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Wijziging parkeerplekken laatste deel Cornelis 
Houtmanstraat 
 

 

Tijdens het inrichten van het laatste deel van de Cornelis Houtmanstraat bleken de boomwortels dichter aan 

de oppervlakte te liggen dan verwacht. Om deze wortels niet te beschadigen heeft de gemeente er voor 

gekozen om de parkeervakken op het niveau van het trottoir aan te leggen in plaats van op straatniveau.  

 

Ontwerp 

In het ontwerp van het laatste deel van Cornelis 

Houtmanstraat waren de nieuwe parkeervakken zo 

ontworpen dat ze op gelijke hoogte als de rijbaan 

kwamen. Het idee achter het ontwerp is dat bij een 

heftige regenbui de straat meer water kan opvangen. 

Deze verbetering is helaas in dit deel van de straat niet 

gerealiseerd.   

Bij het openbreken van de straat zijn we boomwortels 

tegengekomen die erg hoog liggen in de bodem. Als 

we de parkeervakken volgens het ontwerp hadden 

aangelegd, hadden we de bomen dusdanig 

beschadigd dat ze dood zouden kunnen gaan. Het 

beschermen en behouden van bomen vindt de 

gemeente Utrecht erg belangrijk. Daarom hebben we 

de parkeervakken hoger aangebracht op het niveau 

van het trottoir, waardoor er voldoende ruimte blijft 

voor de boomwortels. Tussen de rijbaan en de 

parkeervakken is een overgang met een schuine band 

gemaakt. De rijbaan is aflopend aangebracht richting 

de woningen.   

De riool kolken zijn ook verplaatst. Deze zitten nu in de 

weg langs de stoeprand, zoals te zien is op de foto 

hiernaast. Voorheen zaten de kolken in de stoeprand. 

Maar omdat de stoep iets smaller is geworden zit de 

stoeprand nu precies boven een pakket met kabels en 

leidingen waar geen ruimte is voor de kolken. 

Meer informatie?  
Iedere maandag is er in de keet van KWS een 
inloopspreekuur tussen 16:00 – 17:00 uur. U kunt de 
keet vinden aan de Pompelaan.  

Mocht u KWS op een andere manier willen bereiken 
dan kunt u contact opnemen met de 
omgevingsmanager Jordi Veldhuizen op 06-15110603 
of via de KWS app. U kunt ook de webversie van de 
app bekijken via 
www.debouw.app/projects/waterproof-zeeheldenbuurt  
 
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar 
waterproof@utrecht.nl.  

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. 

Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030. 
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