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Wijkbericht

8 september 2017

Start werkzaamheden rak 15 west-midden
De gemeente Utrecht herstelt de fundering van de
walmuren aan de werven in uw buurt. Vanaf de
eerste week van november start de aannemer met
het herstellen van de walmuren aan de middenwestzijde van rak 15 (tussen de Vollersbrug en de
Bijlhouwersbrug).

Vooropnames en monitoring
De gemeente treft opnieuw voorbereidingen om
tijdens de uitvoering de invloed van het werk op de
omgeving goed in de gaten te kunnen houden. Dit
is al eerder gedaan, maar dit moet vanwege de
geldigheid van de rapportage nogmaals gebeuren.

Al eerder kondigden wij per brief deze
werkzaamheden aan. Met dit wijkbericht informeren
wij u meer in detail over het werk aan rak 15 westmidden en wat dit voor u betekent. Het gaat om het
stuk tussen De Boog en de Diaconnessenstraat. Zie
ook het kaartje op de achterzijde.

De firma Fides Expertise zal op zeer korte termijn
vooropnames maken (een nulmeting) aan de
binnenzijde van de panden tussen De Boog en de
Diaconessenstraat, op werf- en straatniveau. Zij
leggen schriftelijk contact met de
eigenaren/gebruikers van de betreffende panden
om een afspraak te maken.

Planning van de werkzaamheden
Op dit stuk rak passen we de ‘damwandmethode’
toe. De werkvolgorde is op hoofdlijnen als volgt:
vanaf de eerste week van november plaatst de
aannemer een tijdelijke bouwkuip van stalen
damwanden in de gracht. De bouwkuip loopt
ongeveer tot de Diaconessenstraat.
Zodra het water uit de bouwkuip is weggepompt,
verwijderen we het stuk walmuur tussen De Boog en
het boomframe. Daarna brengt de aannemer op dit
stuk de nieuwe fundering van damwanden aan.
Hierop plaatsen we een prefab walmuur.
Als de walmuur vervangen is, richten we de werf
opnieuw in (o.a. rioolwerkzaamheden en
bestrating). We zullen u hierover nader informeren.
We ronden de werkzaamheden naar verwachting
begin april 2018 af.
Wat merkt u ervan?
De werkzaamheden hebben op straatniveau geen
gevolgen voor de bereikbaarheid. Ook het water en
de panden aan de werf blijven toegankelijk. De
gebruikers van de werf kunnen hun huisvuil blijven
aanbieden via de werf (daar waar niet gewerkt
wordt). De aannemer werkt in principe van 07.00 tot
16.00 uur, met soms een uitloop tot 19.00 uur.
Mogelijk ondervindt u hinder van de
werkzaamheden. Uiteraard proberen we dit zoveel
mogelijk te beperken.

De firma Wiertsema & Partners brengt prisma’s en
scheurmeters op de werfmuren aan. Hiermee
kunnen eventuele vervormingen van de muren
worden gemeten. Bij de panden op straatniveau zijn
eerder al door Wiertsema & Partners
hoogtemetingen uitgevoerd. Om dit te kunnen doen
zijn er in overleg met de eigenaren kleine boutjes
aangebracht in de gevels van de huizen. Deze
worden na de werkzaamheden verwijderd. Daarna
herstellen we de achtergebleven gaatjes.
Meer informatie
Algemene informatie over het herstel van de werven
en meer uitleg over werkmethode, vindt u op
www.utrecht.nl/werven. We zullen u regelmatig op
de hoogte houden van de actuele planning.
Met vragen kunt u terecht bij omgevingsmanager
Willem Addink via e-mail werven@utrecht.nl. Of
kom langs in de werfkelder van het project:
Oudegracht 387.

Verspreidingsgebied: rak 15 beide zijden, tussen de Vollersbrug en de Bijlhouwersbrug
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rak 15 west - midden

Rode lijn = locatie tijdelijke
damwand / bouwkuip
Paars stukje = herstel walmuur
met fundering van damwanden
(aansluitend)

