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Afronding werkzaamheden Kanaleneiland Centrum, het
gebied tussen Churchilllaan-TrumanlaanBernadottelaan en het Amsterdam-Rijnkanaal.
Met de laatste beplantingswerkzaamheden en betratingswerkzaamheden onder de Prins Clausbrug
worden binnenkort de werkzaamheden in Kanaleneiland Centrum afgerond. Dit betekent ook de
beëindiging van de GEM Kanaleneiland waardoor de laatste openbare gebieden weer terugvallen naar
de Gemeente Utrecht.

Beëindiging GEM Kanaleneiland

en langs de Rooseveltlaan opnieuw ingericht. In

In de periode van 2015 tot en met 2019 heeft de

de Rooseveltlaan wordt onder de brug ook een

GEM Kanaleneiland, een privaat publieke

snelheidsremmend plateau aangebracht. Samen

samenwerking tussen Mitros, Portaal, Heijmans

met de recent gereedgekomen horecalocatie ‘Op

en de gemeente Utrecht, het gebied tussen

Roose’ met terras en buitenruimte is ook deze

Churchilllaan –Bernadottelaan- Trumanlaan -

strook dan gereed.

Kanaleneiland Centrum- vernieuwd. In dit gebied

Zie de afbeelding van de impressie van de

zijn vele nieuwe woningen gebouwd,

bootcamp.

gerenoveerd en is de openbare ruimte
vernieuwd. Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan deze afronding. Op 31
december 2019 stopt de GEM
Kanaleneiland haar activiteiten.
Dan vallen de laatste openbare
gebieden weer toe aan de
gemeente Utrecht.
Fitness locatie onder de bug
Afgelopen jaren werd de ruimte
onder de Prins Clausbrug
gebruikt als opslag van
bouwmaterialen voor de
herinrichting van de wijk. Op
deze plek wordt nu een
“bootcamp” plek ingericht om in
de openlucht te sporten. Daarbij
wordt ook het laatste,
ontbrekende stukje van de
boulevard langs het ARK-kanaal
Verspreidingsgebied: Trumanlaan-Amerikalaan-Rooseveltlaan-Bernadottelaan

Utrecht.nl

Schouw van het gebied

Door de aannemer Heijmans zijn ook enkele

Op 17 april 2019 heeft er een schouw van de

onderdelen opgepakt: verwijderen laatste

openbare ruimte plaatsgevonden. Het doel van

bouwhekken, herstellen beschadigde grasmat op

de schouw was om eventuele restpunten en

binnentuin en plaatsen van extra hekwerken voor

laatste aanpassingen / verbeteringen in de

de afsluiting van de binnentuin tussen Auriollaan

openbare ruimte te benoemen. Bij de schouw

en Rooseveltlaan

waren de Gemeente Utrecht, de GEM
Kanaleneiland en een 15 tal bewoners aanwezig.

(Van de schouw is ook een uitgebreide actielijst

Deze bewoners hadden zich eerder aangemeld

opgesteld. Deze is op te vragen bij het

na een voorlichtingsbijeenkomst in de wijk.

wijkbureau Zuidwest ).

Tijdens de schouw is de openbare ruimte in
respectievelijk: Trumanlaan, Churchilllaan,
Monetlaan, Bernadottelaan, Marchallaan,

Meer informatie

Auriollaan en de Rooseveltlaan bekeken.

Meer weten over een zuidwest Utrecht? Kijkt u

Bewoners hebben daarbij vragen gesteld en

dan op www.utrecht.nl/. Meer weten over dit

opmerkingen gemaakt. We hebben verschillende

project? Op www.utrecht.nl/ kunt u actuele

punten genoteerd. Bijna alle (kleinere)

informatie lezen.

aandachtpunten zijn inmiddels opgepakt of
aangepast.

Heeft u vragen over de inhoud van dit
wijkbericht? Stuur dan een mail naar

Over de bewonerswensen met betrekking tot

zuidwest@utrecht.nl.

verkeersmaatregelen en meer groen in het
gebied, informeren wij u nog op korte termijn via

Ook voor andere vragen over uw wijk kunt u

een apart wijkbericht. Mogelijke maatregelen

terecht bij wijkbureau Zuidwest, via

vallen namelijk niet meer onder het ‘GEM

telefoonnummer 14 030 of zuidwest@utrecht.nl.

project’, maar zijn voor besluitvorming aan de
gemeente.
Op hoofdlijnen zijn de in de onderstaande tabel
opgesomde onderwerpen tijdens de schouw aan
de orde geweest.

