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Wijkbericht

3 april 2018

Voortgang werkzaamheden walmuren rak 11 west
De herstelwerkzaamheden aan de walmuur op rak
11 west (tussen de Hamburgerbrug en Weesbrug)
zijn in volle gang. In dit wijkbericht informeert de
gemeente u over de voortgang en vervolgplanning
van het werk.



Wat hebben we al gedaan?
Het herstel van de fundering en walmuur op deel A
(zie kaartje op de achterzijde) is in september 2017
afgerond. De werftrap is hier weer teruggeplaatst.
De trap ter hoogte van huisnummer 235 hebben we
verwijderd. Dit is een tijdelijke situatie.



Op deel C en D begonnen we in oktober 2017 met
het aanbrengen van buispalen en damwanden.
Tijdens de uitvoering is tussen deel C en D een
nieuw deel ontstaan: op deel ‘B-2’ staat een boom
die we niet kunnen passeren. Ook deel E, bij de
Hamburgerbrug, is nieuw.
Wat moeten we nog doen?
Op de delen C en D is bovenop de damwanden en
buispalen (die de nieuwe fundering vormen), een
nieuwe prefab walmuur geplaatst. We zijn nu bezig
met de afwerking van de walmuur. Begin april
maken we op deel B en deel B-2 een metalen frame
ter hoogte van de bomen. Dit frame verstevigt de
oude walmuur op deze plekken. We slaan het
herstelwerk hier tijdelijk over en komen pas terug
als de bomen, hopelijk na jaren, weg moeten
vanwege hun natuurlijke levenseinde.
Ook op deel E staat een beeldbepalende boom die
niet behouden kan worden als we de muur hier op
de voorgenomen manier (damwandmethode)
zouden herstellen. Daarom moeten we de walmuur
hier met een maatwerk oplossing herstellen.
Hiermee starten we vanaf begin april.
Herinrichten van de werf
Nadat de walmuur en de frames op de delen B, C en
D geplaatst zijn, gaan we de werf opnieuw inrichten.
Het stuk op E doen we later. Herinrichten houdt in:

De bestrating verwijderen we.

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.

Hoe lang zijn we nog bezig?
Naar verwachting rond de aannemer het plaatsen
van de nieuwe walmuur en de frames begin april af.
Het herinrichten van de werf neemt daarna nog
enkele weken in beslag. Dat betekent dat de huidige
planning is dat we half mei 2018 klaar zijn op de
delen B, C en D. De werkzaamheden op deel E
starten begin april. We verwachten hier nog tot en
met eind juli mee bezig te zijn.
Vervolg overzijde
Als we klaar zijn met de westzijde, dus ook met deel
E, gaan we aan dit rak aan de oostzijde aan de slag.
We informeren u hierover in een volgend
wijkbericht.
Bomen
Na afronding van alle werkzaamheden planten we in
het plantseizoen nieuwe 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.
z.o.z.
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Meer informatie
Meer algemene informatie staat op
www.utrecht.nl/werven. We zullen u regelmatig op
de hoogte houden van de actuele planning. Met
vragen of 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.

Rak 11 west

De trap bij de Hamburgerbrug
verwijderen we tijdelijk van april –
eind juli 

Deel E: Hier staat een boom die we zullen
behouden. We maken een maatwerk
oplossing om de walmuur toch te kunnen
herstellen. Uitvoering begin april - eind
juli

Deel D: Herstel walmuur met
damwandmethode

Deze trap is tijdelijk verwijderd. Begin
april plaatsen we de trap terug en is
deze weer toegankelijk 

Deel B-2: plaatsen boomframe begin april
Deel C: Herstel walmuur met buispalen
Deze trap hebben we verwijderd
(tot einde werkzaamheden) →

Deel B: plaatsen boomframe begin april

Deel A: afgerond
De trap bij de Weesbrug is
toegankelijk

