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Werkzaamheden, monitoring en bomenkap op rak 9 oost
In oktober 2017 informeerden wij u met een
wijkbericht over herstelwerkzaamheden aan de
fundering van de walmuur in uw buurt. Met dit
wijkbericht informeren wij u over de naderende start
van het werk, noodzakelijke monitoring en de kap
van drie bomen op de werf tussen de Maartensbrug
en de Gaardbrug (rak 9 oostzijde).
Het stuk gracht tussen twee bruggen, noemen we
een rak. Het rak tussen de Maartensbrug en de
Gaardbrug waar wij de walmuur gaan herstellen, is
‘rak 9 oost’. Op de achterzijde van dit bericht staat
een kaartje.
Start zuidkant vanaf april 2018
Vanaf 2 april 2018 starten we met de
werkzaamheden op de zuidkant van rak 9 oost (zie
rode lijn op het kaartje). We gaan dan eerst stalen
damwanden in de gracht plaatsen, waardoor
werkruimte (een ‘bouwkuip’) ontstaat. Vervolgens
boren we gaten en schroeven we hier stalen
buispalen doorheen. Die vormen de nieuwe
fundering waarop we de nieuwe ‘prefab’ walmuur
plaatsen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden
aan de zuidkant in september 2018 gereed.
Vervolg noordkant najaar 2018
Zodra we het zuidelijk deel klaar hebben, gaan we
aan de noordkant verder met de werkzaamheden
(zie groene lijn op het kaartje). Naar verwachting
ronden wij de werkzaamheden op rak 9 oost begin
2019 af.
Drie bomen kappen in week 5
Op dit deel van de werf staan drie bomen die we
vanwege de werkzaamheden helaas niet kunnen
behouden. De kapvergunning is inmiddels verleend.
Het gaat om de volgende bomen:




Gewone es met boomnummer 60517 (t.h.v.
Oudegracht 170)
Hollandse linde met boomnummer 60515 (t.h.v.
Oudegracht 176)
Meelbes met boomnummer 59261 (t.h.v.
Lichtegaard huisnummer 9)

In de week van 29 januari – 2 februari kappen we
deze bomen. De boomstobben blijven voorlopig
staan en halen we weg tijdens de uitvoering van het
herstelwerk. Na afronding van alle werkzaamheden

planten we in het plantseizoen twee bomen terug
op het zuidelijk deel van de werf. De bomenvisie is
hierbij het uitgangspunt. De bomenvisie staat op
www.utrecht.nl/werven bij ‘bomen op de werven’.
Wat merkt de omgeving ervan?
Zowel de panden aan de werf als op straatniveau
blijven bereikbaar. Via een tijdelijk bordes kunnen
bewoners en ondernemers aan de werf hun afval
blijven aanbieden en worden zij bevoorraad.
Enige geluidshinder is niet te voorkomen. De
aannemer werkt van 07.00 tot 16.00 uur, met soms
een uitloop tot uiterlijk 19.00 uur. Uiteraard
proberen we overlast zoveel mogelijk te beperken.
Monitoring: vooropnames nodig
De gemeente treft voorbereidingen om straks
tijdens de uitvoering de invloed van het werk op de
omgeving goed in de gaten te kunnen houden. Aan
de zuidkant gaat de firma Fides Expertise op zeer
korte termijn foto-opnames (een nulmeting) maken
aan de binnen- en buitenzijde van de panden op
werf- en straatniveau. Zij leggen schriftelijk contact
met de eigenaren/gebruikers van de betreffende
panden om een afspraak te maken. Aan de
noordkant zijn deze opnames al gemaakt.
De firma Wiertsema & Partners brengt prisma’s en
scheurmeters op de werfmuren aan. Hiermee
kunnen eventuele vervormingen van de muren
worden gemeten. Ook voeren zij bij de panden op
straatniveau hoogtemetingen uit. Om dit te kunnen
doen, brengen zij kleine boutjes aan in de gevels
van de huizen. Deze worden na de werkzaamheden
weer verwijderd. Voorafgaand aan de
werkzaamheden neemt Wiertsema & Partners
contact op met de bewoners van betreffende
panden.
Meer informatie
Enkele weken voor de start van de werkzaamheden
informeren wij u opnieuw en meer in detail over ons
werk. Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u voor
meer algemene informatie over het herstel kijken op
www.utrecht.nl/werven. Heeft u specifieke vragen
over het project, neemt u dan contact op met onze
omgevingsmanager Willem Addink, via mailadres:
werven@utrecht.nl. Of kom langs bij onze
werfkelder aan de Oudegracht aan de werf 387.
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Rak 9 oost

Noordkant
Als het zuidelijk deel klaar is, gaan we
hier verder met de werkzaamheden. Naar
verwachting ronden we het werk op dit
deel begin 2019 af.

Zuidkant
Op dit deel maken we vanaf 2 april 2018
een bouwkuip van damwanden in de
gracht. De nieuwe walmuur komt op een
fundering van stalen buispalen te staan.
Tot slot bestraten we dit deel van de werf
opnieuw. Dit duurt tot september 2018.

Locatie te kappen bomen. Op het
zuidelijk deel komen twee bomen terug.
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