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Verkeersgeleider

Voetpad

Vergroeningskansen

De geselecteerde wegdelen zijn:
- Voetpad, mits deze breder is dan 4m.
- Rabbatstrook en Verkeersgeleider,
  mits deze breder zijn dan 1,5m en een groter
  zijn dan 5 m2

Vergroeningskansen
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KLIMAATBESTENDIG KANALENEILAND NOORD
HUIDIGE SITUATIE IN BEELD

Vergroeningskansenkaart

Groen en oppervlaktewater

Risicovolle objecten
In het plangebied bevinden zich enkele kwetsbare functies:
• Basisschool
• Moskee
• Verzorgingstehuis
• Zorgfuncties

Gemeente Utrecht heeft in beeld gebracht, waar ruimte is voor 
vergroening. Dit kunnen bijvoorbeeld plekken zijn met overbodig brede 
stoepen. De vergroeningskansen zijn aangegeven met een rode kleur.

• In het gebied zelf bevindt zich geen oppervlakte water.
• Het groen heeft in de basis een sterke structuur.
• Het groen is versnipperd geraakt.
• De kwaliteit van het groen is verminderd in de loop der jaren.
• De groeicondities voor het groen zijn matig. 
• De aanwezige groensoorten zijn in deze condities niet 
toekomstbestendig

• Technisch robuust systeem
• Gemengd rioolstelsel
• Overstort naar Merwedekanaal

• Het gebied is door ophoging relatief vlak
• Langs het Amsterdam-Rijnkanaal bevindt zich geen dijk

Het Kanaal heeft een grote drainerende werking. Dit geldt zowel voor het 
freatisch, als het eerste watervoerend pakket. De drainerende werking 
van het kanaal kan bijdragen aan verdroging.

Een groot deel van de panden is in handen van woningcorporaties. 

Hiernaast is de situatie weergegeven wanneer een bui optreedt van 83 
mm in 70 minuten. Doordat het gebied vlak is verdeelt het water zich vrij 
regelmatig over het gebied.

Riolering

Grondeigenaren

• Het gebied is erg verhard
• Regenwater kan alleen weg via het riool

Verharding

Grondwater stroming

Hoogteverloop

Wateroverlast
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Binnen het gebied zijn veel temperatuurverschillen. 
• Het groen en het kanaal hebben een koelende werking. 
• De verharding van de parkeerplaatsen zorgt voor extra hittestress

Hittestress

0 10

Kanaleneiland-Noord is een wijk in het zuidwesten van 
de gemeente Utrecht. De wijk is aangelegd in de jaren 60 
als grootschalige uitbreiding van de stad. Het kent een 
duidelijke wederopbouwstructuur met herkenbare stempels 
van gebouwen. De stempels bestaan uit langgerekte 
hoogbouw, afgewisseld met laagbouw op de hoeken. Veel 
gebouwen en omliggende terreinen zijn in het bezit van 
woningcorporaties. Een groot deel hiervan is in een slechte 
staat. De komende jaren staat dan ook veel op de planning 
om gerenoveerd worden. Ook wordt op dit moment al veel 
herontwikkeld in het gebied.

De wijk heeft een harde begrenzing door drie grote wegen 
en het Amsterdam-Rijnkanaal. Wegen en bebouwing zijn 
opgezet volgens een orthogonale structuur, haaks op en 
evenwijdig aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Er is relatief veel 
verharding en het groen is in de loop der jaren verschraald. 
Beplanting is eenzijdiger geworden en groeicondities zijn 

achteruit gegaan. De auto heeft veel ruimte gekregen in het 
straatbeeld. Er is dus weinig ruimte voor het water om te 
infiltreren in de bodem. Ook zorgt het stenige karakter voor 
hitte-eilanden op een aantal plekken. 

De wijk is bij aanleg opgehoogd met een zandlaag, waardoor 
er bijna geen hoogteverschillen zijn. Ook de dijk langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal is hiermee verdwenen. Door de 
vlakte van de wijk en het degelijke rioolstelsel, treedt bij 
heftige regenval weinig schade op. Het water verdeelt zich 
gelijkmatig over de wijk en blijft bij stevige regenbuien op 
de rijbaan staan, totdat het riool het water kan afvoeren.

Er is in de jaren 60 een gemengd rioolstelsel aangelegd. 
De ei-vormige buizen zijn gefundeerd en verkeren mede 
daardoor nog in goede staat. Het riool voert af naar het 
oosten, met een overstort op het Merwedekanaal. 

Onder de ophooglaag van zand bevindt zich al vrij snel een 
ondoorlatende kleilaag, waardoor het water niet verder 
infiltreert. Ondergrondse stroming vindt wel plaats, richting 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Door klimaatverandering is er 
grote kans op droogteproblemen, omdat het water relatief 
snel wegzakt in de zandlaag en er weinig buffer is om water 
vast te houden.

Door de vele verharding houdt de wijk veel warmte vast. 
Op een aantal plekken, zoals langs de Beneluxlaan zorgen 
bomen voor verkoeling, maar waar de bomenrij stopt wordt 
het gebied direct warmer. De heetste plek in de wijk is 
rondom het winkelcentrum met weinig groen en een groot 
verhard parkeerterrein.

-1 m

-8,5 m

Zand

Klei

Zand

Het gemengd riool, dat technisch 

nog in goede staat is, voert af naar 

het oosten met een overstort op het 

Merwedekanaal.

Parkeren in de wijk gebeurt soms 

ongestructureerd en er is een ruime 

hoeveelheid parkeerplekken.

De speelplekken worden vaak matig 

gebruikt.

De groenstructuur is versnipperd.

In de wijk is veel verharding, 

bijvoorbeeld op parkeerplaatsen.

De groeicondities voor de bomen zijn 

vaak slecht. 
Het  Amsterdam-RIjnkanaal heeft een 

verkoelend effect.

Het  Amsterdam-Rijnkanaal heeft een 

drainerend effect op het grondwater.

Het winkelcentrum is de heetste plek in 

de wijk.

De bomenstrucuur zorgt lokaal voor 

een verkoelend effect.

De bomenstrucuur loopt niet door.

De bodemopbouw bestaat uit zand met 

daaronder een kleilaag. Er zijn weinig 

meldingen van grondwateroverlast in  

de wijk. 

Toelichting analyse
Klimaatbestendig Kanaleneiland Noord is 
een initiatief van de gemeente Utrecht. 
Het project is in samenwerking met Tauw 
uitgevoerd.

Maart 2019
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KLIMAATBESTENDIG KANALENEILAND NOORD
VISIE VOOR 2050

Wanneer de parkeerdruk in de toekomst afneemt 

kunnen parkeervakken ingeruild worden voor groen.

Draagt bij aan het voorkomen van droogtestress

Draagt bij aan het voorkomen van hittestress

Draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast

Bestaande groenstructuur versterken 

langs Amsterdam-Rijnkanaal.

Binnentuinen activeren samen 

met bewoners voor bijvoorbeeld 

stadslandbouw in combinatie met een 

gescheiden riool.

Openbare speelplekken vergroenen.

Versterken centrale groene as, loodrecht 

op het kanaal.

Parkeerplaatsen vergroenen.

Sneltram wordt lightrail, waardoor 

ruimte ontstaat voor groen tussen de 

sporen.

Dak van het winkelcentrum inrichten als 

dakpark.

Beneluxlaan wordt stadsboulevard met 

2x1 rijbaan en meer ruimte voor groen.
Groene daken aanleggen op laagbouw.

De wederopbouwstructuur van Kanaleneiland-Noord biedt 
kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en 
het klimaatbestendig maken van de wijk. Er lijkt veel ruimte 
voor verbetering, maar de opbouw van de wijk vraagt ook 
om een gestructureerde aanpak. 

Het versterken van de groenstructuur draagt bij aan het 
verbeteren van de ruimtelijke structuur van de wijk. Het 
zorgt er ook voor dat meer water kan infiltreren in de 
bodem en de wijk minder opwarmt. Zigzaggende bomenrijen 
kunnen worden aangebracht langs wegen die loodrecht op 
het Amsterdam-Rijnkanaal staan. Zo kan de koele wind vanaf 
het kanaal de wijk binnentreden.

Parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal verbinden groene 
lanen in de wijk grotere en kleine parkzones aan elkaar. 
Ook rondom de wijk, langs het kanaal, en langs de grote 
wegen, kan de groenstructuur versterkt worden. Langs de 
Beneluxlaan kan het herstellen van de bomenrij zorgen 

voor meer verkoeling in de wijk en een sterkere ruimtelijke 
structuur.  
Door de binnenhoven en speeltuinen te activeren en 
vergroenen ontstaan sociale ontmoetingsplekken, die 
tegelijkertijd bijdragen aan het verkoelen en tegengaan van 
droogte van de wijk. 

De hoogbouw kent op veel plekken een gesloten begane 
grond met een verschaalde groene voortuin. Door de 
voortuinen iets verdiept aan te leggen, kan het water er 
naartoe worden geleid. Nieuwe vaste planten kunnen hier 
zorgen voor meer ruimtelijke kwaliteit en het versterken van 
de biodiversiteit. Het advies is om dit altijd aan te leggen 
in lijn met het gedachtegoed van het ontwerp van de wijk. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat het een geordend karakter 
heeft met diverse plantensoorten en een uitlijning op het 
orthogonale beeld van de wijk. 

Het parkeren in de wijk gebeurt op een aantal plekken 

ongestructureerd. Door parkeerplaatsen te clusteren komt 
ruimte vrij die met groen ingevuld zou kunnen worden. 
Daarnaast kunnen parkeerplaatsen worden voorzien van 
grastegels, waardoor het water in de bodem kan infiltreren. 
Als de parkeerdruk vermindert in de toekomst kunnen 
parkeerplekken ook worden ingewisseld voor groenvakken.

Omdat de bodem een beperkte hoeveelheid water 
kan vasthouden in de bovenste zandlaag, kunnen 
verticale drainagepijpen een oplossing bieden. Als het 
grondwaterniveau dan stijgt tot een maximaal niveau 
brengen de drainagepijpen het water onder de kleilaag waar 
het verder infiltreert en ondergronds wegstroomt. 

Een aangepaste hoofdinfrastructuur kan de stempels meer 
benadrukken door hoofdwegen om de stempels heen te 
leiden. Daarmee ontstaan tevens meer autoluwe gebieden 
binnen de stempels. Onder de hoofdinfrastructuur kan een 
apart hemelwaterriool worden aangelegd. Door jaarlijks 

enkele gebouwen af te koppelen, zou in 2050 de hele wijk 
afgekoppeld kunnen zijn. 

Op de laagbouw, gesitueerd op de hoeken van de stempels, 
kunnen groene daken een uitkomst bieden. De daken 
kunnen het hemelwater vasthouden, de gebouwen 
en omgeving koelen en bieden bovendien een mooi 
uitzicht voor de nabijgelegen flats. Ter hoogte van het 
winkelcentrum zou zelfs een dakpark kunnen worden 
aangelegd, zodat een aaneengesloten groenstructuur 
ontstaat van Park Transwijk naar de Beneluxlaan tot 
Kanaleneiland-Noord. Naast de klimaatvoordelen die 
dit biedt kan het ook echt een icoon worden voor 
Kanaleneiland, waarmee de wijk zich op de kaart zet in 
Utrecht en daarbuiten.

Belangrijk is dat oplossingen consequent worden 
doorgevoerd in de wijk als geheel. Een versnipperde 
structuur past niet bij het originele karakter van de wijk. 

Secundaire wegen versmallen en 

vergroenen.

Afwatering naar groene zones bovengronds.

Met verticale drainagebuizen kan het hemelwater naar 

de onderste zandlaag worden gebracht wanneer de 

bovenste zandlaag verzadigd is. Hiermee kan tevens de 

grondwaterstand gereguleerd worden, zodat verdroging 

vermindert. 

Aanleggen van verdiepte voortuinen zorgt 

voor meer infiltratie van regenwater. 

Door opstaande banden te verwijderen rond 

plantvakken kan hemelwater de plantvakken in 

stromen.

Oplossingen consequent doorvoeren, zodat eenheid in principes 

ontstaat.

Door parkeerplaatsen te clusteren ontstaat meer 

ruimte voor groen. 

Groene verbindingen versterken die 

leiden naar de groenstructuren.

Versterken groenstructuur middenas 

met bomen in een zigzagpatroon.
Nieuwe bomen langs Churchilllaan.

Hoofdstructuur voorzien van 

hemelwaterriool.

Het is de ambitie om alle gebouwen af te koppelen 

in 2050, zodat het regenwater in de wijk kan worden 

vastgehouden.

Algemene principes

LegendaColofonToelichting visie


