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Afsluiting Kanaalstraat ter hoogte van J.P. Coenstraat
verschoven naar januari
De gemeente Utrecht is in de J.P. Coenstraat, Laurens Reaalstraat en de Leidsekade bezig met het
aanleggen van een nieuw hemelwaterriool. Om het hemelwaterriool aan te kunnen leggen wordt de
Kanaalstraat ter hoogte van de J.P. Coenstraat afgesloten van 4 tot en met 12 januari 2019. De
afsluiting was aangekondigd in de week voor kerstmis, maar is uitgesteld.

Waterproof Lombok

Datum afsluiting gewijzigd

Het project ‘Waterproof Lombok’ houdt in dat de

In eerste instantie zou de Kanaalstraat worden

gemeente op plekken waar souterrainwoningen

afgesloten van 14 tot 21 december. Echter op

zijn, een hemelwaterriool aanlegt. Dit nieuwe

verzoek van de ondernemers uit de Kanaalstraat

riool komt naast de bestaande riolering te

hebben we besloten de werkzaamheden en de

liggen. Zo kan bij hevige regenbuien overtollig

afsluiting te verzetten naar 4 t/m 12 januari.

regenwater makkelijker worden afgevoerd.
Planning Waterproof Lombok
Wat gaan we doen?

Door de werkzaamheden aan de Kanaalstraat uit

De werkzaamheden bestaan uit het weghalen

te stellen zal het project Waterproof Lombok

van de bestrating van een deel van de J.P.

meer vertraging oplopen. De planning ziet er in

Coenstraat, Leidsekade en Laurens Reaalstraat.

grote lijnen als volgt uit: J.P. Coenstraat 31 – 67

Daarna graven we ongeveer 4 meter in de

uitvoering december 2018 tot 21 januari 2019,

bodem. Vervolgens plaatsen we de nieuwe

Kanaalstraat uitvoering 4 t/m 12 januari,

riolering en sluiten we alle hemelwater-

J.P. Coenstraat 71 – 93 uitvoering 14 januari tot

aansluitingen die aan de voorkant van de

8 februari, Leidsekade uitvoering februari –

woningen zitten, aan. Tot slot maken we de

maart en de Laurens Reaalstraat van maart tot

bestrating weer netjes. Doordat het nieuwe

half april.

hemelwaterriool de Kanaalstraat kruist, zal deze
afgesloten moeten worden om de

Meer informatie

werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

afsluiting van de Kanaalstraat, ter hoogte van de

met B. van Seeters (Projectmanager Waterproof

J.P. Coenstraat, zal plaatsvinden van 4 tot en met

Lombok), via telefoon nummer 14 030 of e-mail

12 januari 2019.

waterproof@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau West,
Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage, of via
telefoonnummer 14 030.
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