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Helden van de straat
Opgroeien in de Utrechtse probleemwijk Kanaleneiland

Vorige week kondigde de gemeente Utrecht een
samenscholingsverbod aan in Kanaleneiland.
Deze wijk wordt al jaren geteisterd door
criminele jongeren. Zij zijn het rolmodel voor de
opgroeiende jeugd. „Op straat gaat het om
respect.”

Vernieuwing duurt lang

Kanaleneiland in Utrecht Foto Evelyne Jacq

Kanaleneiland zit met een harde
kern criminelen in de maag die on-
verbeterlijk is. Ze zijn tussen de
twaalf en twintig jaar en meestal
van Marokkaanse afkomst. Ze heb-
ben een grote sociale achterstand,
geen onderwijs gevolgd. Alleen een
harde aanpak biedt nog soelaas. De-
ze dringende woorden sprak toen-
malig korpschef Peter Vogelzang
ruim zes jaar geleden, in mei 2001.
Het was één van de eerste krachtige
waarschuwingen dat het mis ging in
de wijk.
Bestuurders, hulpverleners en poli-
tie stellen dat sindsdien veel is be-
reikt. Er zijn miljoenen uitgegeven.
De renovatie van de wijk is aange-
vangen. Het Hart van Noord, een
bundeling van de drie scholen en
welzijnsorganisatie Doenja Dienst-
verlening, ligt er mooi bij. De sa-
menwerking loopt volgens de be-
trokkenen op rolletjes. Er is meer
bemoeizorg met zwakke gezinnen.
Politie, justitie en zorginstanties be-
spreken geregeld individuele geval-
len in het zogenoemde Veiligheids-
huis. Wethouder Marka Spit spreekt
in de Wijkenmonitor 2007 de hoop
uit dat Kanaleneiland „in 2010 een
wijk is waar meer samen geleefd
wordt in plaats van langs elkaar
heen. Een wijk waar mensen zich
thuis voelen en willen blijven wo-
nen.”
Daar is voorlopig geen sprake van.
In de monitor staat ook dat zestig
procent van de bewoners de wijk wil
verlaten. De tevredenheid over de
jongerenvoorzieningen is de laatste
jaren gehalveerd: nog maar 16 pro-
cent van de jongeren is er tevreden
over. De criminaliteit is in dezelfde
periode met bijna een kwart toege-
nomen. De bewoners geven hun
wijk een vier, terwijl dit twee jaar ge-
leden een 5,4 was.
De samenwerking tussen sommige
hulporganisaties loopt nu ook niet
goed. De wijkraad weigert hun
handtekeningen te zetten onder het
nieuwe actieplan. De raad vindt dat
er te veel plannen zijn die te weinig
concreet worden uitgewerkt. Liever
ziet hij drie succesvolle grote projec-
ten dan een veelvoud aan kleine
deelprojectjes waarvan onduidelijk
is en blijft wat de toegevoegde waar-
de voor Kanaleneiland is.
Die zucht naar projecten op jonge-
rengebied is ook Ruud Bochardt,
oud-manager jeugdbeleid bij Stich-
ting Welzijn Utrecht Zuid-West,
gaan tegenstaan. „Er werd hapsnap
beleid gevoerd. Daardoor moest het
wiel iedere keer opnieuw worden
uitgevonden en ging kostbare tijd
verloren. Terwijl bij alle projecten
de rode draad duidelijk is: conse-
quent zijn, afspraken maken, struc-
tuur bieden.”
Toen Bochardt in 1997 begon, was de
neergang van de wijk al begonnen.
Met het grote project Nieuwe Kan-
sen werden jongeren van de straat
gehouden. „Er werd meer dan drie
miljoen gulden ingepompt, voor
zeshonderd jongeren. Een enorm
kapitaal. We hebben daar veel mee
bereikt, maar na 3,5 jaar waren er in-
eens andere prioriteiten en hield
het project op te bestaan. Zonde van
het werk.” 
De huidige verantwoordelijke voor
jeugdbeleid, Jan Buijze, deelt de me-
ning dat meer consistentie in beleid
nodig is. „Vanuit politiek en hulp-
verlening zijn vaak gedreven men-
sen werkzaam, idealisten, die voor
zichzelf een doel van een paar jaar
hebben gesteld. Zo’n termijn is vaak
onrealistisch. Ook moet men waken
voor incidentenaanpak. De ambities
moeten niet te hoog worden ge-
steld.”
Bochardt vergelijkt de opbouw van
een wijk als Kanaleneiland met nati-
on building in Irak of Afghanistan.
„Je kunt in een paar jaar een demo-
cratie willen bewerkstelligen, maar
dat zal je niet lukken. Ook bij woon-
wijken is het een kwestie van de lan-
ge adem. Dit gaat decennia duren.”
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KANALENEILAND

Dimitri Tokmetzis

H oe ziet het leven van een 11-jarig
jochie in Kanaleneiland-Noord er-
uit? Bert Brouwer, directeur van

de rooms-katholieke basisschool de Ze-
ven Gaven, zucht, laat een stilte vallen,
zakt achterover in zijn stoel en kijkt
omhoog alsof het antwoord op het pla-
fond staat geschreven. „Heel anders dan
zijn leeftijdgenootjes in Wassenaar.”
Stilte. Kijken. Oké, een hypothetische
knul. Laten we zeggen dat het jongetje
Marokkaans is, die kans is in deze wijk
immers het grootst. Hij woont waar-
schijnlijk in een kleine flat met veel
broertjes en zusjes. Het is een drukke
boel thuis. Zowel binnen als buiten
krijgt hij veel impulsen. Hij is daarom
snel afgeleid en druk. Hij is ook licha-
melijk. Dat ligt deels aan de cultuur. Hij
plukt, duwt en trekt snel aan andere
kinderen.

Met zijn elf jaar heeft hij al ervarin-
gen opgedaan die de meeste volwasse-
nen Nederlanders niet hebben. Hij ziet
dat er gedeald wordt in de buurt en
speelt dat na met zijn vriendjes op het
schoolplein. Ze weten van overvallen en
wie die hebben gepleegd. Hij zal dat
nooit aan de politie vertellen. Dat is ver-
raad. De politie is je vijand. Als de poli-
tie de wijk binnenkomt en anderen aan-
spreekt, dan bemoei je je daarmee. Hij
weet waar, wanneer en van wie je wa-
pens kunt kopen. Soms knapt hij klus-
jes op voor grote jongens. Brengt een
pakketje weg of staat op de uitkijk als

een ander een kraak zet. Zijn wereld is
Kanaleneiland. Hij wordt nooit meege-
nomen naar de bioscoop, het bos of the-
ater. Thuis kijkt hij naar buitenlandse
zenders. Meestal heeft hij geen idee hoe
het in de rest van de wereld aan toe gaat.

Verkeerde zaken
Op straat draait alles om respect, zegt
Sadek Boumenjal (27), die in de wijk is
opgegroeid. Respect kun je op verschil-
lende manieren verdienen. Met je vuis-
ten bijvoorbeeld. De sterkste kan zijn
gezag laten gelden. Of met talent. Bou-
menjal kon goed voetballen. Dat lever-
de hem status op. Jongens zonder dit ta-
lent, of zonder harde vuisten moeten
zich op een andere manier bewijzen.
„En dat is meestal niet door braaf te
zijn. Wie zijn de heersers van de straat?
Dat zijn de assertieve jongens, de jon-
gens met lef.”

Wie zich niet in die harde straatcul-
tuur wil mengen, heeft een probleem.
Een Turkse moeder ziet met lede ogen
aan hoe haar zoon van veertien thuis
zit. Een paar jaar geleden werd hij door
een groep Marokkaanse jongens achter-
na gezeten, wegens een kleine ruzie. Hij
durft niet meer naar buiten, ook niet
voor een boodschap. „Hij zit nu maar
binnen voor de tv, of achter de computer
of playstation. Ik heb wel eens aangebo-
den om met hem mee de straat op te
gaan. Dat wil hij niet. Die jongens schel-
den graag over moeders en dat wil hij
niet over mij horen.”

Soms is ze bang dat haar zoon iets
overkomt. Of dat hij zich met ‘verkeer-
de zaken’ in laat. Dat hij gaat roken of
drinken. Of nog erger, dat hij drugs gaat

gebruiken. Veel jongens doen dat hier.
Drugs zijn overal. Ze probeert haar
zoon volgens goede islamitische princi-
pes op te voeden. Ze denkt dat het lukt.
Maar ze ziet ook dat hij het gedrag van
sommige jongens stiekem wel stoer
vindt. Als ze met grote auto’s en piepen-
de banden door de straat scheuren. En
dat die jongens overal mee lijken weg te
komen. Als ze opgepakt worden, zeg-
gen ze tegen de jochies rondom de poli-
tiewagen dat ze zo weer terug zijn. „Nu
zegt mijn zoon nog: ‘die jongens heb-
ben geen zweet op hun voorhoofd ge-
kregen van die auto. Ze hebben er niet
voor gewerkt. Dat is niet goed.’ Ik hoop
dat hij zo blijft denken, maar ik ben vre-
selijk ongerust.”

Het liefst zou ze de wijk verlaten. Fi-
nancieel zou het op zich wel kunnen,
want zowel zij als haar man hebben een
baan. „We krijgen ons huis alleen niet
verkocht. Wie wil hier nou wonen?” B e-
gin vorig jaar werd het oude buurthuis
bij ons tegenover door een nieuwe groep
in gebruik genomen, door de zogenoem-
de harde kern. Sindsdien is de overlast
enorm toegenomen, terwijl het daarvoor
een redelijk rustige buurt was, zegt ze.

Die harde kern bezorgt bewoners, po-
litie, hulpverleners en beleidsmakers
grote kopzorgen. Vorige week werd be-
kend dat de gemeente een zwaar middel
van stal haalt voor Kanaleneiland: het
samenscholingsverbod. Het verbod is
van toepassing op vier gebieden in Ka-
naleneiland waar veel jongeren hangen
en komt bij de maatregelen die al eerder
genomen zijn. In een aantal delen van
Kanaleneiland hangen bijvoorbeeld be-
wa k i n g s c a m e r a ’s. Maar ze halen niet
veel uit. Vaak zijn de glazenzetters ’s
ochtends in de weer om de ruiten van
naar urine stinkende portieken te ver-
vangen. In de bosjes liggen complete
matrassen. Stoepen zijn opengebroken
omdat de stenen worden gebruikt voor
autokraken. Voortuintjes worden ge-
bruikt om de auto te parkeren of om de
vuilniszakken te bewaren.

De politie kent weliswaar de jonge-
ren inmiddels goed, maar de overlast en
criminaliteit in een klein gebied dalen
nog steeds niet, zegt Maaike van Leu-
ken, chef van het politiedistrict waar

Kanaleneiland onder valt. „We willen
de cijfers van na de zomer over jaarlijkse
stijging van de criminaliteit niet af-
wachten en hebben om het verbod ge-
vraagd. De media-aandacht die hierop
volgde, heeft de uitvoering momentum
gegeven.”

Maar lang niet iedereen is blij met die
media-aandacht. Niemand in de wijk
ontkent dat de problemen groot en
complex zijn. Maar veel bewoners en
betrokkenen klagen erover dat de oor-
zaken van de overlast, verloedering en
achterstand te vaak bij de jongeren wor-
den gezocht. Dieper liggende oorzaken
– de negatieve rolmodellen, de gespan-
nen relatie tussen bewoners en gezag en
de vlucht van succesvolle bewoners – ra-
ken daardoor op de achtergrond.

Losers
Maar toch: de harde kern zorgt onte-
genzeggelijk voor veel overlast. Kana-
leneiland telt ongeveer 5.000 jongeren
van onder de zeventien jaar. Het Veilig-
heidshuis, een netwerk van politie, jus-
titie en zorgverleners, houdt 114 over-
last gevende en criminele jongeren in
de smiezen. De politie in Kanaleneiland
loopt bovendien met een geplastificeer-
de lijst met foto’s, namen en adressen
van 21 jonge lokale criminelen op zak.
„Dat zijn niet de grote drugsdealers in
de wijk”, zegt districtschef Van Leuken.
„Dat is een verhaal apart. Deze jongeren
houden zich bezig met woninginbraak,
vandalisme en autokraken.”

Het is deze groep en meelopers die de
politie wil treffen met het samenscho-
lingsverbod. Van Leuken: „We willen
niet de straten schoonvegen. De meeste
jongeren zijn prima bezig. Kanalenei-
land is nu eenmaal een wijk met een rij-
ke straatcultuur. Dat moet je niet kapot
willen maken, want er gaat ook veel so-
ciale controle vanuit.”

De kunst is, zegt de districtschef, om
het kaf van het koren te scheiden. „We
proberen te laten zien dat die 21 crimi-
nelen en de meelopers geen helden
maar losers zijn. Op dit moment kijken
zeker de kleine jongetjes nog veel te veel
tegen ze op. Onlangs nog pakten we vijf
jongeren op van de harde kern. Een dag
later stonden ze weer op straat. Welis-

waar met een dagvaarding, maar toch.
Het lijkt alsof ze ermee wegkomen. We
moeten die jongens dus nog veel dich-
ter op hun huid gaan zitten. En zorgen
dat ze sneller berecht worden en tussen-
tijds niet vrij komen.”

Die negatieve rolmodellen zijn hét
probleem, zegt Boumenjal. Iedereen in
de wijk weet wie ze zijn en wat ze doen,
behalve de politie, zo lijkt het wel. De
jongens hier vinden dat wel mooi. Veel
sympathie voor de politie is er niet. Er is
een groeiende afkeer tegen de Neder-
landse samenleving. „Bij velen bestaat
het gevoel dat ze niet genoeg kansen
krijgen. Dat ze geen werk of stage kun-
nen vinden wegens hun afkomst. Of dat
ze weer in een hoek worden gezet door
de media of types als Wilders.”

Toch denkt Boumenjal ook dat de
jongeren eens kritisch naar zichzelf
moeten kijken. „Het is een kwestie van
persoonlijkheid of je het wel of niet redt
je eigen leven op te bouwen. Mijn ou-
ders zijn analfabeet. Mijn vader heeft al-
tijd met zijn handen gewerkt. Maar op
school hebben ze me gesteund. Dat von-
den ze heel belangrijk. Nu ik afgestu-
deerd ben, zijn ze enorm trots. En zoals
ik zijn er velen hier, maar die trekken
niet de aandacht van de media.”

Boumenjal constateert ook ‘een groot
gat’ tussen gemeente en bewoners. „Er
zijn ik weet niet hoeveel organisaties ac-
tief in de wijk die tussen bevolking en
gemeente in staan. Maar de meeste zijn
onbekend bij de bewoners. Voor hen is
volstrekt onduidelijk wie wat doet en
waar je naartoe moet als je problemen
hebt.” Voor welwillende jongeren
wordt ook te weinig gedaan in de wijk,
vindt hij. Het jeugdhonk Chill Eiland is
voor de doelgroep van zware jongens.
Een Amsterdams team van jongeren-
werkers probeert daar de jongens iedere
avond bezig te houden. „Maar wat is er
voor de rest te doen? Niets.”

Frustrerend
Ook Jan Buijze, projectmanager bij wel-
zijnsorganisatie Doenja Dienstverle-
ning, vindt dat de ‘gewone’ jongere er
in Kanaleneiland bekaaid vanaf komt.
„Het zou mooi zijn als we eens wat min-
der energie steken in het zwakker ma-

ken van criminelen en meer energie in
het versterken van de positie van wel-
willende jongeren.” Hij zou graag meer
initiatieven zien die uitgaan van een po-
sitieve benadering, die talenten en mo-
gelijkheden van jongeren benutten. Dat
jongeren een plek in de wijk krijgen
waar ze zich kunnen ontplooien. waar
ze zich met muziek of kunst bezig kun-
nen houden. „Ik hoop dat het geld niet
alleen maar naar de moeilijke doelgroe-
pen gaat, maar ook naar de jongeren die
iets positiefs willen doen.”

Het behoud van deze welwillende
groep is misschien wel de grootste uit-
daging van de wijk, zegt schooldirec-
teur Brouwer. Ouders worden op school
intensief begeleid in de opvoeding en
bij het onderwijs betrokken. Hij ziet ou-
ders groeien in hun rol en meer greep
krijgen op de opvoeding van hun kinde-
ren en hun leven. „Maar die gezinnen in
Kanaleneiland niet een erg veilige om-
geving om kinderen op te voeden. Als
het even kan, trekken ze weg. Naar
Leidsche Rijn bijvoorbeeld.”

De vraag is: wat komt er voor terug?
Meestal een kansarm gezin, zegt Brou-
wer. Mannen die hun bruiden recht-
streeks uit Marokko halen en die van
toeten noch blazen weten. „Dan moet je
weer opnieuw beginnen. Dan krijgen
wij weer de kinderen die geen woord
Nederlands spreken. Dat is frustrerend.
Dé oplossing bestaat misschien niet,
maar het zou flink helpen als kansar-
men beter over de stad werden ge-
spreid. Maar dat gaat onze school na-
tuurlijk ver te boven. Daarvoor moet je
bij de gemeente zijn.”

Brouwer vindt zijn werk nog wel
leuk, al zijn de afgelopen elf jaar ‘tro-
penjaren’ geweest. „In het begin was
het vooral brandjes blussen. Soms let-
terlijk. We konden de ouders niet goed
bereiken en ze hadden nauwelijks een
rol bij het onderwijs. Dat is nu wel an-
ders. De ouders zijn betrokken. De kin-
deren krijgen meer rust en structuur en
er is meer aandacht voor sociaal-emoti-
onele problemen. Het geeft je veel vol-
doening om te zien dat sommige gezin-
nen verder komen en dat je daar dan bij
geholpen hebt. Maar of de wijk in 2012
veel beter is? Ik durf 't niet te zeggen.”


