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Wijkbericht

februari 2018

Voortgang werkzaamheden rak 15 west-midden
De herstelwerkzaamheden aan de walmuur op rak
15 west-midden (tussen De Boog en
Diaconessenstraat) 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 november 2017 plaatsten we een bouwkuip
van stalen damwanden. Vervolgens plaatsten we de
stalen damwanden die de nieuwe fundering vormen.
Inmiddels hebben we hierop de nieuwe walmuur
geplaatst.
Wat gaan we nog doen?.
In de week van 12 – 16 maart plaatsen we een
zogenaamd ‘passtuk’ tegen het boomframe; dit is
het laatste stuk walmuur dat nodig is om de muur
netjes op het geheel te laten aansluiten.
We gaan binnenkort de werf opnieuw inrichten. Dit
houdt in:

We verwijderen de bestrating.

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 en waar nodig vervangen.
Dit kan tijdelijk een onaangename geur
veroorzaken.

Tot slot vullen we de werf aan met schoon zand
en bestraten we de werf opnieuw. We
hergebruiken hiervoor zoveel mogelijk de oude
stenen.

Hoe lang zijn we nog bezig?
Het herinrichten van de werf start vanaf begin
maart. Dat betekent dat we volgens de huidige
planning begin april 2018 klaar zijn.
Bomen en beplanting
Het formaat van de nieuwe boomspiegels (de grond
rondom de stam van bomen) wordt bepaald op
basis van de omvang van het wortelpakket van een
boom. Mocht de beplanting in deze boomspiegels
door onze werkzaamheden beschadigen, dan
herstellen we dit. We werken in overleg met de
buurtbewoners.
Overlast en bereikbaarheid
De middelste werftrap is afgesloten. Dit blijft zo tot
begin maart. De pomp voor de bemaling geeft voor
direct aanwonenden geluidsoverlast. Deze pomp
halen we eind februari weg.
De straat en werf(kelders) blijven tijdens de
werkzaamheden bereikbaar. De werktijden van de
aannemer zijn van 7 uur tot 16 uur. Mogelijk
ondervindt u (geluids)hinder van de
werkzaamheden. Uiteraard proberen we overlast
zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie
Algemene informatie over het herstel van de
werven, vindt u op www.utrecht.nl/werven. We
zullen u regelmatig op de hoogte houden van de
actuele planning.
Met vragen of opmerkingen over de
werkzaamheden kunt u terecht bij
omgevingsmanager Willem Addink, telefonisch via
14 030 of 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 Bijlhouwerbrug

Utrecht.nl

