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Kanaalstraat en Damstraat opnieuw inrichten:
hoe ver zijn we?
In oktober 2021 informeerden we u over het nieuwe ontwerp voor de Kanaalstraat en Damstraat en wat dit
betekent voor de bomen. In de afgelopen periode hebben we de kapvergunning aangevraagd en is er een
onderzoek geweest naar de verkeerssituatie op dit moment. Daarnaast hebben we gesprekken gehad met
aannemers die het werk graag willen uitvoeren. In dit wijkbericht lees u hier meer over.
Stand van zaken herinrichting
De gemeente zoekt een goede aannemer. Dit doen we
via een aanbesteding. We stelden samen met de
omgeving eisen op. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over
een goede bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast
tijdens de uitvoering. We hebben de plannen van de
aannemers hierop beoordeeld. We verwachten in juni
een aannemer te hebben. Die gaat de plannen voor de
uitvoering verder uitwerken. Dan weten we ook precies
wanneer de aannemer dit najaar begint.
Planning van de werkzaamheden
We richten de hele Kanaalstraat opnieuw in en we
vervangen het riool. De stoep, de fietspaden en de
weg komen er anders uit te zien. Dit najaar beginnen
we op de Kanaalstraat-West met de werkzaamheden.
We werken naar de Damstraat toe. De aannemer is
eind 2023 met de Kanaalstraat klaar. In 2024 wordt in
de Damstraat gewerkt aan de stadsverwarming door
Eneco. Daarna richten we de Damstraat opnieuw in en
maken we het Moskeeplein aantrekkelijker.
We planten 89 nieuwe bomen langs de Kanaalstraat,
de Damstraat en op het kerkplein. Van de bestaande
53 bomen verplanten we 16 naar een andere plek in
de wijk, onder andere naar de Timorkade. Voor het
kappen en verplanten hebben we een kapvergunning.
Wij informeren u als de bomen verplant en gekapt
worden.
Deze werkzaamheden zijn groot en veroorzaken
overlast. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken.
Voordat de uitvoering start, organiseren we samen met

de aannemer een bijeenkomst om u te informeren over
de werkzaamheden.
Werkzaamheden Vitens
Voordat de echte herinrichting begint, werkt Vitens
komend jaar alvast aan de waterleiding in de
Kanaalstraat. Wat dit voor u betekent, leest u in de
berichten die Vitens huis-aan-huis verspreidt.
Verkeersonderzoek
Na de herinrichting is de verkeerssituatie gewijzigd. Op
de Kanaalstraat-Oost wordt de rijbaan smaller en
éénrichting voor auto’s (naar de J.P. Coenstraat). De
rijrichting voor auto’s van de Damstraat-Noord draaien
we om. Dit doen we omdat we hiermee verwachten dat
de Kanaalstraat rustiger en veiliger wordt. Hoe dit er
uit ziet kunt u op de website nalezen.
In februari deden we onderzoek in de buurt naar hoe
druk het is in de verschillende straten, hoe hard het
verkeer rijdt en welke routes ze nemen. De conclusies
van het verkeersonderzoek:
 De avondspits is drukker dan de ochtendspits.
 De Damstraat-Zuid is bijna twee keer zo druk als de
Damstraat-Noord.
 De J.P. Coenstraat is relatief rustig; er rijden
evenveel fietsers als auto’s.
 De auto’s rijden niet hard (op uitzonderingen na).
Op de Kanaalstraat-West rijden auto’s het hardst,
en, op uitzonderingen na, binnen de maximale
snelheid.
 Alle zijstraten van de Kanaalstraat zijn relatief
rustig, qua hoeveelheid verkeer en snelheid.

Verspreidingsgebied:
Lombok; gebied tussen Vleutenseweg, Westplein, Timorkade, Leidsekade en Billitonkade
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We herhalen het onderzoek na de herinrichting. Zodat
we maatregelen kunnen nemen als dat nodig blijkt. De
resultaten van het verkeersonderzoek zijn voor
iedereen op te vragen via kanaalstraat@utrecht.nl.
Waarom wil de gemeente de Kanaalstraat en de
Damstraat opnieuw inrichten?
Bewoners, ondernemers en organisaties uit Lombok
willen dat de buurt aantrekkelijker, groener en veiliger
wordt. De gemeente steunt deze plannen. Door de
Kanaalstraat en de Damstraat opnieuw in te richten
komt er meer ruimte voor voetgangers, wordt de
omgeving groener, het verkeer veiliger en komen
mensen graag winkelen.

Zo ziet de nieuwe inrichting van de Kanaalstraat eruit.

Meer informatie?
Voor meer informatie kijk op onze website
www.utrecht.nl/kanaalstraat. Hier leest u alles over de
herinrichting en het verkeersonderzoek. En hier kunt u
zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Sander
Rijksen van de gemeente Utrecht, via telefoonnummer
14 030 of via kanaalstraat@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer
14 030.

