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Werkzaamheden fietsstraat Kanaalweg
De gemeente heeft eind vorig jaar de Kanaalweg ter hoogte van het Cereolterrein heringericht als fietsstraat.
Helaas zijn vrij snel na de uitvoering gaten in het asfalt ontstaan. In dit wijkbericht leest u wat we hieraan gaan
doen. We vertellen u ook meer over het aanbrengen van de symbolen op het voetpad.
Aanleiding

Voetgangerssymbolen

De gemeente heeft eind vorig jaar het stuk

Nu het voetpad er een aantal maanden ligt, merken

Kanaalweg ter hoogte van het Cereolterrein

we dat het gebruik hiervan onduidelijk is. Er wordt

aangepast. In plaats van het zwarte asfalt is er

over gewandeld en gefietst. Ook merken we dat

rood asfalt gekomen en is de straat een fietsstraat

auto’s, ondanks de parkeerverbodsborden, toch op

geworden waarbij de auto te gast is. Ook is er een

bepaalde delen van het zwarte asfalt parkeren. Voor

strook zwart asfalt aangelegd voor de voetgangers

de duidelijkheid willen we daarom alsnog de

én wordt er gehandhaafd op foutief parkeren.

voetgangerssymbolen aanbrengen. Dit doen we

Wellicht heeft u gezien dat er in het nieuwe rode

gelijktijdig met de aanleg van het nieuwe asfalt.

asfalt gaten zijn ontstaan. Onderzoek wijst uit dat

Er is in eerste instantie voor gekozen om de

dit komt door de kwaliteit van het asfalt. Dat is

voetgangerssymbolen nog niet aan te brengen,

vervelend en gaan we oplossen. Dit houdt in dat

om te kijken hoe het voetpad zonder zou

het gehele rode asfalt opnieuw moet worden

functioneren. Dit heeft ermee te maken dat auto’s

aangebracht. Het gaat om het gedeelte tussen de

de zwarte strook mogen gebruiken om elkaar te

kruising met de Everard Meijsterlaan en de

kunnen passeren, omdat de straat anders te smal

Goethebrug.

is. Het blijft dus een voetpad dat door passerende
auto’s, of bredere auto’s zoals de brandweer,
moet kunnen worden gebruikt.
Planning
De aanleg staat gepland voor de nacht van
dinsdag 3 op woensdag 4 juli. De aannemer
verwacht dit in één nacht te kunnen doen. Hier is
voor gekozen om nog voor de bouwvak klaar te
kunnen zijn. De exacte planning wordt
momenteel met de aannemer afgestemd en zal
enkele dagen van te voren nog door hem aan de

Wat wordt er gedaan?

directe omgeving gecommuniceerd worden.

De aannemer zal het aangebrachte rode asfalt
verwijderen en vervolgens nieuw rood asfalt

Wat merkt u van de aanleg?

aanbrengen. Dit is nodig omdat de kwaliteit van

Tijdens de werkzaamheden is het gebied rondom

het asfalt niet afdoende is voor de komende

de Kanaalweg minder goed bereikbaar en kunt u

jaren. Als dit niet vervangen wordt, gaat het asfalt

(tijdelijk) geen gebruik maken van dit deel van de

te snel in kwaliteit achteruit. Na het aanbrengen

Kanaalweg. We verwachten dat dit, aangezien de

van het rode asfalt wordt de markering tussen het

werkzaamheden ’s nachts plaatsvinden, beperkte

rode en zwarte asfalt opnieuw aangebracht.

hinder geeft.
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Daarnaast zal er bij de aanleg sprake zijn van

Meer informatie

geluiden zoals bijvoorbeeld het verwijderen van

Heeft u na het lezen van dit wijkbericht nog

het oude asfalt of het gebruik van machines.

vragen dan kunt u contact opnemen met

Er wordt geprobeerd om de overlast zoveel

projectleider Carien Weenink via

mogelijk te beperken.

kanaalweg@utrecht.nl.

Bereikbaarheid woonboten

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

De woonboten tussen de Goethebrug en

rechtstreeks terecht bij wijkbureau West, via

Spinozabrug zijn tijdens de aanleg bereikbaar via

west@utrecht.nl of 14030.

de Goethebrug. De paaltjes bij de Goethebrug
worden hiervoor tijdens de aanleg tijdelijk
verwijderd. De woonboten zijn korte tijd, wanneer
de aanlanding voor de brug geasfalteerd wordt,
niet bereikbaar. De aannemer neemt hierover
contact op met de bewoners van de woonboten.
Vrachtverkeer kan geen gebruik van maken van
de Goethebrug. Deze is daar niet op berekend.
Voor de woonbootbewoners tussen de kruising
Kanaalweg/ Everard Meijsterlaan zal de route, net
als vorige keer, door Park Oog in Al zijn. Hier
wordt ook tijdelijk een paaltje weggehaald.

