
Herinrichting Kanaalstraat - Damstraat 

Buurtbijeenkomst 
6 november 2019 



Doel van de avond 

• Toelichting op vertaling van de opgehaalde eisen en 
wensen in een concept schets (Functioneel Ontwerp - 
70% versie) 
 

• Gesprek over de concept schets: wat vindt u van de 
uitwerking en welke suggesties heeft u voor het 
ontwerp? 



Programma 

19.30 uur  Welkom, doel, programma en proces 
19.45 uur  Toelichting concept schets 
20.15 uur  Gesprek aan tafels over concept schets 
21.15 uur  Plenaire afronding en vervolg 
21.30 uur  Afsluiting 
 
 



Stappen in het project 

1. Concept ontwerp (IPvE/FO) 2019 - 2020 

2. Definitief ontwerp (VO/DO)  2020 

3. Aanbesteden    2021 

4. Uitvoeren     2021 - 2022 

Presentator
Presentatienotities
Concept ontwerp: vertaling ambities uit buurtvisie naar een indeling van gevel tot gevel en vastlegging plek en aantallen van de functies. Bijvoorbeeld: hoeveel bomen, waar komen ze te staan.Definitief ontwerp: vormgeving en detaillering. Bijvoorbeeld: vorm en kleur van de bestrating, soort bomen, etc



Ambties, wensen, 
zorgen 

Buurtvisie 

Conceptschets 
(70%) 

Concept 
ontwerp 

Buurtavond 
20 juni 

Juni  

Juli - oktober 

6 november 

Nov - januari 

1e kw 2020  

Presentator
Presentatienotities
De buurtvisie is het kader voor de herinrichting.Daarnaast is op de vorige buurtbijeenkomst van 20 juni een hele lijst aan punten opgehaald.Daarna hebben wij gepuzzeld en gestudeerd op het ontwerp.Vandaag presenteren we een conceptschets, een 70% versie van het conceptontwerp.Na vandaag puzzelen wij verder tot we begin 2020 een volledig conceptontwerp hebben.Dit conceptontwerp wordt dan aan de buurt voorgelegd voor inspraak.



Succesvolle herinrichting 

Ontwerp 

Gedrag 

Handhaving 

Presentator
Presentatienotities
Voor een succesvolle herinrichting zijn drie zaken nodig: ontwerp, gedrag en handhaving.Deze avond staat ontwerp centraal, wel een korte toelichting op gedrag en handhaving.Gedrag: zie volgende sheetHandhaving:Vanuit oogpunt herinrichting: op basis van ontwerp met handhaving en politie in gesprek over inzet handhaving tijdens en na herinrichtingVanuit oogpunt hier en nu: Avond over veiligheid begin 2020Binnen beschikbare capaciteit en mogelijkheden: smiley is geplaatst, gezamenlijke handhavingsacties van politie en gemeente (1x 3 maanden)

https://www.c-cards.nl/christelijke-e-cards/NBG/prediker-4-12b-467/


Buurtenquête 

• 1261 reacties, 
waarvan 86% uit 
Lombok 

• Vervolg: 
• Ontwerpoplossingen 

bespreken in 
werkgroep gedrag 

• Uitkomsten 
communiceren met 
buurt 

Presentator
Presentatienotities
Gedrag:Projectteam heeft aansluiting gezocht bij werkgroep gedrag.Werkgroep gedrag bestaat uit buurtbewoners, ondernemers en gemeenteGaat over fysieke en sociale oorzaken van (ongewenst) gedrag en wat hieraan te doen => versterkt de uitvoering van de buurtvisie!Voor fysieke deel opdracht gegeven aan OmgevingspsychologenDoel: Inbrengen gedragskennis en ontweroplossingen voor ongewenst gedrag in ontwerpWaar mogelijk al voor herinrichting testen van ontwerpoplossingenO.a. buurtenquête uitgevoerd: 1261 reactiesVervolg:Ontwerpoplossingen bespreken in werkgroep gedragUitkomsten communiceren met buurt



Doelen buurtvisie - herinrichting 

• Behoud identiteit van de straat 
• Kwalitatief betere uitstraling 
• Versterken winkelstraat 
• Verbeteren leefbaarheid/woonbuurt 
• Verbeteren veiligheid: verkeer en sociaal 
• Goede aansluiting op omgeving 
• Met daarbij: klimaatadaptatie 
 



Wat ligt al vast in buurtvisie? 
• Eénrichtingsverkeer tussen Damstraat en JP Coenstraat 
• Omdraaien rijrichting Damstraat-Noord 
• Rijrichtingen zijstraten blijven gelijk => monitoringsplan 
• Maximum snelheid: 30km/u 
• Opheffen één parkeerstrook Damstraat-zuid 
• Aantal parkeerplaatsen in Kanaalstraat blijft gelijk, m.u.v. 

ruimte voor ondergrondse afvalcontainers 
• Minimaal hetzelfde aantal bomen in de straat (bestaand of 

nieuw) 
• Riolering vervangen in Kanaalstraat 



Terugblik 20/6 
• Grootste zorgen gerelateerd aan éénrichtingsverkeer 

• Verkeerscirculatie zijstraten 
• Ruimte voor de fietser 
• Snelheid 
• Bevoorrading en afvalinzameling versus doorstroming 

 
• Belangrijkste suggesties  

• Behoefte aan verblijfsplekken, maar ook angst voor overlast 
• Ruimte voor experimenteren en proberen 
• Meer, gerichte handhaving 

 
 

Presentator
Presentatienotities
VerkeerscirculatieZorgen uitgesproken over verkeerstoenames / snelheidstoenames in andere straten in Lombok (bv. Riebeeckstraat, Ceramstraat).In de buurtvisie is afgesproken om éénrichtingsverkeer in te stellen in de Kanaalstraat (tussen Damstraat en JP Coenstraat). Ook is afgesproken om de rijrichtingen van de zijstraten in stand te houden, maar deze wel te monitoren. Het monitoren doen we graag in samenspraak met betrokken bewoners.Hiervoor kunnen deze avond bewoners zich aanmelden of via kanaalstraat@utrecht.nl 



Ontwerp – hoofdlijnen 

Presentator
Presentatienotities
We nemen u mee in de toelichting op hoe we het ontwerp hebben opgebouwd.Status van het schetsontwerp: 70% klaar. Het is nog geen dichtgetimmerd plan. Eerst komen de hoofdlijnen aan bod.Daarna gaan we in op het profiel van gevel tot gevel.Vervolgens vertellen we iets over de functies in de lengte van de stratenEn tot slot de eerste ideeën voor de pleinen en bijzondere plekken.U ziet hier een luchtfoto van een deel van de Kanaalstraat, de Damstraat en het MoskeepleinMaar dit geldt ook voor Kanaalstraat west.



Ontwerp – hoofdlijnen – gevels/decor 

Presentator
Presentatienotities
Dit is nogmaals dezelfde uitsnede, maar dan schematisch van boven.Met in wit de bebouwing en gevels.De identiteit van de straat wordt in hoge mate bepaald door de panden, de winkeltjes, de gevels en de uitstallingen.Het spektakel zit hem in de gevels en uitstallingen op straat.De historie en de bomen. Het gebruik: het winkelend publiek, de bewoners, de ondernemers, de forensen, de auto, de fiets, het laden en lossen: het is vaak een drukte van jewelste. Het dynamische, de levendigheid. Het lokale, het multiculturele.De mediterrane look en feel.Dit is het decor van de straten.



Ontwerp – hoofdlijnen - vloer 

Presentator
Presentatienotities
Daarbij zoeken we een uitnodigende, degelijke straatvloer die de basis is voor de straten.Een ingetogen, degelijke vloer, die laat de gevels spreken. Een vloer, wel van materialen met hoge kwaliteit.Een straatvloer van gevel tot gevel van éénzelfde materiaal geeft een zo ruimtelijk mogelijk effect.De ruimte zo min mogelijk opknippen in banen of stroken.De rijbaan en het trottoir in dezelfde verharding. Een gebakken klinker is bij uitstek geschikt. Een kwalitatief hoogwaardig product. Eenvoudig, degelijk, netjes en uitnodigend.Een klinker ondersteunt alle functies en gebruik, zowel auto, fiets, voetganger. Asfalt doet dit bijvoorbeeld alleen voor de auto.Een klinker geeft de straat meer uitstraling en duidt meer op verblijfskwaliteit. Dit sluit mooi aan bij het nieuwe stationsgebied. Een doorgaande verharding nodigt uit tot doorlopen.Daarnaast is een klinker een uiterst duurzaam product. Dit wordt alleen maar mooier, naarmate de jaren vorderen.



Ontwerp – hoofdlijnen - plekken 

Presentator
Presentatienotities
In het ontwerp nemen de bijzondere plekken, die in de straten te vinden zijn, een belangrijke plek in. De pleinen (het Moskeeplein, het pleintje bij de Oude Rijnsebrug, het plein bij de Antoniuskerk en bij de Bandoengstraat) zijn belangrijke plekken in de straten en in de wijk.De pleinen zijn de verbijzonderingen in de Kanaalstraat. Door de verschillende pleinen is de Kanaalstraat en Damstraat met zijn omgeving verbonden. De pleinen kunnen duiden op een entree van de wijk. Of als rustpunt in de wijk. Of als levendige plek, met ruimte voor evenementen.Met ruimte voor groen, bomen en verblijf.Het plein bij de Antoniuskerk is meer een rustpunt in de wijk.Het Moskeeplein is een meer dynamisch plein, met plek voor evenementen. Dit plein dient als schakel tussen Lombok, het stationsgebied en de binnenstad.Straks meer over de pleinen.



Ontwerp – hoofdlijnen - bomen 

Presentator
Presentatienotities
Momenteel staan er 50 iepen in de functiestrook. De grote bomen (vooral in begin van de straat) bepalen in grote mate het beeld en worden daarom gewaardeerd door de omgeving. Uitgangspunt is om, in redelijkheid, er alles aan te doen om de bestaande bomen te houden. Met het oog op een duurzame, toekomstvaste en groene inrichting van de straat, gaan wij toch de bomen in de functiestrook vervangen (32 stuks) en waar mogelijk verplanten (18 stuks). Wij snappen dat dat pijn kan doen, maar vinden het toch noodzakelijk vanwege de volgende redenen:- Door werkzaamheden nog lagere levensverwachting voor bestaande bomen:- rioolvervanging inclusief opruimen oude riool welke nu onder bestaande bomenrij ligt- afgraven grond waarbij door wortelpakketten gegraven gaat worden wat leidt tot meer instabiliteit- Daarnaast:- Bomen kunnen nu niet volledig uitgroeien, want: Het zijn grote bomen die te dicht op de gevel staan. Dit zorgt voor overlast bij omwonenden en meer inspanningen voor beheer (snoeien/kroonreductie, stabiliseren)Ondergrond is verdicht waardoor bomen niet goed bij grondwater kunnen komen Gevolg: minder bijdrage dan mogelijk aan reductie hittestress (“airco”)Geven de bomen veel wortelopdruk  Kortom: verslechtering stabiliteit en levensverwachting, geen toekomstvaste situatieTegenover deze pijnlijke maar noodzakelijke beslissing ontstaat wel de grote kans om een duurzame, toekomstvaste en groene inrichting van de straat mogelijk te maken:- Substantieel meer bomen, o.a. in de Damstraat en Kanaalstraat-West - Goede groeiplaatsen ondergronds: leidt tot meer volgroeide bomen en minder wortelopdruk- Diversiteit in soorten: meer biodiversiteit en beter bestand tegen ziektes/plagen- Meer bijdrage aan klimaatadaptatie (afvoeren regenwater) en hittestress- Bomen verder van gevel, waardoor bomen beter kunnen uitgroeienSamen met de vloer zijn de bomen en groen het verbindende element in het ontwerp.



Ontwerp – hoofdlijnen – trottoir/rijbaan 

Presentator
Presentatienotities
Op de straatvloer leggen we de trottoirs en rijbaan.De rijbaan in de Kanaalstraat oost (tussen Moskeeplein en J.P. Coenstraat) kan door het éénrichtingverkeer een stuk smaller.Deze ruimte komt ten goede aan de trottoirs. Er ontstaat een betere balans tussen verblijfsruimte en verkeersruimte.De voetganger en het winkelend publiek krijgen een uitnodigend trottoir.



Ontwerp – hoofdlijnen - functies 

Presentator
Presentatienotities
Op de straatvloer gaan we heel zorgvuldig functies en meubilair terugplaatsen, zodat rust en ruimte behouden blijft.Langs de rijbaan komt een strook waarin we de functies gaan ordenen. Deze strook noemen we de functiestrook.Functies zijn bijvoorbeeld ondergrondse containers, laden en lossen, fiets- en autoparkeren, groen en terrassen.



Profiel Kanaalstraat Oost 
Huidige situatie 

Profiel Kanaalstraat Oost 
Toekomstige situatie 

Presentator
Presentatienotities
In de huidige situatie ziet het dwarsprofiel in de Kanaalstraat er als volgt uit:Totale rijbaanbreedte ruim 7 meter. Fietsstroken van 1,3 meter is vrij smal en niet geschikt voor 2 fietsers. Zowel fietsstroken (1,3m) en parkeervakken (2m) zijn vrij smal, auto’s nemen deels bezit van fietsstrookCa. 4 meter breed trottoir, waarvan ca. 1 meter voor uitstallingen en ca. 1 meter voor lantaarnpalen, prullenbakken, etc. Effectief is er aan beide zijden dus ca. 2 meter vrije loopruimte beschikbaar. In het voorstel voor de Kanaalstraat-oost wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. Daarbij kiezen we voor:Gemengde rijbaan van 4,10m breed, zonder fietsstroken. Dit biedt voldoende ruimte voor gemotoriseerd verkeer én tegemoetkomende fietsers. Daarnaast ontmoedigt deze breedte het dubbelparkeren.Beide zijden functiestrook 3,00 meter breed met daarin containers, bomen, laden/lossen, auto-/fietsparkerenParkeervakken op gelijk niveau met de rijbaan, dus niet op het trottoir. Ruimte voor uitstallingen 1,00 m beide zijden. Vrije loopruimte ca. 3,50 meter (1,5 meter meer dan huidig). Vrije loopruimte ter hoogte van laad- en losplaatsen ca. 3,00 meter (1,0 meter meer dan huidig).In dit voorstel is dus geen ruimte voor fietsstroken. De afweging die we daarbij hebben gemaakt is:Fietsstroken vragen om meer breedte, wat ten koste gaat van ruimte op de trottoirsMeer breedte nodigt uit tot hogere snelhedenMeer breedte nodigt uit tot dubbelparkerenFietsstroken zijn in dit profiel ook niet nodig: door de rust in het straatbeeld, de bredere parkeervakken en minder stilstaande voertuigen op de rijbaan gaat de situatie voor fietsers verbeteren. 



Profiel Kanaalstraat west 
Huidige situatie 

Profiel Kanaalstraat west 
Toekomstige situatie 

Presentator
Presentatienotities
Ten westen van de JP Coenstraat blijft verkeer in twee richtingen rijden. Hier kiezen we voor:een gemengde rijbaan van 5,80m breed. Ook hier zonder fietsstroken, omdat: dit meer rust in het straatbeeld geeftdit beter past bij een herkenbare 30 km/uur uitstralingde bredere parkeervakken bijdragen aan een hoger fietscomfortAan beide zijden van de rijbaan komt een functiestrook 3,00 meter breed, met daarin bushaltes, bomen, auto-/fietsparkeren, laden/lossen.Vrije loopruimte ca 4,00 meter beide zijden. Dat is ongeveer gelijk aan bestaande situatie. 



Profiel Damstraat zuid 
Huidige situatie 

Profiel Damstraat zuid 
Toekomstige situatie 

Presentator
Presentatienotities
In de huidige situatie ziet de Damstraat-zuid er als volgt uit:Smalle rijbaan 3,5 meterSmalle parkeervakken beide zijden 2 meter én daarnaast nog fietsparkerenIn de nieuwe situatie gaat de Damstraat er als volgt uitzien:Het principe en breedte van de rijbaan en functiestrook gelijk aan Kanaalstraat-westIn de Buurtvisie is afgesproken om parkeerstrook aan één zijde op te heffenWe hebben nu gekozen voor opheffen parkeren oostzijde (zijde Kruidvat), vanwege:Doorzetten profiel Damstraat noord en Verlengde DamstraatBezonning oostzijde is beter, dus aantrekkelijkere loop- en verblijfsruimteDrukkere looproute van/naar station veelal via oostzijde straatVrije loopruimte trottoir westzijde ca. 2 meterVrije loopruimte trottoir oostzijde ca. 2,5 meterDit profiel geldt in principe ook voor de Damstraat-noord



Ontwerp – vloer/trottoir/rijbaan 

Presentator
Presentatienotities
Dan gaan we u nu meenemen in de opbouw en invulling van de functiestrook. Schematische weergave van een willekeurig deel van de Kanaalstraat, om het principe van de puzzel uit te leggenGeldt ook voor de damstraat en de kanaalstraat westEerst ziet u weer de vloer met de rijbaan en de bredere trottoirs



Ontwerp – functiestrook & uitstallingen 

Presentator
Presentatienotities
Vervolgens worden daarin geplaatst:Functiestrook naast de rijbaan, waarin we alle functies een plek gaan geven. Door alle functies netjes in deze strook te ordenen, ontstaat er meer overzicht in de straat en meer ruimte op de trottoirs.Aan de winkelzijde komt ruimte voor uitstallingen (donkerbruine kleur) en bijvoorbeeld geveltuinen. Daartussen krijgen we een uitnodigende, ruime zone voor de voetgangers en het winkelend publiek.



Ontwerp – functiestrook - zijstraten 

Presentator
Presentatienotities
Bij het invullen van de functiestrook hebben we een aantal vaste punten: De functiestrook wordt onderbroken daar waar de zijstraten aansluitenDe zijstraten sluiten aan met inritconstructies, net als in de huidige situatie. Voorrang wordt geregeld. Trottoir loopt door.



Ontwerp – functiestrook - containers 

Presentator
Presentatienotities
Op 5 locaties komen ondergrondse containers voor restafvalPer locatie gaat het om 1 à 2 containers. Uitdagingen die we daarbij tegenkomen: Diverse kabels en leidingen in ondergrond, waaronder in trottoirLediging van een container duurt ca. 5 minuten. Gedurende de lediging moeten nood- en hulpdiensten en ander verkeer kunnen passeren. De principe oplossing die we hiervoor hebben uitgewerkt:Container wordt geplaatst in functiestrook, zo ver mogelijk van rijbaan afDaardoor ca. 1 meter ruimte op trottoir tussen container en rijbaanInzamelvoertuig stelt zich op met 2 wielen op trottoirDaardoor ontstaat net voldoende ruimte voor andere voertuigen om te kunnen passeren.Grotere voertuigen maken bij passeren deels gebruik van functiestrook overzijde.Locaties liggen nog niet vastZoekgebieden liggen rondom de zijstraten, waarbij we rekening houden met:Loopafstanden vanuit de zijstratenLigging van kabels & leidingenPasseerbaarheid overige verkeerGeen containers voor terrassen



Ontwerp – functiestrook - terrassen 

Presentator
Presentatienotities
Er zijn een aantal vergunde terrassen in de Kanaalstraat en Damstraat. Belangrijk voor de sociale controle en levendigheid.Verplaatsen we naar de functiestrook, in overleg met ondernemersIn de zone voor uitstallingen zijn ook mogelijkheden voor bv. een gevelbankje



Ontwerp – functiestrook - expeditie 

Presentator
Presentatienotities
In huidige situatie veel laden/lossen op rijbaanIn nieuwe situatie met smalle rijbaan geeft dat opstoppingenLaden en lossen moet dus in functiestrook plaatsvindenVraagt om voldoende plaatsen die groot genoeg zijnTrekker-oplegger combinaties vragen te veel ruimte en worden in de nieuwe situatie verboden.Normale vrachtwagens vragen ca. 20 meter lengte, inclusief in-/uitrijden.Op 9 locaties wordt een laad- en losplaats ingepast.Laad- en losplaatsen zullen beschikbaar zijn tijdens speciale laad- en lostijden. In Buurtvisie wordt gesproken over regime 9-11u.Meting toont aan dat er ca. 170 bewegingen per dag zijn.Dit kan niet binnen 2 uur plaatsvinden, hier is tenminste 4-5 uur voor nodig. In de ochtendperiode. We voeren gesprekken met ondernemers om te experimenteren met precieze tijden.Buiten laad- en lostijden komen de plekken beschikbaar voor autoparkeren. Dubbelgebruik met terrassen (ochtend laden en lossen, middag terras) interessant, maar moeilijk realiseerbaar



Ontwerp – functiestrook - bomen 

Presentator
Presentatienotities
Tussen al deze functies en vaste punten plaatsen we bomen, zodat er een aangename boomstructuur ontstaat.Die zal te vergelijken zijn met de boomstructuur zoals deze nu aanwezig is in het oostelijk deel van de straat.Structuur wordt dan ook doorgetrokken op Kanaalstraat-west en de Damstraat. Verder willen we bomen toevoegen op de pleinen. 



Ontwerp – functiestrook - oversteken 

Presentator
Presentatienotities
In 2015 zijn plateaudrempels aangelegd op de Kanaalstraat. Uit metingen blijkt dat de snelheid na toepassing van de huidige plateaudrempels is gezakt. Plateaus hebben dus positieve bijdrage en worden daarom in de nieuwe situatie ook toegepast. Kanttekening is dat de snelheid alsnog wel als probleem wordt beleefdMet name als gevolg van agressief optrekken/afremmen rondom de plateaus. Dit is een kleine groep gebruikers die notoir ongewenst gedrag vertonen. In de huidige situatie lopen de parkeerstroken vaak door ter hoogte van de plateaus.In de nieuwe situatie willen we de functiestrook ter hoogte van de plateaus vrijhouden.Daardoor gaan de plateaus in de toekomst ook fungeren als oversteeklocatie.Aantal en locatie van de drempels zal ongeveer gelijk zijn aan de huidige situatie in de Kanaalstraat.Op de Damstraat is de afstand tussen de kruisingen kort, waardoor hier geen drempels nodig zijn. 



Ontwerp – functiestrook - parkeren 

Presentator
Presentatienotities
Tot slot is er ook plek voor auto- en fietsparkerenAutoparkeren brengen we één op één terug in de straat, met uitzondering van de plekken die nodig zijn voor:Inpassing afvalcontainers: dit gaat ten kosten van 5 à 10 parkeerplaatsen.Opheffen parkeerstrook Damstraat-zuid: dit gaat ten kosten van 5 à 10 parkeerplaatsen. Fietsparkeren brengen we minimaal de huidige aantallen terug.We proberen het fietsparkeren nog te optimaliseren. Daarbij kijken we ook naar de koppen van de zijstraten.



Kruisingen 

 

Presentator
Presentatienotities
Dan is er nog speciale aandacht voor de twee belangrijkste kruisingen in het gebied.Als eerste de kruising Damstraat met Kanaalstraat:De Kanaalstraat is een hoofdfietsroute en een belangrijke route voor wijkbewonersDat houdt in dat we de route Kanaalstraat-Moskeeplein voorrang geven ten opzichte van de DamstraatOm tegelijkertijd de fietsers vanaf Moskeeplein er op te attenderen dat zij een winkel- en verblijfsgebied inrijden, willen we het asfalt op het fietspad vervangen door klinkers. We sluiten de Damstraat aan als uitritconstructies, zodat voetgangers in oost-west richting goed kunnen oversteken



Kruisingen 

 

Presentator
Presentatienotities
Dan de kruising Kanaalstraat met J.P. Coenstraat:Op deze kruising worden de verkeersstromen eenvoudiger, omdat:De Kanaalstraat oostzijde éénrichtingsverkeer wordt.De Abel Tasmanstraat als uitritcontstructie wordt aangesloten. Daarom kunnen we de verkeersregelinstallatie laten vervallen en de kruising compacter vormgevenDe route Kanaalstraat is op dit punt nog steeds een hoofdfietsrouteDat houdt ook hier in dat we voorrang geven aan deze routeDe JP Coenstraat sluit op gelijk niveau aan, voorzien van haaientanden



Ontwerp – bijzondere plekken 

Presentator
Presentatienotities
Tot slot willen we nog even stilstaan bij de bijzondere plekken en pleinen in de straten.Dit zijn: het pleintje bij de Oude Rijn, het plein bij de Antoniuskerk, het pleintje bij de Bandoengstraat en het Moskeeplein.Door de verschillende pleinen is de Kanaalstraat en Damstraat met zijn omgeving verbondenDe pleinen zijn de verbijzonderingen in de straat.Deze plekken willen we vergroenen. Uiteraard afgestemd op het gebruik.Daarnaast zien we hier mogelijkheden om prettig te verblijven. Iets wat in de straten door de druk en functies lastig kan worden.Of ruimte om kleinschalige evenementen te houden.Aan tafel kunt liggen een aantal schetsvoorstellen. En varianten. Dit zijn de eerste schetsen.We willen dit met direct omwonenden nog bespreken.Maar graag gaan we daar vanavond ook al over in gesprek.U kunt opmerkingen op de tekeningen schrijven.



Ontwerp – bijzondere plekken 

Presentator
Presentatienotities
Pleintje bij Oude RijnEntree van Lombok vanuit het westen.We kunnen ons een bescheiden plein-achtige inrichting ons goed voorstellen.Er staan nu ondergrondse containers, maar we zien ook mogelijkheden om groen toe te voegen, in combinatie met verblijf. Staat nu ook een bankje.We proberen het water beter beleefbaar te maken.Uiteraard letten op goede oversteek schoolroute



Ontwerp – bijzondere plekken 

Presentator
Presentatienotities
Plein bij de AntoniuskerkGrond is deels in eigendom van de kerk.Dit wordt het groene hart van de wijk en knoopt verschillende delen van de wijk aan elkaar.Voormalig klooster en kerk zijn eyecatchers van het plein.We proberen er zoveel mogelijk één pleinruimte van te maken.Ook hier is ruimte voor groen van formaat (bomen in volle grond, plantvakken).We zien dit meer als rustpunt in de straat en in de wijk.We onderzoeken of de aansluiting van de Abel Tasmanstraat op de Kanaalstraat eruit kan, waardoor van gevel tot gevel een ruimte voor het langzame verkeer ontstaat.



Ontwerp – bijzondere plekken 

Presentator
Presentatienotities
Pleintje bij de Bandoengstraat (café Driehoek en Wishing Well West)Gevels liggen iets terug. Waardoor een kleine pleinruimte ontstaat.Dit is net even een fijn punt met wat ruimte en lucht, halverwege de drukke Kanaalstraat.De plek biedt net even wat meer ruimte, die er in de straten zelf bijna niet is.Ook hier zien we mogelijkheden voor groen en verblijf.De huidige zitmogelijkheden willen we terugbrengen.Er komen mogelijk enkele terrassen die voor sociale controle kunnen zorgen.



Ontwerp – bijzondere plekken 

Presentator
Presentatienotities
Het MoskeepleinHet plein is formeel geen plangebied.Bij een goede aansluiting op de omgeving is het wel een belangrijke plek.Het is een belangrijke entree van Lombok vanuit het centrum of het stationsgebied.Dit is meer het levendige plein.Het is de schakel tussen Lombok en stationsgebied en binnenstad.Het moet voor gebruikers (komend vanuit het centrum) duidelijk zijn dat ze hier een verblijfsgebied binnengaan.Ook hier zien we mogelijkheden voor groen en verblijf.Daarnaast is het ook evenementenplein voor de wijk.



Waar willen we het met u over 
hebben? 
 

• Vragen en suggesties over deze toelichting 
• Uitwerking voor de deelgebieden 
• Invulling van de pleinen 
• Overige vragen en suggesties 

Presentator
Presentatienotities




Hoe verder 

• Buurtgesprekken over specifieke thema’s (nov-dec) 
• Afronden concept ontwerp (1e kw 2020) 
• Inspraak op concept ontwerp en zienswijzeperiode 
locaties ondergrondse afvalinzameling (1e/2e kw 2020) 

• Vaststelling concept ontwerp door bestuur (2e kw 2020) 
 

 
 
 



Op de hoogte blijven? 

• Meld u aan voor de nieuwsbrief op 

www.utrecht.nl/kanaalstraat (helemaal onderaan) 

• Volg ons via Twitter @visiekanaalstr 

• Kijk regelmatig op www.utrecht.nl/kanaalstraat  

 

http://www.utrecht.nl/kanaalstraat
http://www.utrecht.nl/kanaalstraat
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