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Kap en verplanten bomen Kanaalstraat 
 

Vanaf maandag 14 november verwijderen wij de bomen in de Kanaalstraat, tussen Billitonkade en J.P. 

Coenstraat. Op de plek van de werkzaamheden is het parkeren van auto’s tijdelijk niet mogelijk. Alle bomen 

die op de Kanaalstraat staan vervangen we uiteindelijk voor nieuwe.  

 

Wat gaan we doen?  

Maandag 31 oktober zijn wij gestart met het opnieuw 

inrichten van de Kanaalstraat. We richten de hele 

Kanaalstraat van gevel tot gevel opnieuw in en we 

vervangen het riool. Hierbij kunnen we de bomen 

helaas niet behouden. Voor het kappen en verplanten 

hebben we een kapvergunning.  

 

Wanneer kappen we de bomen? 

We willen de huidige bomen zo lang mogelijk laten 

staan. Als eerste moeten de bomen op Kanaalstraat-

West weg, dit is het gedeelte tussen Billitonkade en 

J.P. Coenstraat. Op maandag 14 en dinsdag 15 

november kappen we 10 bomen. Drie bomen die 

verplantbaar zijn, halen we nu weg en planten we in 

februari terug in de wijk. Het weghalen van de bomen 

gebeurt met groot materieel. Om daarvoor ruimte te 

hebben en om schade te voorkomen, hebben we liever 

geen geparkeerde auto’s in de straat. Daarom 

plaatsen we voorafgaand aan de werkzaamheden 

parkeerverboden. We verzoeken u vriendelijk om op 

14 en 15 november uw auto ergens anders te 

parkeren. Voor de veiligheid zetten we tijdens het 

kappen verkeersregelaars in die voetgangers, fietsers 

en auto’s omleiden tijdens het werk. Het zagen van de 

bomen veroorzaakt geluidsoverlast. Dit is helaas niet 

te voorkomen. 

 

Waarom vervangen we de bomen? 

Bomen zijn zeer waardevol voor een gezonde, 

aantrekkelijke stad. De gemeente kapt daarom een 

boom alleen als het echt niet anders kan. Als wij de 

bomen laten staan is de kans groot dat een flink deel 

van de bomen in de komende jaren alsnog afsterft en 

dan moeilijk te vervangen is. 

Met het weghalen van de bomen ontstaat ruimte om 

veel meer groen toe te voegen en de wijk beter voor te 

bereiden op het veranderende klimaat. In totaal 

planten we 89 nieuwe bomen langs de Kanaalstraat, 

de Damstraat en op het kerkplein. Deze komen in 

grote plantvakken te staan. We planten een mix van 

bomen: esdoorn, iep en linde. Deze zijn 

klimaatbestendig, beter bestand tegen ziekte en 

uitgekozen vanwege hun bijdrage aan de biodiversiteit.   

Van de bestaande 53 bomen verplanten we er in totaal 

11 naar een andere plek in de wijk, onder andere naar 

de Timorkade. Het hout van de gekapte bomen krijgt 

een nieuwe bestemming via molen de Ster, Buurman 

Utrecht en stadstuin Kanaalweg.    

We bieden verder voor iedereen die woont aan de 

Kanaalstraat geveltuinen en nestkasten aan. 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.   

 

Meer informatie? U kunt nu ook langskomen! 

Voor meer informatie kijk op onze website 

www.utrecht.nl/kanaalstraat. Hier leest u alles over de 

herinrichting. Heeft u vragen over het project of over 

de bomen? 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. Of loop binnen in de  

bouwkeet op het plein bij de Antoniuskerk.   

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 

Wijkbureau West, of via telefoonnummer 14 030. 

 

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. 
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