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Wijkbericht

juli 2018

Voortgang werkzaamheden en bomenkap rak 1 west
In juni is de gemeente Utrecht begonnen met
werkzaamheden ter voorbereiding op het herstel
van de walmuur aan ‘rak 1 westzijde’. Met dit
wijkbericht informeren wij u over de voortgang.

Trekproeven
Bij de bomen die blijven staan, gaan we deze zomer
trekproeven uitvoeren. De proef laat zien of de
boom stabiel en dus veilig is.

Wat hebben we gedaan?
Vanaf 11 juni plaatsen we bouwhekken op de werf.
In de gracht plaatsten we een 25 meter lange stalen
damwand. Helaas werd de aannemer
geconfronteerd met een defecte machine waardoor
we niet verder konden. Omdat er in de zomer geen
uitloop mogelijk is vanwege de drukte op het water,
stoppen we met het plaatsen van de damwand.

Nieuwe bomen
Na afloop van de werkzaamheden planten we, in het
plantseizoen, zes nieuwe bomen aan de westzijde
en nog twee bomen aan de oostzijde. De
bomenvisie is hierbij het uitgangspunt. De
bomenvisie kunt u nalezen op:
www.utrecht.nl/werven bij ‘bomen op de werven’.

Vervolg
Begin september gaan we verder met het plaatsen
van de damwand. Direct hierna starten we met het
daadwerkelijke herstel van de walmuur. Hiermee
zijn we naar verwachting tot in het voorjaar van
2019 bezig. Vlak voor de start van de
herstelwerkzaamheden, informeren wij u opnieuw.
Proef
In de periode juli – augustus gaan we een proef
uitvoeren. Dit is op de plaats waar nu een damwand
in de gracht staat. Met deze proef testen we een
nieuwe werkmethode. We kijken of de walmuur
duurzaam te herstellen is met een injectiemethode.
Voor de pilot is een pompvoorziening nodig om het
water tussen de damwand en de walmuur weg te
pompen. Dit kan enige geluidsoverlast geven.
Verder verwachten wij weinig tot geen overlast bij
de uitvoering van deze pilot.
Bomenkap in de week van 6 – 10 augustus
Al eerder meldden wij dat we aan de westzijde vijf
en mogelijk zes bomen zouden gaan kappen.
Inmiddels is ook een kapvergunning verleend voor
de zesde boom, een gele treurwilg tegen de
Jacobibrug aan. Kort voor de kap van de bomen
beoordeelt een ecoloog of vogels in de bomen
nestelen. De kap staat gepland voor de week van 6 –
10 augustus. Omdat dit midden in de
zomervakantie valt, informeren wij u hier nu over en
niet pas 1 of 2 weken voor de kap, wat gebruikelijk
is.

Wat merkt u van de herstelwerkzaamheden?
De werkzaamheden hebben op straatniveau geen
gevolgen voor de bereikbaarheid. Ook het water en
de panden aan de werf blijven toegankelijk.
De werkzaamheden geven hinder in de vorm van
geluidsoverlast. Wij proberen dit zoveel mogelijk te
beperken. De aannemer werkt tussen 07.00 en
16.00 uur, met soms een uitloop tot 19.00 uur.
Met ondernemers aan de werf maken we afspraken
over de bereikbaarheid van de werf. Zo zal via een
tijdelijk bordes de afvalinzameling en bevoorrading
mogelijk blijven.
Meer informatie
Meer 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 kunt u terecht bij omgevingsmanager
Willem Addink via e-mail werven@utrecht.nl. Of
kom langs in de werfkelder van het project:
Oudegracht 387.

Verspreidingsgebied: Oudegracht en omgeving rondom de Zandbrug en de Jacobibrug, beide zijden
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De velvergunning voor deze
boom, een gele treurwilg, is
onlangs verleend.

