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Verplanten, kappen en aanplanten bomen Kanaalstraat 
 

We zijn bezig met het de herinrichting van de Kanaalstraat. We maken de straat groener en verkeersveiliger. 

In totaal komen er 89 bomen in grote groenvakken en de snelheid gaat naar 30 kilometer per uur. Begin mei 

starten we met de herinrichting van de Kanaalstraat tussen de J.P. Coenstraat en de Damstraat. In 

voorbereiding op die werkzaamheden, halen we daar de bomen eerst weg. Dat doen we vanaf woensdag 22 

februari, zodat we goed en veilig verder kunnen met de herinrichting. Tussen het kruispunt bij de J.P. 

Coenstraat en de Pieter Bothstraat planten we al de eerste nieuwe bomen. Hier is de herinrichting ver genoeg 

om te starten met het groener maken van de wijk.  

 

Wanneer verwijderen en plaatsen we de bomen?  

• Op woensdag 22 en donderdag 23 februari kappen 

we 22 bomen die door de werkzaamheden instabiel 

kunnen worden of al ziek zijn.  

• Vanaf maandag 27 februari tot uiterlijk 

woensdagmiddag 1 maart verplaatsen we 8 

gezonde bomen naar de Timorkade. 

• Op 24 februari planten we nieuwe bomen rond het 

kruispunt bij de J.P. Coenstraat. In de lente zetten 

we hier ook de planten neer en richten we de 

geveltuinen in. 

 

Waarom verwijderen we de bomen? 

We vervangen het riool en vernieuwen de straat. Om 

die werkzaamheden goed en veilig te kunnen doen 

halen we de bestaande bomen weg. Dat lukt niet als 

de bomen blijven staan, ze kunnen instabiel worden of 

doodgaan. Dat kan ook nog gebeuren als we ze later 

terug planten. Dat is gevaarlijk en willen we 

voorkomen. Daarom kappen we een deel van de 

bomen. De bomen die wel een goede overlevingskans 

hebben, plaatsen we op de Timorkade. Bomen zijn 

namelijk erg belangrijk voor een gezonde, 

aantrekkelijke stad. We kappen bomen alleen als het 

echt niet anders kan. Zoals bijvoorbeeld hier vanwege 

de veiligheid. Hiervoor hebben we een kapvergunning. 

 

Het hout van de gekapte bomen gaat naar Molen de 

Ster, Buurman Utrecht en de stadstuin Kanaalweg. Zij 

gaan het opnieuw gebruiken.   

 

Wat komt ervoor terug?  

In totaal planten we 89 nieuwe bomen langs de 

Kanaalstraat, Damstraat en op het kerkplein. Dat zijn 

er 52 meer dan nu! We planten een mix van bomen: 

esdoorn, iep en linde. De bomen zijn al tussen de 6 à 

7 meter als we ze planten. Ze kunnen goed tegen het 

veranderende klimaat, ziektes en dragen bij aan 

verschillende dieren en planten in de stad. De bomen 

komen in grote plantvakken, waardoor er ruimte 

ontstaat voor extra groen. Dat helpt tegen droogte, 

omdat het regenwater vasthoudt en bomen schaduw 

geven in de zomer. Zo bereiden we de wijk verder voor 

op het veranderende klimaat.  

 

Wat merk ik van deze werkzaamheden?  

Tijdelijk parkeerverbod 

Tijdens het weghalen van de bomen op 22 en 23 

februari geldt een tijdelijk parkeerverbod voor 

bepaalde parkeerplaatsen in de Kanaalstraat tussen 

de J.P. Coenstraat en de Damstraat. Want we willen 

schade aan auto’s voorkomen. Met borden geven we 

de plekken aan waar u tijdelijk niet mag parkeren.  

 

Tijdens het verplaatsen van de bomen naar de 

Timorkade van maandag 27 februari tot en met 

woensdag 1 maart rijdt er tussen 7.00 en 17.00 uur 

een vrachtwagen door de Javastraat heen en weer. 

Dan geldt er een parkeerverbod in de hele Javastraat. 

Vergunninghouders kunnen hun auto verderop in het 

gebied parkeren. Hier is voldoende ruimte. Bewoners 

van de Javastraat informeren wij met een aparte brief.   

 

Omrijden  

Tijdens de werkzaamheden staan de machines half op 

de weg, waardoor het verkeer er minder goed langs 

kan. Dit betekent dat u soms moet wachten of dat u 

beter kunt omrijden via de zijstraten. We zetten 

verkeersregelaars in om auto’s, fietsers en 

voetgangers om te leiden.  

 

Met ondernemers maken we afspraken om het laden 

en lossen met vrachtwagens anders te organiseren. 

 

Geluidsoverlast  

Het kappen en verplanten van de bomen doen we met 

grote rijdende machines. Dat maakt hard geluid. 

Daarvan kunt u overlast ervaren.  



 

  

 

Extra groen voor uw eigen huis 

Iedereen die aan de Kanaalstraat woont of een 

bedrijfspand heeft, kan een gratis geveltuin of nestkast 

aanvragen. De nestkasten zijn speciaal voor de 

gierzwaluw bedoeld (maar andere vogels gebruiken ze 

ook) en hangen we, op minimaal 5 meter, hoog aan de 

gevel. De nestkasten kunnen niet boven een raam of 

deur hangen- en niet in de volle zon. We hebben een 

beperkt aantal beschikbaar. Bent u bewoner of 

ondernemer en wilt u hier meer over weten? Stuur dan 

een mail naar kanaalstraat@utrecht.nl. Of lees 

hieronder de andere contactmogelijkheden.  

 

Meer informatie? Kom langs, mail of bel!  

Kijk voor meer informatie op 

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? Loop dan eens 

binnen bij de bouwkeet op het plein bij de 

Antoniuskerk. Of neem contact op met Wesley 

Interfurth van aannemer Kroeze Infra bv, via 

telefoonnummer 085 - 82 20 405 of 

kanaalstraat@kroezeinfrabv.nl.   

 

Loop voor andere vragen over uw wijk binnen bij 

Wijkbureau West aan de J.P. Coenstraat 62. Mailen 

naar west@utrecht.nl of bellen naar 14 030 mag ook. 

 

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 scan de QR-code.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen: nestkasten voor gierzwaluwen en 

een voorbeeld van een geveltuin.  
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