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Wijkbericht

maart 2018

Voortgang werkzaamheden walmuren rak 10 west
De herstelwerkzaamheden aan de walmuur op rak
10 west (tussen de Gaardbrug en Hamburgerbrug)
zijn in volle gang. In dit wijkbericht informeert de
gemeente u over de voortgang en vervolgplanning
van het werk.
Wat hebben we al gedaan?
Vanaf half oktober 2017 heeft de aannemer gaten
geboord in de oude walmuur en hierin zijn
buispalen geschroefd. Deze buispalen vormen de
nieuwe fundering van de walmuur. De oude
walmuur is verwijderd.
Wat gaan we nog doen?
Op de buispalenwand hangen we de nieuwe prefab
walmuur. Daarna gaan we de werf opnieuw
inrichten. Dit houdt in:










We gaan de bestrating verwijderden.
De bovenste laag zand van de werf graven
we weg. Het zand rondom de bomen wordt
voorzichtig weggezogen/ weggegraven.
De aannemer werkt hierbij met
beschermende kleding, vanwege
verontreinigde grond. Voor passanten levert
de grond geen gezondheidsrisico op.
Hierna worden de spuwerputjes
schoongemaakt.
Ook worden de rioolputjes en de
huisaansluitingen opnieuw op de riolering
in de gracht aangesloten. Dit kan tijdelijk
een onaangename geur veroorzaken.
Tot slot wordt de werf aangevuld met
schoon zand en opnieuw bestraat. We
hergebruiken hiervoor zoveel mogelijk de
oude stenen.

Bomen
Op de werf is tijdens de uitvoering een boom (een
es) ter hoogte van huisnummer 193 omgevallen.
Ook staat er nog een boomstobbe die we gaan
verwijderen. Na afronding van alle werkzaamheden
planten we in het plantseizoen drie bomen terug op
dit stuk werf. De bomenvisie is hierbij het
uitgangspunt. De bomenvisie staat op
www.utrecht.nl/werven bij ‘bomen op de werven’.
Overlast en bereikbaarheid
De straat en werf(kelders) zijn tijdens de
werkzaamheden bereikbaar. Het water is bereikbaar
via de tijdelijke bordessen. Hier kunt u ook uw
huisvuil blijven aanbieden.
Trillingen blijven we monitoren. De werktijden van
de aannemer zijn van 7 uur tot 16 uur, met soms
een uitloop tot 19.00 uur. Mogelijk ondervindt u
(geluids)hinder van de werkzaamheden. Uiteraard
proberen we overlast zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie
Meer 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 en opmerkingen kunt u terecht bij
omgevingsmanager Willem Addink via e-mail
werven@utrecht.nl. Of kom langs in de werfkelder
van het project: Oudegracht 387.

Hoe lang zijn we nog bezig?
De aannemer is naar verwachting nog enkele weken
bezig met het aanbrengen van de nieuwe walmuur.
Het herinrichten van de werf duurt daarna ook nog
enkele weken. Dat betekent dat we volgens de
huidige planning eind april 2018 klaar zijn met de
werkzaamheden.
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