiteit uit de flat. “Ineens wist ik wie mijn buurvrouw 
was. Ook leer je door mee te helpen nieuwe mensen 
kennen. Je zag ze ook constant bezig op straat, dat was 
erg leuk.” Volgens Ghita van Bergen verbindt het hebben 
van een tuintje mensen met elkaar. Met Social Garden 
deed ze dat bovendien letterlijk. Zo organiseerde ze in 
oktober 2012, na de eerste balkonoogst, een etentje 
voor alle verticale tuiniers. Op de Dag van de Duur-
zaamheid kwamen ze in het EilandHart bij elkaar om de 
zelfgekweekte groenten samen op te eten.

GROENE STEMPEL

De kleurige balkons geven de wijk een vriendelijke 
uitstraling. Achteraf gezien vindt Nijssen het esthetische 
aspect het meest geslaagd aan Social Garden 2.0. “De 
gekleurde balkons springen na ruim drie jaar nog steeds 
in het oog. De bakken hebben hun beste tijd gehad en 
nieuwe bewoners moeten maar net zin hebben om ze 
bij te houden. De doorloop van bewoners is hier groot.” 
Nijssen gelooft dat Social Garden 2.0 belangrijk is ge-
weest voor Eiland8. Het drukte volgens hem een groene 
stempel op de buurt. 

“We wilden de wijk groener maken 
en buurtbewoners met elkaar in 

contact brengen.”

De balkonmoestuinen bleken slechts het begin. “Waar-
om doen we niks met de braakliggende grond tussen 
de flats van de Trumanlaan en de Monnetlaan?”, vroegen 
Nijssen en Van Bergen zich af. “Sinds wij hier kwamen 
wonen, was niemand meer verantwoordelijk voor de 
tuinen die bij de flats horen. Dat vond ik zonde”, vertelt 
Van Bergen, geïnspireerd door de gezamenlijke moestui-
nen die ze zag in het Amerikaanse Detroit. Vanuit haar 
woning aan de Trumanlaan keek ze uit op een wildernis 
van onkruid. Nijssen moest tot zijn spijt afhaken wegens 

Experiment en 
ontroering: hoe je zelf je 
wijk mooier kunt maken  

BEWONERS KLEUREN 
EILAND8 GROEN

tijdsgebrek, maar Van Bergen plaatste een oproep op 
Facebook. Na een brainstorm met geïnteresseerden 
had ze een kernteam van zeven man bij elkaar voor het 
moestuinproject Dit Moest.

“Inmiddels heb ik drie pizzaovens 
gebouwd en vragen mensen of ik het voor 

ze kan doen. Dat had ik twee jaar terug 
nooit gedacht.”

 “Zó hoog stond het onkruid hier.” Van Bergen 
heft haar hand tot op ooghoogte. In juni 2013 organi-
seerde ze het ‘Opruimfeest’. Aangemoedigd door een dj 
verwijderde een enthousiaste club vrijwilligers op één 
dag alle brandnetels en ander onkruid op de lap grond 
van zeshonderd vierkante meter. De eerste bakken 
maakten ze van gevonden hout door te dumpster diven: 
het nachtelijk afstruinen van bouwcontainers. Daarna 
kregen ze van de gemeente geld uit een subsidiepotje, 
waarvan ze gerecycled hout kochten om snel nog meer 
bakken te maken. De tuin groeide uit tot één grote 
moestuin, waarover Dit Moest de regie houdt. “Het is 
veel efficiënter om aan één grote tuin te werken, dan 
wanneer iedereen zijn eigen postzegeltje krijgt”, meent 
Van Bergen. De vrijwilligers krijgen een deel van de 
oogst mee naar huis.

SPONTAAN MEEHELPEN

Inmiddels werden steeds meer groene projecten van 
bewoners zichtbaar in de wijk. Ruben van den Bogaard 
startte in 2012 met een groepje bewoners een fruittuin 
met een frambozenhaag, druiven en aardbeien achter 
zijn flat aan de Marshalllaan. Met instemming van Portaal 
werd daarna ook de braakliggende grond op de hoek 
van de Marshalllaan en de Churchilllaan omgetoverd 
tot moestuin. Hij ziet het idee om de publieke ruimte 
te benutten langzaam uitwaaieren over de rest van de 
wijk, ook buiten Eiland8. “Ik zie dat allochtone bewoners 
verderop in de straat zonnebloemen en andere plantjes 
in de grond zetten.” Zijn tuin ligt gewoon aan de straat 
en is daarom kwetsbaar voor vernieling en diefstal. 
Hoewel er wel eens pompoenen verdwenen en zelfs 
een compleet hardhouten hek voor de klimplanten, is 
Van den Bogaard positief over de ontwikkeling van de 
wijk. “Ik zie het als een civilisatieproces. Het is juist goed 
om de tuin te hebben in dit openbare stukje groen. We 
laten mensen zien dat je niet zomaar kunt pikken. Je 
moet overlastveroorzakers aanspreken om het gedrag te 
verbeteren.” Zijn tuin langs de straat leverde hem vooral 
veel leuke gesprekken op. “Er staan een paar artisjok-
ken, die groeien veel in Marokko. Het aantal positieve 
reacties dat we daarop kregen, is niet op twee handen 
te tellen. Ook kreeg ik spontaan advies over hoe ik de 
artisjokken moet onderhouden. Mensen gingen spontaan 
meehelpen.”



Manne Heijman vindt het jammer dat de naderende 
verhuizing het einde betekent voor het groene paradijsje 
tussen de grijze flats. “Iets als Dit Moest ga ik niet gauw 
ergens anders vinden, maar het is beter om te stoppen 
als het nog leuk is.” Tot het zover is, maakt zijn vriendin 
er een sport van om zo min mogelijk groente te kopen. 
“Nu zijn we veel aan het oogsten; pompoenen, bonen, 
aardperen en snijbiet. Als het teveel is, maken we het in 
en stoppen we het in potjes.”

Taco Nijssen kocht een voormalig huurhuis in de wijk, 
dat werd aangeboden als kluswoning. Het ging  de Social 
Garden- pionier aan het hart dat alles wat Eiland8 heeft 
bereikt voor niks zou zijn geweest. Samen met een 
aantal bewoners zocht hij naar mogelijkheden om al het 
moois dat hier de afgelopen jaren gecreëerd is niet ver-
loren te laten gaan. In samenwerking met de gemeente 
worden nu tien huizen getransformeerd tot energieneu-
trale woningen. Nijssen: “Dat is uniek, want het is het 

SOCIAL GARDEN

Initiatiefnemers:  Taco Nijssen     
  Ghita van Bergen
  Ondersteund door Eiland8

Aan het balkonmoestuinproject op Eiland8 deden 33 balkons mee. 
Bewoners hielpen mee om de balkons van een kleurtje te voorzien 
en de plantenbakken te maken en te plaatsen.

FRUIT- EN MOESTUIN AAN DE MARSHALLLAAN

Initiatiefnemers:  Ruben van den Bogaard 
  met groep bewoners  
  Ondersteund door Eiland8

Van den Bogaard zocht een enthousiast groepje bij elkaar en startte 
achter zijn flat aan de Marshalllaan met een frambozentuin. Met 
instemming van Portaal werd later op de hoek van de Marshalllaan 
en de Churchilllaan een moestuin aangelegd.  

DIT MOEST

Initiatiefnemers:  Ghita van Bergen 
  met groep bewoners  
  Bij de start een eenmalige subsidie 
  uit het leefbaarheidsbudget
  van de gemeente

Van Bergen vormde een kerngroep met wat andere bewoners en 
toverde het braakliggende terrein tussen de Monnetlaan en de 
Trumanlaan om tot moestuin. 

ROZEN PLANTEN IN DE WIJK

Initiatiefnemer:  Ghita van Bergen 
  Ondersteund door Eiland8

Tijdens Rozenplantdag plantten vrijwilligers een kleine 400 rozen-
struiken in de plantsoenen langs de straat.

POORT 39

In opdracht van:  Portaal 
Uitgevoerd door: Ghita van Bergen
  Annemarie Voeten
  Begeleid door Eiland8

In navolging van Dit Moest werd tussen de Monnetlaan en de 
Marshalllaan een tweede moestuin aangelegd.

VEGGIES FROM THE BLOCK

Initiatiefnemers: Annelotte de Graaf
  Alexi de Blick
  Nandi van Look 

Moestuin op basis van permacultuur principe.

2012 2012 - heden 2013 - heden

2014 2014 2015

eerste ‘grootschalige particuliere nul op demeter-
renovatieproject’ van Nederland. Nooit eerder is een 
groep individuele bewoners samen zo’n traject inge-
gaan.” De bewoners van de kluswoningen zetten zich in 
om Eiland8 geen stille dood te laten sterven, maar om 
het tot een duurzame en creatieve wijk te transforme-
ren: Eiland 0.0.

door Marlous van Merkenstein

Hoe Eiland8
groener werd

Een buurtmoestuin waarin
diverse groenten en bloemen 

worden verbouwd. 

MOESTUIN
MARSHALLLAAN – CHURCHILLLAAN

2012 - 2015

WIST JE DAT 
De moestuin wekelijks 

ontmoetingen genereerde 
tussen diverse buurt-

bewoners.

De oogst:

meiraap, tomaten, aardap-
pelen, broccoli, rabarber, 

artisjok, rode bieten, 
pastinaken, wortelen, uien, 

prei, sla, rucola

Onderdeel van het 
E8 Groen format.

Ruben v. den Bogaard

foto’s:  Ruben v. den Boogaard



Dit Moest

Dit Moest transformeerde
tot pizza bezorgdienst.

Overheerlijke versgebakken
pizza’s uit hun zelfgebouwde

leemoven.

PIZZA EXPRESS

2015

WIST JE DAT 
Er in totaal 53 
pizza’s bezorgd zijn.

illustratie: 
Cleo Brekelmans

Een project van Space 
Inverters dat mensen in staat 
stelt om hun eigen groente, 

kruiden en fruit te kweken in 
kantoor of woonkamers.

VERS VAN BINNEN

2014

WIST JE DAT 
Er gewerkt is volgens 

Hydroponics; een vorm 
van kweken waarbij je 

planten kweekt met 
water dat verrijkt is met 
mineralen en nutriënten. 

Je hebt daardoor hele-
maal geen aarde/grond 

nodig.

Taco Nijssen

foto:  Taco Nijssen



Met het community 
moestuinproject Dit Moest

als touwtrekker, heeft Eiland8
400 rozenstruiken geadopteerd

van een failliete kwekerij.

ROZENACTIE

2014

WIST JE DAT 
De bijnaam van
Kanaleneiland vroeger 
Rozeneiland was.

Ghita van Bergen
Dit Moest

foto’s:  Casper Broekaart

De gemeenschappelijke tuin 
tussen de Marshalllaan en de 

Auriollaan werd gebruikt voor 
het verbouwen van groenten. 

VEGGIES
FROM THE BLOCK

2015

WIST JE DAT 
Er een prachtige oogst was: 

aardappels, courgettes, 
spinazie, bietjes, snijbonen, 
peultjes, snijbiet, radijsjes, 

komkommers, tomaten, 
paprika’s, aubergines, pom-

poenen, sla, wortels en veel 
verse kruiden

Onderdeel van het 
E8 Groen format.

Annelotte de Graaf

foto’s:  Annelotte de Graaf



Moestuin met als doel om 
met de opbrengst een 
gezamenlijk wijkdiner

te organiseren. 

POORT 39

2014

WIST JE DAT 
Het recept bestond uit:

Kilo’s aardappels, 
uien en pompoenen 

10 koks 
40 smulpapen

en heerlijke 
zelfgemaakte gerechten 

Annemarie Voeten
Ghita van Bergen
in opdracht van Portaal,
in samenwerking met
Eiland8 Projectbureau

foto’s:  Poort 39
 Veronika Bacova



“’Wat is Knalland nou eigenlijk?’, is een vraag die ons 
vaak werd gesteld. We konden die niet zo één-twee-drie 
beantwoorden. Een band, een collectief, een kunst-
platform? Op een gegeven moment was het zelfs bijna 
een synoniem voor de wijk. Dan hoorde je iemand van 
buiten de wijk zeggen: ‘Oh, kom je ook uit Knalland?’” 
Initiatiefnemers Casper Broekaart en Tommy Ebben ver-
tellen het verhaal van Knalland. Een verhaal over de ver-
bindende kracht van creativiteit en hoe een klein idee 
groot kan worden door de kracht van een collectief.
 

“Er heerste een gevoel dat we met z’n allen 
met iets bijzonders en unieks bezig waren.”

“Er woonden zoveel mensen in de wijk waarvan we 
wisten dat ze coole muziek maakten. Het was gewoon 
zonde om daar niks mee te doen. Het voelde alsof we 
op een onontgonnen goudmijn zaten”, blikken Casper 
en Tommy terug op de begintijd van Knalland. Het was 
januari 2012 toen Casper Tommy opbelde met het idee 
om een soort ‘Lorrainville in Kanaleneiland’ te beginnen. 
Het met een Edison-bekroonde Lorrainville-project was 
ontstaan op Facebook en zette allerhande muzikanten 
bij elkaar die nog nooit met elkaar hadden samenge-
werkt. Zowel Casper als Tommy waren hierbij betrok-
ken geweest en voor hen beide was het een mooie en 
leerzame ervaring. 

BEZIG MET IETS UNIEKS

 “In de eerste plaats wilden we gewoon toffe nieuwe 
muziek maken”, vertelt Tommy over de beweegrede-
nen achter Knalland. “We wisten dat er muzikanten uit 
allerlei uiteenlopende genres in de wijk woonden. Juist 
die verscheidenheid en de kruisbestuivingen daartussen, 
daar waren we naar op zoek. Daarnaast zou het natuur-
lijk een mooie manier zijn om nieuwe mensen uit je wijk 
te leren kennen. Een kans om elkaars creatieve horizon 
te verbreden en het sociale en professionele netwerk 
van alle betrokken te vergroten. En dat alles terwijl je 
mooie dingen aan het maken bent.” Het idee bleek een 
grote aantrekkingskracht te hebben op muzikanten in 
Eiland8. Binnen korte tijd waren er muzikale samen-
werkingen voor Knalland gaande in de wijk. Casper: 
“Bij muziek horen natuurlijk ook artwork en videoclips. 
Naast muzikanten was Eiland8 ook veel grafische en 
videokunstenaars rijk. Die wilden we er natuurlijk ook 
bij betrekken. Zo werd het project multidisciplinair.”

“Het was een te gekke tijd”, herinnert Tommy zich. “De 
nummers werden nagenoeg allemaal in thuisstudio’s 
opgenomen in de flats in Kanaleneiland. Iedereen kwam 
veel bij elkaar over de vloer om aan nummers te wer-
ken, gewoon te hangen of te feesten. We leerden veel 
nieuwe mensen kennen en er ontstonden vriendschap-
pen. Wat er heerste was een gevoel dat we met z’n allen 
met iets bijzonders en unieks bezig waren.” En bijzonder 
werd het, al waren de initiële ambities bescheiden. Er 
werd ingezet op of vier à vijf nummers die via regiona-
le muziekmedia als 3voor12-Utrecht zouden worden 
verspreid. Maar al snel bleek dat de ambities naar boven 

toe moesten worden bijgesteld. Steeds meer muzikan-
ten sloten zich aan bij het project en er kwamen steeds 
meer nummers bij. Mede doordat ook landelijk bekende 
muzikanten en acts als Eloi Youssef van Kensington en 
Mister & Mississippi betrokken waren, kreeg het project 
aandacht van landelijke media. Voordat er een nummer 
was uitgebracht, was Knalland bijvoorbeeld al genoemd 
op radiozender 3FM door DJ’s als Giel Beelen en Michiel 
Veenstra.

“We hadden al snel door dat Knalland niet 
zou mogen ophouden na het 1ste album.”

Het album kwam uit in mei 2013. Het telde veertien 
nummers en er hadden in totaal zo’n veertig muzikanten 
en producers aan meegewerkt. Het kreeg goede kritie-
ken in de muziekpers. In het cd-boekje had elk nummer 
zijn eigen artwork, gemaakt door verschillende vormge-
vers en kunstenaars uit de wijk. Er was veel videomateri-
aal waaronder clips en live-sessies. De albumpresentatie 
vond plaats in een uitverkocht Tivoli De Helling waar 
zo’n dertig muzikanten het podium deelden. Er kwamen 
optredens op festivals als deBeschaving en Jam de la 
Crème en landelijke media als de ochtendshow van Giel 
Beelen op 3FM en in De Wereld Draait Door. Alsof dit 
nog niet genoeg was, werden er ook nog tussendoor 
huiskamerconcerten, feesten en zelfs een eigen festival 
georganiseerd, genaamd Knallands Kwartiertje (zie ka-
der). Ook werd er een street art project opgezet in de 
wijk om het straatbeeld meer kleur te geven.

Knalland presents:
BBQ-concert

Knalland StreetartKnalland presents:
Lunchconcert (2x)

Start productie 
Knalland-album

2012

Verbinden
door

Creativiteit  

KNALLANDORGANISATIE EN STRATEGIE

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder een goe-
de organisatie en bijbehorende strategie. De eerste 
Knalland-vergaderingen waren bijeenkomsten van veel 
enthousiastelingen en produceerden een bevlogen 
stortvloed van ideeën en plannen. Een goede organisa-
torische structuur om deze te realiseren, was er echter 
nog niet. Om dit op te lossen, werd de hulp ingeschakeld 
van communicatieadviseur en wijkbewoner Justin de 
Vries. Op zijn advies werd er een driekoppig kernteam 
geformeerd. Deze kreeg de leiding en eindverantwoor-
delijkheid over het project en zou taken initiëren en 
coördineren. Naast Casper en Tommy bestond het kern-
team uit Anne-marie Gort. Zij werd de organisatorische 
motor van Knalland, degene die achter de schermen 
alles liet werken. De artisticiteit en ideeën van Casper 
en Tommy werden door Anne-marie gekoppeld aan 
productionele daadkracht. “Zonder haar had Knalland 
wel eens kunnen verzanden in een chaos van mooie 
ideeën en goedbedoelde idealen”, knikken de heren 
instemmend.

Samen met Justin werd ook een strategie ontwikkeld. 
Vanaf nu zou Knalland al haar projecten aanpakken 
volgens een vaststaande formule (zie kader). Een andere 
belangrijke ontwikkeling op organisatorisch vlak was 
de samenwerking met Stichting Cultuurbord. Knalland 
kwam onder zakelijk toezicht van deze stichting die haar 
ook van juridisch advies voorziet.

Knalland benadert al haar projecten volgens 
een vaststaande, strategische formule: 

ontmoeten – uitwisselen – kanaliseren
uitvoeren – evalueren 

Dat komt neer op het volgende: 

(1) Knalland zorgt voor de ontmoeting 
tussen individuen onderling en organisaties 
en (2) stimuleert hierbij de uitwisseling van 
ideeën. (3) Deze ideeën worden vervolgens 
gekanaliseerd en (4) tot uitvoer gebracht. 
Het project komt met andere woorden tot 
een eindproduct, zoals een album, per-
formance, festival, documentaire, etc. De 
laatste maar belangrijke stap is (5) de eva-
luatie met samenwerkingspartners. Dit om 
leerervaringen mee te nemen en zo door te 
ontwikkelen als organisatie. 

De
Knalland-strategie

Knallands 
Follow Up
(terug- en vooruit-
blik voor partners 
en vrijwilligers)

Metaalkathedraal
-sessies
(live video-
opnames) 

2013

Knallands
Kwartiertje
Festival
1e editie 

Media-optredens
(o.a. 3FM en
DWDD) 

Album Release Show
in Tivoli de Helling

Festival-optredens
(o.a. Tweetakt, deBeschaving, 
Jam de la Creme, Midsum-
mer Festifarm) 

Sin & Soul-tour



De tweede samenwerking was er een met het Utrechts 
Comité Voor 4 Mei-Herdenking en Bevrijdingsfestival 
Utrecht. Zij vroegen Knalland twee heel bijzondere 
concerten te verzorgen: het Herdenkingsconcert op 4 
mei in de Domkerk en openingsoptreden op het hoofd-
podium van Bevrijdingsfestival Utrecht. Dit project werd 
groots aangepakt. Voor deze shows wilde Knalland ook 
een nieuw album maken, met een mix van pop- en klas-
sieke muziek. Volhard werd de naam van dit ambitieuze 
project. Er werden samenwerkingen tot stand gebracht 
tussen muzikanten uit heel Utrecht, of met een sterke 
band met de stad. Voor het klassieke element werd de 
kracht en elegantie van het Utrechtse Syrène Saxofoon 
Kwartet ingeschakeld. Op het album Volhard kwamen 
in totaal zestien nummers te staan waaraan bijna vijftig 
muzikanten en producers hadden gewerkt. Ook dit al-
bum kreeg positieve recensies en de liveshows – van het 
Herdenkingsconcert in de Domkerk deed Knalland ook 
de productie – waren een groot succes.

Tussendoor viel Knalland ook nog een andere eer toe. 
Op 23 april 2014 was het allereerste concert in de 
Ronda, de grootste zaal in de nieuwe Utrechtse poptem-
pel TivoliVredenburg. Knalland stond met twee andere 
Utrechtse acts geprogrammeerd en mocht als eerste act 
ooit het podium van deze uitverkochte zaal bestijgen.

GEEN KANS OM TE STOPPEN: VOLHARD 

Casper: “We hadden al snel door dat Knalland niet zou 
mogen ophouden na het eerste album. We hadden veel 
in gang gezet in de wijk en een grote potentie aange-
boord. We hadden een groot netwerk gecreëerd van 
creatief en organisatorisch talent in Kanaleneiland, maar 
ook daarbuiten. Knalland had een grote goodwill-factor. 
We kregen landelijke media-aandacht. Mensen deden 
graag mee en maakten tijd vrij om samen iets moois 
te maken. En doordat er zo veel mensen bij betrokken 
waren, had het een enorme draagkracht. Het zou enorm 
zonde zijn om dat niet door te zetten.”

“Een kans om elkaars creatieve horizon te 
verbreden en het sociale en professionele 

netwerk van alle betrokkenen te vergroten.”

Knalland kreeg niet eens een kans om te stoppen. Nog 
voordat de zomer van 2013 voorbij was, zat de agenda 
alweer vol tot aan de zomer van 2014. Twee prachtige 
samenwerkingen dienden zich aan. De eerste was met 
het Utrechts-Rotterdamse muziekcollectief La Boutique 
Fantastique. Zij vroegen Knalland deel uit te maken van 
Sin and Soul, een muzikale tour langs kerken door heel 
Nederland. Gedurende november en december 2013 
deed Knalland shows in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag.

In april 2013 werd voor het eerst Knallands 
Kwartiertje Festival georganiseerd. Dit 
‘bijzondere plekken-festival’ heeft onder 
meer tot doel de wijk Kanaleneiland van 
zijn mooiste en onverwachte kant te tonen. 
Bezoekers worden, begeleid door gidsen, in 
groepen langs verschillende locaties in de 
wijk geleid. Hier krijgen ze steeds perfor-
mances van vijftien minuten voorgeschoteld 
in de categorieën muziek, literatuur, dans en 
theater. Op het programma staat een mix 
van bekende namen en opkomend talent, al 
dan niet uit de wijk. Alle drie de edities tot 
nu toe, waarvan de derde plaatsvond in ok-
tober 2015, waren een doorslaand succes. 
Voor dit festival zoekt Knalland nadrukkelijk 
samenwerkingen op met zo veel mogelijk 
andere initiatieven en instanties in de wijk.

Knallands
Kwartiertje

Festival

West End Art
(showcase talent 
tijdens Culturele 
Nieuwjaarsduik) 

2014

Knallands
Kwartiertje
Festival
2e editie 

Volhard-shows
Herdenkingsconcert 
Domkerk en
openingsoptreden 
Bevrijdingsfestival 
Utrecht 

Knalland Junior Knalland presents: 
Portieksessies 
(video-opnames van
muzikaal talent)

Start productie
Volhard (album) 



͚
OMSLAG EN NIEUWE RICHTING

Na de hectiek van Volhard was het tijd voor bezinning. 
“Het is werkelijk fantastisch om zo’n megaproductie 
op te zetten en het te zien slagen. Ook het werken 
met zo veel getalenteerde mensen is erg inspirerend”, 
reflecteert Tommy. “Tegelijkertijd was het een moeilijke 
en soms stressvolle puzzel. Daarnaast waren we na het 
maken van twee muziekalbums er klaar voor om een 
nieuwe richting in te slaan met Knalland. In plaats van 
een podiumact wilden we meer een organisatorische 
kracht te worden, een soort productiehuis. Wat minder 
grootschalige projecten, maar meer verscheidenheid.” 
Ook besloot Anne-marie na Volhard te stoppen met 
Knalland. Voor haar in de plaats kwam Aafje Hunink.

“We willen een serieuze speler in het 
Utrechtse culturele veld worden”

Casper: “Bij zo’n omslag hoort dat je moet gaan analyse-
ren waar je krachten liggen. Je bekijkt wat de rode draad 
is in alle verschillende dingen die je gedaan hebt. Wat zijn 
de kenmerkende aspecten van Knalland?” “Het bedenkt 
en realiseert culturele concepten en projecten met een 
innovatieve inslag. Daarbij maakt het gebruik van de 
kennis en kunde van een netwerk van jonge makers. We 
werken vanuit het principe van co-creatie. We willen 
een schakel zijn tussen deze jonge makers onderling, 
culturele organisaties en de creatieve industrie, zowel in 
Utrecht als daarbuiten. We willen verbinden door middel 
van creativiteit.”

Het eerste product van ‘Knalland nieuwe stijl’ was 
Knalland Junior in de zomer van 2014. In mei 2015 
presenteerde Knalland een ander innovatief concept, in 
samenwerking met Cultuurpromotie Utrecht. Het kreeg 
de naam Het Was Hier. Vier Utrechtse artiesten wer-
den uitgedaagd om een nummer te schrijven over een 
bijzonder Utrechts verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. 
Deze werden live uitgevoerd tijdens de Culturele Zon-
dag van 3 mei – die ‘Utrecht 40-45’ als thema had – op 
de exacte locatie waar de verhalen zich zo’n zeventig 
jaar geleden hadden afgespeeld. Daarnaast werden de 
verhalen en de songs die er uit voortkwamen vastgelegd 
in een documentaire, ook genaamd Het Was Hier. Hierin 
komen de verschillende verhalen, locaties, artiesten en 
songs samen in vier hoofdstukken.

Na drie jaar kunnen Casper en Tommy nog steeds niet 
in één zin uitleggen wat Knalland nu precies is. Wel we-
ten ze dat het doorgaat, ook nu Eiland8 ophoudt. “We 
zijn nog niet zo lang bezig, maar hebben toch al een gro-
te verscheidenheid en kwaliteit in onze projecten laten 
zien”, zegt Casper. “Bovendien zijn we er erg op gebrand 
dat we als organisatie leren van elk nieuw project. We 
groeien als organisatie.” “We willen een serieuze speler 
in het Utrechtse culturele veld worden”, vult Tommy aan. 
“En misschien ook wel daarbuiten.”  

door Jacob Hendrk 

2015

Live-performances 
Het Was Hier 
tijdens Culturele 
Zondag 

Start productie
documentaire
Het Was Hier 

Knallands
Kwartiertje
Festival
3e editie 

Knalland Junior is het eerste educatieve 
project van Knalland en een samenwerking 
met Doenja Dienstverlening, De Vreedzame 
Wijk en Brede School Hart van Noord. Het 
doel was om kinderen na te laten denken 
over vrede en verdraagzaamheid in de wijk. 
Het project bestond uit drie peilers. De 
eerste was het maken van een videoclip 
bij het Knalland-nummer ‘Vrede’. Kinderen 
uit Kanaleneiland bedachten het verhaal, 
acteerden in de clip en zongen mee in het 
koor. De tweede pijler was de ‘Held-O-
Matic’, een bouwpakket, kleurplaat en 
speurtocht in één. Daarnaast werden kin-
deren klassikaal door middel van kinderfi-
losofie-oefeningen over ‘vreedzame helden’ 
aan het denken gezet. Deze themales werd 
als onderdeel van het landelijke programma 
‘De Vreedzame Wijk’ aangeboden aan alle 
basisscholen in Kanaleneiland en Transwijk. 
Als kers op de taart werd het lied tot offici-
eel themanummer van ‘De Vreedzame Wijk’ 
gekroond.

Knalland 
Junior





BY CHOICE

Bewustwordingscampagne
omtrent de keuzevrijheid 

van moslima’s. 

Verschillende Eiland8-
bewoners zijn op hun balkon

geïnterviewd, met een 18
meter hoog statief.

Klein nieuws, leuke hits
en kunst.

BALKONTV

2015

WIST JE DAT 
Er 19 video’s zijn 

gemaakt, waarvan 4 
special editions rondom 

de Tour de France.

Onderdeel van het 
Picture Perfect format.

Hakan Temel

foto’s:  Frits van Zeventer
 Hakan Temel

Het doel is om de dialoog te bevorderen 
met betrekking tot de thema’s vrijheid van 
religie en maatschappelijke tolerantie.  

info@bychoice.eu
bychoice.eu

Onderdeel van het 
Picture Perfect format.



Corrie is een mobiel 
cultuurhuisje en brengt een 
cultureel programma naar 
verwachte en onverwachte 

locaties.

CORRIE 
CULTUURHUISJE

2013 - HEDEN

WIST JE DAT 
Corrie al 43 keer is 

gebruikt:

12 x in Kanaleneiland
14 x in Utrecht

16 x in Nederland

Eva Bullens
winnaar 10K Pitch

corriecultuurhuisje.nl

foto’s:  Dongwei Su
 Eva Bullens
 Ingrid Govers



Muziekevenementen
georganiseerd in het

EilandHart. Zowel nationale
als internationale artiesten

hebben er gespeeld.  

THE BAKERY CLUB
FOOD’N FINE ARTS

2014 - HEDEN

WIST JE DAT 
The Bakery is uitgegroeid 

tot record label 2.0. 
Nu hebben ze, naast events :

- een managementkantoor 
- een boekingskantoor
- een fotografie collectief
- een video collectief
- een PR bedrijf
- een grafisch design afd.

Meer dan 600 bezoekers,
en 12 evenementen in het 

EilandHart  waren.

Onderdeel van het
E8 Events format.

Boris van Lieshout
Max Beekman

the-bakery.eu 

foto’s:  Aviva Bing



STRANDED FM

2015

WIST JE DAT 
1500 luisteraars
150 programma’s
9000 minuten radio
13 samenwerkingen 
binnen Eiland8
20 samenwerkingen 
buiten Eiland8.

Stefan Starke
winnaar 10K Pitch

stranded.fm

foto:  Rinke Vreeke

Het live-internetradiostation
dat vanuit hartje Kananelen-

eiland bijzondere muziek 
verspreidt. 

PORTIEK SESSIES

2014

WIST JE DAT 
6 Sessies zijn opgenomen 

die in totaal meer dan 
4.000 views kregen. 

Onderdeel van het 
Picture Perfect format.

Brian Esselbrugge 
Jefta Varwijk

Muzikanten:

 Elizabeth
 Mark Ijzerman & 
 Dianne Verdonk
 On Eva
 Amber Arcades
 Matt Winson
 Goring Barefoot

Een platform voor nieuwe
muzikanten, waarbij een 

nummer is opgenomen in beeld 
en geluid in de portieken waar 

ze zelf wonen.

beelden:  Jefta Varwijk



De mobiele buitenbioscoop 
van Utrecht, gebouwd 
op een bakbrommer 

uit de jaren ‘70.  

BROMMERBIOS

2014 - HEDEN

WIST JE DAT 
Er meer dan 30 

Pop Up-avonden
georganiseerd zijn:

6 x in Kanaleneiland
25 x in Utrecht

6 x in Nederland

Samenwerking met o.a.:
NPO3

Werkspoorkathedraal
EYE Filmmuseum

TREK
Dit Moest

Lotte Walrave
Maarten Slot
winnaar 10K Pitch

brommerbios.nl

foto’s:  Rinke Vreeke
 Kris van Veen
 Luc Statter
 Nick Chesnaye



De registratie van eenmanszaken in het handelsregister 
bij de KVK in voormalige probleemwijk Eiland8 is van 
2011 tot 2014 aantoonbaar gegroeid. Een interessante 
observatie, aangezien het aantal bewoners in de wijk 
gelijk gebleven is. Terwijl Eiland8-ers werkten aan pro-
jecten in en voor de wijk, zetten ze tegelijkertijd grote 
stappen in hun individuele ontwikkeling als ondernemer. 
“Ik wilde leren hoe ik van mijn creativiteit mijn beroep 
kon maken.”

Max Beekman is docent muziekmanagement en eige-
naar van The Bakery. Hij zag dankzij Eiland8 zijn bedrijfje 
groeien van een wolk ideeën tot een functionerende 
organisatie. Na zijn afstuderen van de Herman Brood 
Academie begon hij te spelen met het idee een eigen 
muzieklabel op te zetten. Een eerdere stage bij Excel-
sior Recordings leerde hem dat hij de muziekindustrie 
op een andere manier wilde veroveren. Zo startte hij 
samen met een vriend The Bakery: een ‘record label 2.0’. 
“We waren al een tijdje op zoek naar een werkruimte. 
Want meetings bij je thuis of in de kroeg zijn natuurlijk 
allesbehalve productief. Via een vriend hoorde ik dat het 
EilandHart ruimtes beschikbaar had, en zo klopten we 
bij het projectbureau aan.”

VERBINDENDE SCHAKEL

“Het was zo fijn dat ideeën nooit meteen werden afge-
schoten”, gaat Max verder. “Als je een goed plan had, wa-
ren er altijd mogelijkheden. We hebben uiteindelijk met 
de steun van het projectbureau twaalf edities van ons 
eigen huiskamerfestival The Bakery Club kunnen orga-
niseren. Daarnaast haakten we aan bij andere projecten 
door productionele taken op ons te nemen en hebben 
we uiteindelijk ons eigen interactieve fotografieconcept 
De Beeldmachine kunnen realiseren. Zonder de onder-
steuning van het projectbureau was dat nooit gelukt. 
Ze hielpen concepten zo goed mogelijk te realiseren, 
zonder ze ‘af te pakken’. Het bleef wel echt óns ding. 
Er waren veel evaluatiemomenten, waarbij we meteen 
konden toepassen wat we geleerd hadden.” Het project-
bureau fungeerde als katalysator. “We konden eigenlijk 
voor alles bij het projectbureau terecht. Of dat nou ging 
om hulp met het aanschrijven van sponsoren, het maken 
van begrotingen, het schrijven van een communicatieplan 
of om het werven van de juiste mensen. Het projectbu-
reau was de schakel die alles met elkaar verbond.” 
 “Aan de ideeën en creativiteit lag het zelden”, 
zegt Casper Broekaart. Als projectcoördinator heeft hij 
de afgelopen jaren meer dan 25 projecten gecoördi-
neerd. “Er was vooral veel behoefte aan projectmatige 

The Bakery is een innovatief en energiek 
muzieklabel dat diensten aanbiedt die 
interessant zijn voor iedereen in de crea-
tieve industrie. Via verschillende afdelingen 
werken ZZP’ers samen om projecten te 
realiseren. Van events tot fotoshoot en van 
bandmanagement tot festivalconcepten; The 
Bakery doet het.

the-bakery.nl
info@the-bakery.eu

The Bakery

Katalysator voor
ondernemerschap.  

ONDERNEMEN IN
EILAND8

kennis. De meesten hadden nog nooit een project voor 
een ‘echte’ opdrachtgever uitgevoerd. Als projectbureau 
waren wij dus opdrachtgever en begeleider in één. Het 
was de combinatie tussen werkbudgetten, een professio-
neel netwerk en begeleiding die creatieve ondernemers 
de ruimte bood om zichzelf verder te ontwikkelen.” 
 Een goed voorbeeld van een creatieveling die 
op Eiland8 zijn eerste stappen als ondernemer gezet 
heeft, is Cliff van Thillo. Cliff was onderdeel van de eer-
ste lichting ‘nieuwe’ bewoners. Hij verhuisde als eerste-
jaars Illustratie-student naar de creatieve broedplaats. 
Zijn eerste contact met het projectbureau ontstond, 
net zoals bij Max, tijdens het ontwikkelen van een eigen 
concept. “Samen met wat klasgenoten van de HKU wilde 
ik een expositie organiseren, met als thema verlangen. 
Vanuit Eiland8 werd direct ruimte in het Eilandhart - 
dat toen nog ‘222’ heette - aangeboden”, vertelt Cliff. 
Het duurde niet lang voordat Eiland8 een grotere rol 
ging spelen bij zijn ontwikkeling tot ondernemer. Naast 
dat het projectbureau als opdrachtgever en begeleider 
fungeerde, vervulde ze ook de rol van cultuurmakelaar: 
ze koppelde jonge talenten aan passende projecten. Een 
soort uitzendbureau voor creatievelingen dus. Een goed 
voorbeeld hiervan is community art-platform Knalland, 
waarvoor Cliff nu al menig albumhoes en poster heeft 
mogen ontwerpen.

DE KRACHT VAN EEN COLLECTIEF

“Via een oproepje op de Facebook-groep van Weiland8 
kwam ik bij Knalland terecht”, vertelt Cliff.  “Het leek me 
een interessante manier om naast mijn studie praktijk-
ervaring op te doen. Op de academie leer je namelijk 
voornamelijk je eigen stijl en smaak te ontwikkelen, ter-
wijl er bij het werken in opdracht veel meer komt kijken. 

“Het was de combinatie tussen 
werkbudgetten, een professioneel netwerk 
en begeleiding die creatieve ondernemers 

de ruimte bood om zichzelf verder 
te ontwikkelen.”

Dat was in het begin wel even wennen, lacht Cliff. “Mijn 
illustraties voor Knalland waren vaak te duister, en dan 
moest ik ze telkens weer aanpassen. Het was een flink 
leerproces.” Ondertussen werkt Cliff fulltime als illus-
trator en vormgever. De praktijkervaring en contacten 
die hij door Eiland8 opdeed, hebben het balletje laten 
rollen. “Door alle opdrachten en samenwerkingen heb 
ik inmiddels een goed gevuld portfolio, die pakt niemand 
mij meer af!”



272

KROON OP HET WERK

In het kielzog van de Eiland8-projecten en -opdrachten 
werkten creatieve ondernemers aan hun eigen professi-
onalisering. “Op een gegeven moment werd het helpen 
bij de aanvraag van VAR’s en het aanmelden bij de KVK 
een bijna standaard onderdeel van projecten”, vertelt 
Casper. “Ik zie het als de kroon op ons werk dat het 
aantal ZZP’ers in de wijk bijna verdrievoudigd is. 

“Om de kloof tussen opleidingen en de 
beroepspraktijk overbrugbaar te maken 

voor jonge makers is een plek als Eiland8 
van onschatbare waarde.”

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om die inschrijvingen. 
Veel ondernemers hebben hier met een maatschappelij-
ke insteek leren ondernemen: ondernemen met als doel 
om verbindingen tussen mensen te creëren en tegelij-
kertijd de verbinding van mensen met hun leefomgeving 
te verbeteren.”

57

103

2011 2012
*Cijfers nav. bewonersregistratie Wolf Huisvestigingsgroep
**Cijfers nav. telling handelsregister Kamer van Koophandel

341532

766
Aantal bewoners*

Aantal Eenmanszaken op Eiland8**

Aantal woningen in tijdelijk verhuur*

 

Phyllis Bouwstra begon, als onderdeel van haar stage 
bij het Projectbureau, met het organiseren van kle-
dingruil-evenementen in het Eilandhart. Na haar stage 
ontwikkelde Phyllis samen met partner-in-crime Naomi 
van Dijk het concept verder. Onder de noemer Jut & Jul 
groeide het evenement uit naar een pop-up-store die 
door middel van een webshop kleding verkocht door 
heel Nederland. Gesterkt door deze ervaringen beslo-
ten Phyllis en Naomi hun eigen vintage shop te openen 
in de binnenstad. “We zijn erg dankbaar voor de kansen 
die het Projectbureau ons geboden heeft” vertelt Phyllis. 
“We hebben onszelf kunnen ontwikkelen als onderne-
mer en mede hierdoor de stap naar een eigen winkel 
gezet.” Naast het ondernemerschap nemen de dames 
nog iets mee uit Eiland8. “We hebben ervaren wat de 
kracht van een collectief is. Daarom proberen we zoveel 
mogelijk met andere creatieve ondernemers samen te 
werken en hen ruimte te bieden in onze winkel.” 

Naomi & Phyllis openden in december 
2014 hun nieuwe winkel in het centrum 
van Utrecht. De dames omschrijven het 
pand aan de Telingstraat als een ‘huisje vol 
creativiteit’. Want naast het verkopen van 
een combinatie van nieuwe en vintage 
kleding, organiseren ze ook (kledingruil)
evenementen en bieden zij lokale ontwer-
pers en kunstenaars een plek om hun werk 
te etaleren.

Telingstraat 11, 3512 GV Utrecht
vintagejutenjul.nl

vintagejutenjul@gmail.com

Jut & Jul

260

370354

Soortgelijke verhalen heeft Casper bij het projectbureau 
meer gehoord. “Bij de meeste creatieve opleidingen zijn 
studenten hoofdzakelijk bezig met het vormen van hun 
eigen creatieve identiteit. Praktijkervaringen worden 
dan wel geboden in de vorm van stages maar hier komt 
slechts een fractie van de competenties waarover een 
succesvolle zelfstandig ondernemer uiteindelijk dient 
te beschikken aan bod. “Echte ervaring als ondernemer 
doe je alleen op door het gewoon te gaan doen”, stelt 
Casper. “Om de kloof tussen opleidingen en de beroeps-
praktijk overbrugbaar te maken voor jonge makers is 
een plek als Eiland8 van onschatbare waarde.”

door A.D.J. Voorberg

LEERSCHOOL IN DE PRAKTIJK

“Voor mij is creativiteit het breken van normvolgend 
gedrag”, zegt fotografe Aviva Bing. “En dat is iets wat, 
naar mijn ervaring, niet echt gewenst is in ons land. Doe 
je iets op een andere manier, dan krijg je al snel het 
stempel ‘raar’ opgedrukt.” Aviva vond de vrijheid om 
haar eigen weg te volgen wel binnen Eiland8. “Ik hoorde 
via-via van de wijk. Een vriendin van mij speelde met 
haar band op een Knalland-event en ik kwam kijken. Ik 
ben zo blij dat ik die avond mijn camera mee had!” Een 
paar maanden later woonde Aviva zelf in de wijk en was 
als huisfotograaf bij diverse projecten betrokken. Tege-
lijkertijd begon Aviva aan haar opleiding aan de HKU. 
Voor haar was het wonen met zoveel gelijkgestemden 
een echte motivator. “Overal om je heen gebeurden 
toffe dingen en dat werkte super inspirerend. Maar 
op mijn opleiding kon ik niet echt mijn draai vinden. 
Ondernemerschap werd totaal onderbelicht en ik wilde 
juist leren hoe ik van mijn creativiteit mijn professie kon 
maken. Er moest brood op de plank en aan de hand van 
de projecten en opdrachten bij Eiland8 heb ik deze stap 
wel kunnen zetten.”

128
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Filmmaker Jefta Varwijk weet zich met zijn came-
ra al jaren rechtstreeks in het hart van alles wat 
opmerkelijk, interessant of spannend in het culturele 
veld is te plaatsen. Dit resulteert in de meest bizarre 
videoclips, spannende teasers, verfijnde documentai-
res en experimentele films. In die laatste categorie 
heeft Jefta dit jaar Ik Zie Ik Zie Wat Jij Niet Ziet ge-
maakt, een zeven minuten durende ode aan de wijk. 
“Het beste compliment was dat mensen uit Kanale-
neiland Zuid na de screening op me af kwamen en 
zeiden dat ze door de film nu voor het eerst trots 
zijn op hun wijk!”

We zien een typische keuken zoals bijna elke Eiland8-er 
die maar al te goed kent: rommelig, een beetje vervallen, 
een raam met uitzicht op meer verval, en in de venster-
bank een verzameling lege bierflesjes. Het beeld begint 
te draaien, en als in een droom zien we flitsen van de 
boomhut in de paradijselijke achtertuin aan de Roose-
veltlaan, doorsneden met beelden van betonnen muren. 
“Zo beginnen was mijn manier om alvast aan te geven 
dat het geen normale film zou worden”, vertelt Jefta. 
“Een droog kijkje achter de schermen bij wat er in de 
wijk gebeurde zou niet volstaan om de ware aard van 
Eiland8 weer te geven. Het is nou eenmaal een bij vlagen 
koortsachtige samenkomst van afbraak en opbouw, crea-
tiviteit en misère geweest.”

MAGIC HOUR

De aanleiding voor het maken van de korte film was het 
naderende einde van het Eiland8-project. “Ik zat ergens 
vorig jaar op mijn balkon naar de zoveelste prachtige 
zonsondergang te kijken. ‘Magic hour’ noemen ze dat 
moment in de filmwereld, waarop de lichtinval alles in 
de buurt zo sprookjesachtig maakt. Ik kreeg er een heel 
sterk prematuur nostalgisch gevoel bij, en voelde de 
drang om vast te leggen hoe ik en veel anderen naar de 
wijk kijken. Want ondanks alles wat er heeft plaatsge-
vonden de afgelopen jaren, blijft het beeld bestaan van 
de ‘probleemwijk’. Ik vertelde op vakantie een Neder-
landse Marokkaan dat ik in Kanaleneiland woonde, en hij 
reageerde zoals zovelen: ‘Kanaleneiland? Dat is toch heel 
gevaarlijk ‘s nachts?’”
 Maar zelf heb ik daar eigenlijk heel weinig van 
gemerkt in mijn tijd hier. Ik werd zelfs al toen ik voor 
het eerst de wijk binnen reed direct verliefd op de sfeer 
die er hing, en de filmische uitstraling van de beton-
nen jungle. Waarom is dat minder mooi dan een stel 
rijtjeshuizen, of een boerderij voor mijn part? Ik vind 
de wijk wel een haast exotisch karakter hebben. En die 
veiligheid? Ach, ook dat is een kwestie van perceptie. Ik 
zie wel eens groepjes jongeren avondenlang in hun auto 
hangen, inderdaad. Maar ik bedenk me dan dat het ap-
partement van hun gezin waarschijnlijk precies dezelfde 
afmetingen heeft als de mijne: dan zou ik ook de hele 
avond in m’n auto blijven zitten!”

Ik Zie Ik Zie
Wat Jij Niet Ziet,
een filmische kijk

op de wijk.

JEFTA VARWIJK
- FILMMAKER -

GEDICHTEN

“Het verschil tussen het vooroordeel van de druilerige, 
verlaten wijk en alles wat er gaandeweg is gaan groeien, 
van de muziek tot de moestuin, was natuurlijk de basis 
van mijn visie in de film. Eerst wilde ik allerlei klassieke 
werken gebruiken voor de achtergrondmuziek, maar 
doordat de rechten daarvan enorm in de kosten lopen 
was dat niet mogelijk. Achteraf maar goed ook, want 
daardoor kwam ik op het idee om vooral veel gebruik te 
maken van muziek en sounddesign door mensen uit de 
buurt als Michiel Bel en Mark IJzerman.”  Een bijkans nog 
grotere rol speelt de gesproken tekst van dichter Coen 
Cornelis, drie poëtische uiteenzettingen over zijn gevoel 
bij de wijk. “Ik heb Coen een paar jaar geleden ontmoet, 
en ik was direct door hem gegrepen. De manier waar-
op hij luchtigheid combineert met zware thema’s paste 
precies bij het idee van Ik Zie Ik Zie Wat Jij Niet Ziet. 
Ik vroeg hem dus om drie gedichten met die inslag over 
de wijk. Dat werden prachtige stukken tekst waarin die 
tegenstrijdigheid de boventoon voert: de bedrijvigheid, 
de verloedering, de samenkomst van mensen en zelfs 
een tragisch sterfgeval.”

   

GROOTS

Varwijk is ook een van de initiatiefnemers van de Por-
tieksessies, waarbij singer-songwriters in hun portiek 
nummers ten gehore brengen. Hiervoor kwam hij bij 
een groot aantal mensen over de vloer. “Daarbij merkte 
ik dat de tijdelijkheid van de wijk ervoor zorgde dat 
mensen op een heel bijzondere manier met hun huis en 
elkaar omgingen. Ze bleven er toch niet voor de rest van 
hun leven, dus enerzijds was er een lichte nonchalanche, 
maar anderzijds werd het onderste uit de kan gehaald.” 
Een aantal onvermijdelijke momenten komt naar voren 
in de film, zoals de feesten en huiskamerconcerten die 
er gegeven werden, maar veel materiaal is van beschei-
dener kaliber. Ter voorbereiding op de film had Jefta een 
speciale Facebook-pagina in leven geroepen, waarop 
mensen hun favoriete Eiland8-momenten konden delen. 
“Zo kwam ik op invalshoeken die ik anders nooit had 
kunnen bedenken, zoals de hardloopsessies van be-
woners langs het kanaal. Via de pagina kwam ik ook in 
contact met Marloes van Merkenstein, die in de film sim-
pelweg op haar balkon dromerig een kopje koffie drinkt. 
Er is hier echt geleefd, en dat hoeft niet altijd te bestaan 
uit grootse gebeurtenissen.”

door Maarten Rischen 



Met uitzicht op het einde 
van Eiland8 maakte filmmaker 
Jefta Varwijk een korte docu-

mentaire als een droomachtige 
herinnering.

IK ZIE IK ZIE
WAT JIJ NIET ZIET

2014 - HEDEN

WIST JE DAT 
De vertoning werd ge-

houden op de plek waar 
ook de inspiratie begon.

Het uitzicht vanuit 
Trumanlaan 517.  

Met +/- 100 bezoekers. 

Onderdeel van het 
Picture Perfect format.

Jefta Varwijk

ikzieikziewatjijnietzietfilm.nl

beelden: Jefta Varwijk 



Geschreven en voorgedragen 
door Coen Cornelis, voor

“Ik Zie Ik Zie Wat Jij Niet Ziet”

GEDICHT Kanaleneiland

Het is de ingebliktheid van het leven, regen
Beton, het jaren 60 sleutelwoord voor vooruitgang 
Waarin wij in vakken bestaan
Onafgebroken boterhammen eten, ons vervelen
Afval kweken, dat van balkonnen wordt gesmeten
Verjaardagsfeestjes, huilende baby’s, een jongen dood in bed
En buiten pret, roerloos patroon van speeltuintjes, straten, perkjes
Flitsende auto’s, rottende kozijnen
Langzaam gras dat zich niets aantrekt van avondrood
En ons alledaags bewegen of sirenes
Langzaam gras uit spleten 
Dat geen weet heeft
Van ons snelle snelle leven

En toch is er ook het versmolten zijn met in beton gebeitelde ritmes
Is er het deinen op golven van asfalt
Bruisend, zoemende portiekingangen, hangende schaduw
Zijn we gehecht aan de afgekloven staat van een plek
Waar alles een begin heeft en niets te verliezen
Waar de lucht zich onze ramen binnenstormt
In onze hoofden het grijs van muren blaast
En mogelijkheden mogelijk maakt

En er is nacht, lantarenpalen dans op stoeptegels
Half duister verborgen steegjes
Een brandende auto van vreugde
Dealers en hipsters en studenten, mensen
Een brug als teken van vertrek
Dat ons herinnert, alles is tijdelijk
Ook ons wonen, ook ons weten
Ook een plek waar alsmaar 
Lelijkheid en schoonheid
Samenvloeit tot leven

Dick Harrewijn legde een 
uniek natuurfenomeen vast

boven Kanaleneiland.  

SAFETY IN NUMBERS

2014

WIST JE DAT 
Er werd samengewerkt met:

Dick Harrewijn

dickharrewijn.com

beelden:  Dick Harrewijn

dichter 
Chris Blokland,

componist
Joep Vermolen,

audiomixer
Dylan Groot,

stemactrice 
Aisling Marks,

vormgever
Martijn Dolaard

> 11.000 youtube views. 

Uitgezonden op 
VARA’s Vroege Vogels.

Onderdeel van het
Picture Perfect format.



Een documentair project
waarin veertien huishoudens
uit Kanaleneiland gefilmd zijn 

tijdens hun avondeten  

WAT DE POT SCHAFT

2014

WIST JE DAT 
De film vertoond is op 
de Trip tijdens de voor-
avond van de culturele 

zondag van 24 mei.

En ook op de voorzijde 
van Het Huis van 
Portaal van 7 t/m 

14 november 2014. 

Tobias Matthijsen
Nicky Heijmen
Daan Paans

wdps.nl

foto’s:  Daan Paans



Een interactief community 
kunstwerk in het EilandHart. 
Tien kunstenaars ontwierpen 

meubels gebaseerd op hun eigen 
woonervaring in de wijk. 

PLAY

2012

WIST JE DAT 
Er in de huiskamers ook 

videomappings te zien 
zijn die je van buitenaf 
met een PLAY button 

kunt activeren. 

Niels Janssen
Felice Mul
Wilke Heijnen

foto’s:  Willemijn van Kol



Een concept van Frits van 
Zeventer, conserveert op 
multidisciplinaire wijze de 

ambitie en visie van de 
tijdelijke bewoners 

van Eiland8.  

IK STREEF, WIJ STREVEN

Vier betrokken bewoners zijn geïnter-
viewd over hun projecten in de wijk. 
Ruben van den Boogaard en Massy Wahab 
vertellen over hoe zij de wereld willen 
verbeteren. Illustrator Cliff van Thillo en 
kunstenares Mapije de Wit vertellen over 
de invloed van de wijk op hun carrière. 
De interviews worden uitgezonden op 
webradiostation Stranded FM en blijven 
daarna beschikbaar als podcast. Frits 
vertaald vervolgens de interviews naar een 
geïllustreerde virtuele wereld. Door een 
smartphone in een Virtual Reality-kijker 
(bijvoorbeeld de google cardboard), te 
schuiven, waant de kijker zich in een 360º 
panorama van Eiland8.

Een collectief voor 
elektronische muziek. 

SOUNDLINGS

2013 - 2014

WIST JE DAT 
Ze 8 muziekavonden in 

De Etalage onder de 
noemer Tiefschnee 

organiseerden.

Onderdeel van het 
E8 Events format.

Pinar Temiz
Mark Ijzerman

soundlings.com

foto’s:  Wineke v. Muiswinkel



Eind april 2015 viel de zo lang gevreesde maar onvermij-
delijke brief op de deurmat van de bewoners: nog een 
paar maanden en het Eiland8-project is ten einde. De 
inmiddels kleurrijke wijk waar zo veel is ontstaan, waar 
kunstenaars, muzikanten en gezinnen tijdelijk mochten 
samenleven, is toe aan de definitieve metamorfose. In 
tegenstelling tot het oorspronkelijke plan wordt niet 
alles platgegooid, maar worden er - geheel in de stijl van 
Eiland8 - allerhande bijzondere initiatieven ontplooid.

Een van de meest in het oog springende initiatieven is 
Eiland 00, niet alleen een woordspeling op het oor-
spronkelijke project, maar ook een verwijzing naar 
‘Nul-op-de-Meter’ (NoM): woningen die op duurzame 
wijze voorzien in hun eigen energie. Het project is in 
gang gezet door Ruben van den Boogaard, bedrijfskundig 
adviseur, en voorzitter Stephan Wetzels, sociaal peda-
goog, filosoof en docent maatschappijleer – beiden sinds 
jaren woonachtig in Kanaleneiland. Ruben: “De reden om 
hier te komen wonen was simpel: ik kon een vaste baan 
krijgen niet ver hier vandaan. Maar al snel kwam ik in 
aanraking met de initiatieven vanuit het Eiland8-concept, 
en ontstond er vanuit mezelf ook de drang om meer 
met de wijk te doen dan alleen maar thuiskomen en de 
deur uit gaan. Zo heb ik de frambozentuin opgestart – 
die later uitgroeide tot volledige moestuin -, portieken 
geschilderd en hebben we kwesties rondom de ver-
keersveiligheid aangekaart bij de gemeente.” Stephan: “Ik 
was tweeënhalf jaar geleden op zoek naar een woning 
en ben hier via Ruben terecht gekomen. Binnen de kort-
ste keren zat ik ook temidden van alles wat er gebeurde, 
en langzaamaan begonnen zelfs de eerste plannen op te 
komen om vooruit te kijken naar de mogelijkheden voor 
ons als bewoners ná het Eiland8-project.”

ASBESTPLAATJES

Ruben: “Natuurlijk gonsde er van alles rond over de 
toekomst van de wijk: de eerste plannen om alles te 
slopen waren al snel van tafel, en daarvoor in de plaats 
ontstonden geruchten over zeer goedkope verkoop 
van woningen.” “Dit bleek in de praktijk wel tegen te 
vallen”, vult Stephan aan, “maar als we met een groep en 
een goed plan op de proppen zouden komen zouden de 
mogelijkheden steeds aantrekkelijker worden.” Binnen 
aanzienlijke tijd kreeg het duo acht andere personen be-
reid om een zogenaamd Collectief Particulier Opdracht-
geverschap (CPO) op te zetten, en bereidde het tiental 
het Nul-op-de-Meter-concept voor. “Het idee ontstond 
in eerste instantie vanuit de renovatieverplichtingen die 
aan de gebouwen verbonden werden”, 

“Een van de meest in het oog 
springende dingen waren de positieve 

graffiti-teksten op de muren!”

vertelt Stephan. “Ze hadden energielabel G en moesten 
minstens niveau B bereiken.” Geïnspireerd door andere 
duurzame woonprojecten bokste het team een werk-
wijze in elkaar. Ruben: “De aanvankelijke kwaliteit van de 
panden was natuurlijk bedroevend: verouderde gevels 
en asbestplaatjes: niet de meest ideale basis voor een 
project als dit. Daarom komen er volledig nieuwe in de 
fabriek voorgeconstrueerde gevels, speciale wanden, en 
een zogenaamde warmtepomp.”

PORTIEKPOLITIEK

Ruben: “Wij zijn de eerste CPO met Nul-op-de-Me-
ter-nieuwbouw-aspiraties en fungeren daarmee als 
een pioniersgroep. We laten zien dat het mogelijk is 
om duurzaam te bouwen.” Stephan: “Natuurlijk is het 
ontstaan van een collectief initiatief als dit tekenend 
voor de wijk waar we de afgelopen tijd hebben kunnen 
wonen. Een groot deel van de groep deed destijds dan 
ook enthousiast mee met de PortiekPolitiek-sessies.” 
Deze sessies werden in 2014 georganiseerd door 
Eiland8-bewoner Bas Kragt, als stageproject voor zijn 
studie CMV. Kragt heeft inmiddels  de wijk ruimschoots 
verlaten voor een docentpositie in China, maar blikt 
aan de telefoon graag terug op die tijd. “PortiekPolitiek 
waren sessies waarin prangende onderwerpen en vragen 
werden aangesneden door buurtbewoners en politici. Ik 
had de eerste twee avonden voor mijn rekening geno-
men, waarvan vooral de eerste heel populair was. Geen 
wonder, die had ‘woningnood’ als centraal thema. Naast 
zo’n 40 belangstellenden en debatterende bezoekers 
waren er afgevaardigden van CDA, D66, GroenLinks, 
PvdA, SP en VVD. Het mag geen verrassing heten dat het 
er fel op ging tijdens de discussies. Er werden vooral veel 
vragen gesteld vanuit de onzekerheid die ten grondslag 
lag aan het wonen in de wijk. Aanwezigen als Ruben en 
Stephan waren net als veel anderen zeer enthousiast 
om allerhande initiatieven te ontplooien, maar wel met 
de voorwaarde dat de prangende onzekerheid enigszins 
werd weggenomen met duidelijke toekomstvisies.”

Wat brengt 
de toekomst?

HET NIEUWE EILAND

LICHT ANARCHISTISCH

Als er íemand bezig is geweest met de toekomst van 
de wijk dan is het wel Jesse Flink, directeur van het 
overkoepelende GEM Kanaleneiland BV: “Toen ik bij het 
project terechtkwam werden net de oorspronkelijke 
sloopplannen van tafel geveegd en werd er gekeken 
naar alternatieve scenario’s. De crisis zorgde ervoor 
dat een totale hernieuwing van het gebied onmogelijk 
was, en uiteindelijk hebben we de koers gewijzigd naar 
intensieve renovatie en beperkte nieuwbouw.” In die 
laatste categorie zijn de meest in het oog springende 
elementen te vinden: de drie woontorens aan de voet 
van de Prins Clausbrug. Vooralsnog steken die schril af 
bij de voormalige sloopwoningen aan de overkant van 
de straat, maar ook daar gaan ingrijpende veranderin-
gen komen. Jesse: “Iedereen had een ander idee over 
de richting die de wijk op zou moeten gaan. De één 
wilde er een aangeharkte, opgepoetste plek van maken, 
de ander zag meer in een Berlijnse, licht anarchistische 
aanpak waarin mensen voor een groot deel gewoon 
lekker hun gang moeten gaan. Het uiteindelijke plan zit 
overal een beetje tussenin.  Naast de nieuwbouw-torens 
komen er in het gebied van het ROC-gebouw 36 sociale 
huurappartementen, 26 eengezinswoningen, een nieuw 
wijkbureau, een bibliotheek en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin: het nieuwe maatschappelijke hart van de wijk, 
zo te zeggen. Het voormalige Eiland8-gebied wordt gro-
tendeels onderdeel van het Your Urban Space-concept: 
een verzamelnaam voor de kluswoningen, renovatie- en 
nieuwbouwappartementen.”

GEZAMENLIJKE TUIN

Ook Marlies de Nijs van Gemeente Utrecht is nauw 
betrokken bij de wijk, en daarmee Eiland8. “Mijn eer-
ste impressie van de wijk was zoals zovelen die zullen 
hebben: mistroostig en saai. Maar ik weet nog heel goed 
dat ik voor het eerst bij Eiland8 over de vloer kwam. 
Het was een prachtige dag, en ik liep de tuin van het 
EilandHart in. Daar was men met elkaar muziek aan het 
maken en plannen voor festivals aan het smeden. Ik zou 
er hartstikke blij mee zijn als ik op een punt in m’n leven 
daar tijdelijk bij had kunnen wonen. 

“Als stedenbouwkundige heb ik geleerd 
dat je niet alles hoeft ‘af te bouwen’, maar 

zeker ook mogelijkheden open kunt houden 
om door bewoners ingevuld te worden.”



Het is buitengewoon waardevol wat er gebeurd is in 
de wijk, en overstijgt bijna mijn stoutste verwachtingen. 
Ik ben diep onder de indruk van hoe het gelukt is om 
een wijk die er verloederd bij ligt een zodanige impuls 
te geven dat het voor de meest uiteenlopende groepen 
mensen heel interessant wordt. Als stedenbouwkundi-
ge heb ik er vooral van geleerd dat je niet alles hoeft 
‘af te bouwen’, maar zeker mogelijkheden open kunt 
houden om door bewoners ingevuld te worden. Dat is 
ook doorgetrokken naar de toekomstvisie: je ziet het 
terug in de kluswoningen en het Nul-op-de-Meter-pro-
ject, maar ook in de plannen rondom het groene gebied 
tussen de gebouwen in. Volgens het plan mogen daar 
geen verkavelde tuintjes van gemaakt worden, en dat is 
maar goed ook. We hebben inmiddels wel gezien wat 
de enorme toegevoegde community-waarde van een 
gezamenlijke tuin is!”

GRAFFITI

Jesse: “Natuurlijk zijn er inmiddels grote commerciële 
belangen in het spel bij alles wat er in de toekomst te 
gebeuren staat, maar het is onmogelijk om de invloed 
van Eiland8 te ontkennen bij de ontwikkeling ervan. Het 
collectief is er op een verbijsterende manier in geslaagd 
om een nieuw soort ‘vibe’ in te wijk te creëren. Vorige 
week zijn we met een grote groep geïnteresseerden op 
expeditie in de wijk gegaan, en een van de meest in het 
oog springende dingen was nota bene de graffiti in som-
mige portieken. Met het oude beeld van Kanaleneiland 
in je hoofd zou je allemaal negatieve teksten verwachten, 
maar het waren stuk voor stuk opbeurende, blije kreten. 
Eiland8 heeft eigenlijk al een enorme voorzet gegeven 
in de richting waar we naar toe willen: jong, onderne-
mend en hip, met een hoge tolerantie voor verschillende 
groepen, leven en laten leven… Het klinkt bijna als het 
paradijs, haha!”

door Maarten Rischen 



Beschilderingen elektriciteitshuisjes*
Muurschilderingen flats*
Buurt bbq*
Huiskamer sessies 222*
Bewonersavonden (3)*

Sloopwijkfestival*
Expo verlangen*
Expo Nestverlaters*
ARK festival - KAP
KAP - Hier woon ik
Kringloopwinkel De Zolder
PLAY
Ondernemersactiviteiten - Vrimibo
Opzet EilandHart (3 woningen in 1)
KAP Winterkijkdoos

Social Garden 2.0 - Balkon project
NL Doet - klusdag EilandHart
Bewonersinitiatief - Vrimibo
KAP - Doe je eigen ding
KAP - ZZ na Z (in Zuid)
Knalland
Bewonersinitiatief - buurtfeest
EilandHart - Muurschildering Amir
Ondernemersactiviteiten - Cursussen muziek, schrijven
Stoepkrijtwedstrijd
Bewonersavonden
Kringloopwinkel Jutter
LIP - Ladies Info Punt

The Bakery club
Lichtproject
Corrie’s Cultuurhuisje
KAP - Winterkijkdoos Onderwater wereld
KAP - Bouw je eigen wereld
Wederdienst
Knalland
Coin Club
Op Bezoek Bij Het Boek 
 - Culturele Zondag Ism Festival Mooie Woorden
Bewonersinitiatief - Vrimibo
Yoga
Jut & Jul - Kledingruil
Soundlings
De Etalage
Frambozentuin Marshalllaan
Openings 5 daagse

2010

2011 2012 2013

Theatervoorstelling Pluche
Eiland8 Expo in het stadhuis
Dit Moest - Rozenactie
Jut & Jul - Winkel & Kledingruil
Moestuin Marshalllaan - Churchilllaan
Soundlings
The Bakery Club
Wederdienst
Knalland junior
Stop Art Now
Safety In Numbers
Portiek Politiek
Vers van Binnen
I am legend
Thanksgiving diner
EilandHart klusdag
Beschilderingen portieken
Wat De Pot Schaft
KAP - Meets Rosa winterbouwweek
KAP - Bouw je eigen wereld
Poort 39
Portiek Sessies
Yoga
Nieuwe website Eiland8
Brommerbios
The Coop
De Etalage
Het EilandHart Klusweekend
Samen in de Wijk - Homecoming
Bewonersavonden
Netwerk8

Balkon TV
By Choice
Dit Moest - Jeu des Boules baan
Dit Moest - Pizza Koerier 
Toute La France Festival
Stranded FM 
Moestuin Marshalllaan - Churchillaan
The Medicine
Festival Op een Ongewoon Eiland
Knallands Kwartiertje
Brommerbios
The Bakery Club
Bakery’s Beeldmachine
De Etalage 2.0
Collective Experience Mosaic
Deegwaar
Workshop Carrousel
Wederdienst
IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET
Veggies from the block
Outlaws
Bewonersavonden
ARK festival - Coen Cornelis
Jut & Jul
Community Art documentaire

Alle projecten die in Eiland8
hebben plaatsgevonden.

PROJECTOVERZICHT

*Nog geen onderdeel van Sophie’s Kunstprojecten

2014 2015
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NAWOORD

Na het lezen van dit boek word eens te meer duidelijk 
hoe veelzijdig en kleurrijk Eiland8 geweest is. Te begin-
nen bij het gebied: zeven straten, bestaande uit flats en 
laagbouw temidden van Kanaleneiland, Utrecht. Een wijk 
met een sterk karakter maar ook een wat minder goede 
reputatie met betrekking tot thema’s als veiligheid en 
leefbaarheid.

In dit gebied kwamen verschillende perspectieven samen, 
werden belangen gedeeld en ontstond er een keten be-
staande uit verbindingen tussen corporaties, kunstinstel-
lingen, organisaties, bewoners en creatieve ondernemers. 
Uniek in haar omvang en soort.

Er waren kloven te overbruggen. Er werd misschien niet 
altijd dezelfde taal gesproken, maar dit weerhield men 
er niet van om met elkaar in gesprek te blijven. Om in 
dialoog met elkaar nieuwe definities te verkennen van 
begrippen als samenlevingsopbouw, ondernemerschap, 
vrijwilligerswerk, kunst in de wijk, talentontwikkeling, 
transitie, jonge makers en burgerparticipatie.  

Eiland8 bestond niet alleen uit woon- en werkruimte. 
Er werd ruimte geboden aan creativiteit, experiment 
en boven alles ruimte voor bewoners om ideeën met 
betrekking tot het vormgeven van hun eigen leefomge-
ving te ontwikkelen en uit te voeren. Eiland8 werd een 
plek waar een collectief gevoel heerste. Waar mensen 
in verbondenheid woonden. Waar al kruisbestuivend 
vernieuwende concepten ontstonden en waar mensen 
elkaar inspireerden om te streven naar zelfontplooiing 
en zo een nieuwe sociale infrastructuur ontwikkelden.

Waar de een blij is dat Eiland8 - als de fase die moet 
leiden tot een nieuwe exploitatie van Kanaleneiland - 
is afgerond, denkt de ander met weemoed terug aan 
de mooie projecten of het tijdelijke huisje waar met 
veel plezier gewoond is. Tijdelijkheid is in deze context 
onlosmakelijk verbonden met verandering. De perceptie 

van verandering zal per persoon verschillen. Bewoners 
die op zoek moeten naar nieuwe woonruimte kijken 
immers anders naar verandering dan een stedenbouw-
kundige of een projectontwikkelaar.

Dezelfde percepties spelen ook een rol wanneer 
gekeken wordt naar de resultaten van Eiland8. Met een 
brede doelstelling als het verbeteren van de leefbaarheid, 
veiligheid en het imago van een gebied is het onmogelijk 
om alle resultaten en neveneffecten direct te meten. 
Ten eerste omdat een gedeelte van deze gevolgen nog 
moet plaatsvinden en ten tweede omdat de alternatie-
ven (leegstand of tijdelijke huisvesting zonder creatieve 
broedplaats) niet hebben plaatsgevonden, en dus vanzelf-
sprekend ook niet meetbaar zijn.

Ook bood Eiland8 een alternatief. Met tussenkomst 
van de economische crisis bleken de oude sloop- en 
nieuwbouwplannen niet meer haalbaar. Maar doordat de 
woningen al die jaren bewoond waren bleef renovatie 
een optie.

In dit boek is getracht om (leer)ervaringen te bundelen 
om zo een goed beeld te geven van wat Eiland8 was en 
hoe het project zich in de loop van de tijd ontwikkeld 
heeft. Moge deze ervaringen u als lezer geïnspireerd 
hebben en daarmee de vraag of Eiland8 succesvol is 
geweest beantwoord hebben.

Met vriendelijke groet,

Marion, Marlene, Anne-Marie en Casper
Projectbureau Eiland8

EILAND8 IN DE MEDIA

Eiland8 en de projecten die Eiland8 steunde hebben veel 
van zich laten horen buiten Kanaleneiland en Utrecht. 
Ieder project had zijn eigen doelstellingen en doelgroe-
pen, met als resultaat media-aandacht van lokaal tot 
national, van radio tot televisie en van kranten tot online 
media.

Knalland was een van de meest zichtbare projecten 
van Eiland8. Zo verzorgde Knalland een optreden in 
De Wereld Draait Door, primetime op NPO3 (+/- een 
miljoen kijkers) en zaten ze meerdere keren live in de 
studio bij Radio 1, 2 en 3FM (+/- 2 miljoen luisteraars in 
totaal). Daar bovenop schreven verschilende kranten en 
muziekmedia artikelen en CD-recensies over de twee 
albums. En het tweede album Volhard werd meer dan 
150.000 keer gedownload. Een ander in het oog sprin-
gend project is de Brommerbios, die aandacht kregen op 
radio FunX en NPO3. Het project Safety In Numbers 
werd gedeeld via het online platform van VARA’s Vroege 
Vogels (met een bereik van 25.000 kijkers) en uitgezon-
den op UStad.

Balkon TV was een terugkerend item op RTV Utrecht 
en deze en andere Eiland8-projecten kwamen aan bod 
in talloze items van ‘U in de wijk Kanaleneiland’, De 
Utrechtse Internet Courant (DUIC) en het AD Utrechts 
Nieuwsblad (oplage 55.000). Eiland8 en het project-
bureau waren het onderwerp van een bijlage-artikel 
van Trouw (oplage 320.000): “Eiland8, het Brooklyn 
van Utrecht”. Daarbij waren Eiland8 en de verschillen-
de projecten goed aanwezig op social media, met als 
resultaat duizenden berichten en interacties met fans en 
geinteresseerden. En de video’s van de Eiland8-projecten 
hadden gezamelijk op Youtube meer dan 100.000 views.
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