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Start herinrichting Kanaalstraat en uitnodiging
informatieavond
In mei 2022 informeerden we u over de aanbesteding om een geschikte aannemer te vinden die de
Kanaalstraat opnieuw inricht. Aannemer Kroeze Infra BV kreeg de opdracht om het werk uit te voeren. Kroeze
treft nu de voorbereidingen en start op maandag 31 oktober met de herinrichting bij de Ouderijnbrug,
Kanaalstraat West. Op donderdag 29 september organiseren we een informatieavond in het Stadsklooster.
We vertellen u dan graag over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.
Wat gaan we doen?
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. De werkzaamheden
zijn groot en veroorzaken overlast. We proberen dit
zoveel mogelijk te beperken. We stelden hierom
samen met de omgeving eisen op voor het vinden van
een goede aannemer. Deze eisen gaan bijvoorbeeld
over een goede bereikbaarheid en zo min mogelijk
overlast tijdens de uitvoering voor bewoners en
ondernemers. Aannemer Kroeze heeft het beste plan.
Planning van de werkzaamheden
De herinrichting en het vervangen van het riool kan
helaas niet met behoud van de bomen op de
Kanaalstraat. In oktober starten we daarom met het
verplanten van 16 bomen en kappen we bomen op de
Kanaalstraat West. De overige bomen kappen we in
februari 2023.
Op 31 oktober beginnen we op de Kanaalstraat West
met de herinrichting. We werken vanaf de Billitonkade
naar de Damstraat toe. De uitvoering vindt plaats in 3
hoofdfases.
Fase 1: Kanaalstraat West:
Billitonkade tot kruising J.P. Coenstraat, 5,5 maand;
Fase 2: Kanaalstraat Midden:
Kruising J.P. Coenstraat tot Lombokstraat, 3 maanden;
Fase 3: Kanaalstraat Oost
Lombokstraat tot Damstraat, 5 maanden.
De aannemer is eind 2023 met de Kanaalstraat klaar.
In 2024 werkt Eneco aan de stadsverwarming in de
Damstraat. Daarna richten we de Damstraat opnieuw
in en maken we het Moskeeplein aantrekkelijker.

Verspreidingsgebied:
Lombok; gebied tussen Westplein, Vleutenseweg, Spinozaweg, Leidsekade.

Informatieavond 29 september en communicatie
over de werkzaamheden
We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft
over de herinrichting en wat de werkzaamheden voor u
betekenen. Daarom organiseren we samen met de
aannemer een informatieavond, voordat een nieuwe
fase begint. Op de eerste avond op 29 september,
vertellen we vooral meer over de eerste fase, de
Kanaalstraat West, maar iedereen is welkom. We
staan klaar om uw vragen te beantwoorden over het
ontwerp, de bereikbaarheid en omleidingen, de
inzameling van afval en wanneer we precies voor uw
woning aan het werk zijn.
De eerste informatieavond vindt plaats op:
Donderdag 29 september van 19.30 tot 21.00 uur in
het Stadsklooster, Kanaalstraat 198,
Vóórdat we met de herinrichting starten, zo rond half
oktober, ontvangt u van ons ook een wijkbericht over
de eerste fase Kanaalstraat West. Hierin informeren
we u meer in detail over de werkzaamheden in
Kanaalstraat West, bijvoorbeeld over de omleidingen
en de afvalinzameling.
Tijdens de uitvoering stuurt aannemer Kroeze in het
gebied waar ze aan het werk zijn ook huis-aan-huis
berichten over de voortgang.
Ook stelt aannemer Kroeze tijdens de uitvoering een
bouwapp beschikbaar voor op uw telefoon. Deze wordt
de komende tijd nog aangevuld met informatie door de
aannemer, maar kunt u met de QR-code op de
achterzijde nu al downloaden. Via deze app kunt u
direct de planning inzien, ontvangt u berichten over de
voortgang en kunt u vragen stellen en meldingen doen
aan de omgevingsmanager van Kroeze.
De aannemer plaatst daarnaast nog een
informatiekeet in het gebied waar u kunt binnenlopen
voor vragen.
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We gaan apart met de ondernemers van de
Kanaalstraat in gesprek over wat de herinrichting
betekent voor hun bedrijf, maar zijn zijn natuurlijk ook
van harte welkom op de informatieavond.
Toelichting bomen
We willen de bomen die moeten verdwijnen, zoveel
mogelijk opnieuw gebruiken. Van de bestaande 53
bomen verplanten we er 16. In overleg met een
bewonersgroep kozen we nieuwe plantlocaties in de
wijk, onder andere de Timorkade. De andere bomen
kappen we. Een deel van de gekapte boomstammen
worden hergebruikt door Buurman Utrecht en molen
De Ster. Voor het kappen en verplanten hebben we
een kapvergunning. We planten 89 nieuwe bomen
langs de Kanaalstraat, de Damstraat en op het
kerkplein. Deze komen in grote plantvakken met mooie
nieuwe beplanting.
Een geveltuin? Ja graag!
Met meer bomen en plantvakken op de Kanaalstraat
bereiden we de stad voor op klimaatverandering en
maken we de stad gezonder en aantrekkelijker. Met de
herinrichting van de Kanaalstraat leggen we, voor wie
dat wil, ook gelijk geveltuinen aan. Geveltuinen helpen
regenwater opvangen en planten en bloemen zijn
goed voor de vlinders en bijen. Winkels kunnen we
ook voorzien van geveltuinen.
Bent u bewoner van een huis aan de Kanaalstraat en
wilt u meer weten over een geveltuin en de
voorwaarden, stuur ons dan een mail.
Als u zich op tijd aanmeldt kan de aannemer de
geveltuin aanleggen tijdens de herinrichting. Voor de
bewoners van de Kanaalstraat tussen de BillitonkadeJ.P. Coenstraat is dat vóór 1 november. Vragen of

aanmelden kan via kanaalstraat@utrecht.nl. Voor de
overige bewoners van de Kanaalstraat geldt een
langere bedenktijd. We sturen begin 2023 nog een
wijkbericht uit als herinnering. Woont u niet aan de
Kanaalstraat, maar wilt u wel een geveltuin, kijk dan
naar de mogelijkheden op www.utrecht.nl/geveltuin
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.
Meer informatie?
Voor meer informatie kijk op onze website
www.utrecht.nl/kanaalstraat. Hier leest u alles over de
herinrichting. En hier kunt u zich ook aanmelden voor
de nieuwsbrief.
Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op
met Sander Rijksen van de gemeente Utrecht, via
telefoonnummer 14 030 of via kanaalstraat@utrecht.nl.
Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan contact
op met Wesley Interfurth van aannemer Kroeze, via
telefoonnummer 085-8220405 of via
Kanaalstraat@kroezeinfrabv.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer
14 030.

.
Afbeelding links: Zo ziet de Kanaalstraat er straks uit
Afbeelding rechts: scan de QR-code om de bouwapp herinrichting Kanaalstraat te downloaden.

