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Wijkbericht

oktober 2022

Start herinrichting Kanaalstraat west
Op maandag 31 oktober start aannemer Kroeze Infra BV met de herinrichting van de Kanaalstraat bij de
Ouderijnbrug, Kanaalstraat west. In dit wijkbericht leest u over de werkzaamheden op de Kanaalstraat west en
wat dit voor u betekent.
Wat gaan we doen?
We richten de hele Kanaalstraat opnieuw in en we
vervangen het riool. De stoep en de weg komen er
anders uit te zien. Al deze werkzaamheden zijn groot
en veroorzaken overlast. De bomen kappen of
verplanten we. Hiervoor komen 89 nieuwe bomen in
de plaats.
Aanpak en bereikbaarheid wijk
De uitvoering vindt plaats in 3 hoofdfases (A, B, C)
waarbij we vanaf de Billitonkade naar de Damstraat
toe werken. We werken steeds in vakken waarin we
eerst het riool vervangen en daarna de straat nieuw
inrichten.
Voetgangers kunnen altijd langs het werk lopen en alle
huizen blijven zo altijd bereikbaar.
Fietsers leiden we om de werkvakken via de
omliggende straten, maar de wijk blijft altijd goed
bereikbaar. Om drukte op de Kanaalstraat te
voorkomen maken we een omleidingsroute voor
doorgaande fietsers langs de parallelrijbaan aan de
zuidkant van de Vleutenseweg. Het huidige fietspad
hier maken we geschikt voor twee richtingen (zie
kaartje volgende pagina).
Auto’s kunnen niet langs het werkvak rijden. De
zijstraten die op het werkvak uitkomen zijn doodlopend
voor auto’s. We zorgen ervoor dat auto’s kunnen keren
zodat ze toch in deze zijstraat kunnen rijden en
parkeren.

Fase A Kanaalstraat west
In fase A wordt de Kanaalstraat tussen de Billitonkade
en de J.P. Coenstraat aangepakt. Deze fase duurt van
31 oktober 2022 tot begin mei 2023.
Fase A1a
Op maandag 31 oktober starten we op de Billitonkade
met de aanleg van het riool. Deze fase duurt tot eind
november. De Kanaalstraat is dan gewoon bereikbaar
voor het verkeer. De Johannes Camphuysstraat en
Billitonkade noord lopen dood op het werkvak. Hier
komen keerlussen voor auto’s.
Fase A1b
Eind november start fase A1b en in deze fase sluiten
we de Kanaalstraat en de Ouderijnbrug af voor auto’s
en fietsers. Voetgangers kunnen de werkzaamheden
wel passeren. Fase A1b duurt tot eind december. Als
de Ouderijnbrug is afgesloten moeten fietsers
omrijden, waarvoor we omleidingsroutes aangeven.
De plannen voor fase A2 tot en met A5 werken we nog
uit. U ontvangt eind december van ons een wijkbericht
over de voortgang en wat de uitvoering van fase A2
voor u betekent. Daarnaast ontvangen direct
omwonenden de huis-aan-huis brief van de aannemer.

Aannemer Kroeze stuurt voor de start van elke fase
een brief aan bewoners in de straten die aan het
werkvak grenzen. Hierin staat bijvoorbeeld waar u uw
huisvuil kunt aanbieden op de inzameldag of hoe u uw
woning kunt bereiken. Ook kondigen we de
werkzaamheden aan op borden in de straat een week
voordat het werk start. Alle informatie is altijd terug te
vinden in de omgevingsapp “Herinrichting
Kanaalstraat” en op www.utrecht.nl/kanaalstraat.
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Vervolg werkzaamheden
De aannemer start in mei 2023 met fase B
(Kanaalstraat midden: J.P. Coenstraat tot de
Lombokstraat), en eind augustus 2023 met fase C
(Kanaalstraat oost: Lombokstraat tot de Damstraat).
Eind 2023 is de Kanaalstraat klaar.
We houden u op de hoogte
We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft
over de herinrichting en wat de werkzaamheden voor u
betekenen. We houden u op de hoogte door:
1. Aannemer Kroeze stuurt tijdens de uitvoering huisaan-huis berichten over de werkzaamheden.
2. Met de omgevingsapp ‘herinrichting Kanaalstraat’
geeft aannemer Kroeze informatie over
bijvoorbeeld de planning, de werkzaamheden en
wegafsluitingen. De app downloadt u gratis in de
Appstore of Playstore, of scant u via de QR-code
onderaan deze brief.
3. Op het Antoniusplein plaatst aannemer Kroeze een
bouwkeet waar u kunt binnenlopen voor vragen
Met de ondernemers voeren we apart gesprekken over
wat de herinrichting betekent voor hun zaak of winkel.
Een geveltuin? Ja graag!
Tijdens de herinrichting van de Kanaalstraat leggen we
meer bomen en plantvakken aan. En voor wie dat wil,
ook gelijk geveltuinen. Geveltuinen helpen regenwater
opvangen en planten en bloemen zijn goed voor de
vlinders en bijen.
Bent u bewoner van een huis of ondernemer aan de
Kanaalstraat en wilt u meer weten over een geveltuin
en de voorwaarden, stuur ons dan een mail:

kanaalstraat@utrecht.nl. U kunt zich bij dit mailadres
ook meteen voor een geveltuin aanmelden.
Voor de bewoners van de Kanaalstraat tussen de
Billitonkade- J.P. Coenstraat is dat vóór 1 november.
Woont u niet aan de Kanaalstraat, maar wilt u wel een
geveltuin, kijk dan hier naar de mogelijkheden op
www.utrecht.nl/geveltuin.
Meer informatie? Kom langs!
De start van de herinrichting markeren wij met een kort
moment op vrijdagmiddag 28 oktober. Van 15.00 tot
16.00 uur ben u van harte welkom op het
Antoniusplein voor koffie/thee en wat lekkers en om u
te laten informeren over de werkzaamheden.
Voor meer informatie kijk op onze website
www.utrecht.nl/kanaalstraat. Hier leest u alles over de
herinrichting.
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 infra
bv, via telefoonnummer 085-8220405 of via
kanaalstraat@kroezeinfrabv.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau West, of via telefoonnummer 14 030.
Afbeelding: scan de QR code om
de omgevingsapp “herinrichting
Kanaalstraat” te downloaden.

