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Planning aanpak Adenauerlaan, Attleeplantsoen
en Trumanlaan
In november hebben wij een wijkbericht verstuurd over de aanpak van het vernieuwen van 3 straten in
Kanaleneiland Noord Noord (KENN). De plannen zijn definitief en er wordt gestart in de Adenauerlaan.
Aannemer Van den Heuvel is voor Waterbedrijf Vitens nog bezig met de laatste voorbereidingen, het
verleggen van de waterleiding in de Adenauerlaan.
Wat gaat er gebeuren en wanneer?
De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van
de straat, de stoep, de parkeervakken, groen en het
vernieuwen van een speelplek. Ook wordt het riool
vernieuwd. Doordat er drempels worden geplaatst en
de straten smaller worden gemaakt, gaat het verkeer
langzamer rijden.
Op dit moment zoeken we een aannemer om het werk
voor ons te doen. Net voor of net na de zomervakantie
- dus tussen juli en september - begint de aannemer
met de werkzaamheden in de Adenauerlaan. De
andere 2 straten, Attleeplantsoen en Trumanlaan,
volgen daarna.
Vanaf het moment dat de aannemer aan het werk
gaat, is deze ongeveer een half jaar bezig. Vanaf dan
communiceert de aannemer zelf over de planning van
het werk met de buurt. Kort voor de start informeren
we u hoe de aannemer dat gaat doen.
Bereikbaarheid en parkeren
Tijdens de werkzaamheden blijven woningen
bereikbaar voor voetgangers. Wel zijn er voor het werk
aan de weg tijdelijk afsluitingen nodig. Fietsers en
auto’s worden dan omgeleid. Op borden staat
aangegeven welke route u kunt volgen.
Bij het werk aan de parkeervakken, zullen er plaatselijk
minder parkeervakken beschikbaar zijn. We
onderzoeken of het mogelijk is om tijdelijk een paar
vervangende parkeerplekken te organiseren, maar dat
zal niet de hele tijd en niet voor alle auto’s lukken.

Bomen planten, verplanten en kappen
Om de wijk te vergroenen worden er extra bomen
geplant. Een aantal bomen is in slechte conditie of
staat op een plek die niet handig is voor de nieuwe
inrichting. Eind maart, voordat het broedseizoen
begint, zijn er al 29 bomen gekapt en 3 verplant, Eén
boom wordt later gekapt omdat daar nu een duif in
nestelt. Nadat de straten opnieuw zijn ingericht,
worden er 52 nieuwe bomen geplant, 23 meer dan er
zijn gekapt.
Regenwater opvangen
Het nieuwe rioolsysteem krijgt twee buizen: één voor
afvalwater en een aparte afvoer voor het regenwater.
Het regenwater proberen we zo lang mogelijk in de
grond vast te houden, zodat bomen en struiken dit
water kunnen gebruiken tijdens warme en droge
periodes. Dit is nodig vanwege de gevolgen van
klimaatverandering.
Wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan een groener
en leefbaar Utrecht? Dan kan! Lees wat u kunt doen
op https://www.utrecht.nl/. Eén van de maatregelen die
u kunt nemen als u in een woning met een voordeur
aan de straat woont, is meewerken met het afkoppelen
van de regenpijpen. Het regenwater gaat dan niet
meer in het afvalwaterriool (zoals nu), maar in de
nieuwe regenwaterbuis. Gemeente Utrecht betaalt de
kosten van de werkzaamheden op uw terrein en de
aannemer zal de tuinen na afloop herstellen.

Verspreidingsgebied:
Kanaleneiland Noord Noord, het gebied tussen de Martin Luther Kinglaan en Van Heuven Goedhartlaan, tot en met de
Trumanhof
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Meer informatie
Op https://www.utrecht.nl/ kunt u meer informatie
vinden en de definitieve plannen bekijken. Bij vragen
over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager Frank van Gennip via
telefoonnummer 14 030 of e-mail KENN@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Zuidwest, Al Masoedilaan 188, via telefoon
14 030 of per e-mail zuidwest@utrecht.nl.
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