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Start werkzaamheden herstel walmuren rak 9 oost
De gemeente Utrecht herstelt de fundering van de
walmuren aan de werven in uw buurt. Vanaf begin
mei 2018 starten we met het herstel aan de
oostzijde van ‘rak 9’ (het stuk gracht tussen de
Maartensbrug en de Gaardbrug). In dit wijkbericht
leest u wat dit voor u betekent.
In januari 2018 informeerden wij u met een
wijkbericht over voorbereidende werkzaamheden
aan dit rak, zoals vooropnames en de kap van drie
bomen. Deze voorbereidingen zijn afgerond en we
starten nu met het daadwerkelijke herstel van de
walmuur.
Start werk vanaf mei 2018
Vanaf begin mei 2018 starten we met de
werkzaamheden op de zuidkant van rak 9 oost (zie
rode lijn op het kaartje aan de achterzijde).
We gaan eerst stalen damwanden in de gracht
plaatsen, waardoor werkruimte (een ‘bouwkuip’)
ontstaat. Vervolgens boren we gaten in de oude
walmuur en schroeven we hier stalen buispalen
doorheen. Die buispalen vormen de nieuwe
fundering waarop we de nieuwe ‘prefab’ walmuur
plaatsen. Als de nieuwe walmuur geplaatst is, gaan
we de werf opnieuw inrichten. De authentieke
uitstraling wordt behouden.
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). Dit doen we op
dezelfde wijze als de zuidkant. Een damwand staat
hier al; het huidige tijdelijke terras gaan we
ontgraven zodat we vanuit de bouwkuip de oude
fundering met buispalen kunnen herstellen. Daarop
komt de nieuwe walmuur en daarna richten we de
werf opnieuw in.

Hoe lang duurt het?
Aan de zuidkant zijn we naar verwachting in het
najaar van 2018 klaar en aan de noordkant ronden
we de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 af.
Nieuwe bomen
In voorbereiding op de werkzaamheden, hebben we
de afgelopen periode enkele bomen gekapt. De
boomstobben die nog op de werf staan, 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 u ervan?
De panden op straatniveau en aan de werf blijven
bereikbaar. In uitzonderingsgevallen kan de werf
korte tijd beperkt toegankelijk zijn. We zorgen dan
voor een oplossing. Ook zorgen we ervoor dat
ondernemers aan de werf hun afval op de
gebruikelijke manier kunnen blijven aanbieden en
bevoorraad worden.
Enige geluidshinder is helaas 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.
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u voor meer
informatie over het herstel kijken op
www.utrecht.nl/werven. Heeft u daarna nog vragen,
neemt u dan gerust 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.
Wij zullen u de komende maanden op de hoogte
houden van de voortgang.
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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 in het voorjaar van 2019 af.

Zuidkant
Op dit deel maken we vanaf begin mei
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 najaar
2018.

Verspreidingsgebied: Oudegracht en omgeving rondom de Maartensbrug en de Gaardbrug, beide zijden

Utrecht.nl

