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Wijkbericht

28 augustus 2018

Start werkzaamheden en bomenkap rak 1 west
Maandag 3 september start de gemeente Utrecht
met het herstel van de walmuur aan ‘rak 1
westzijde’. Met dit wijkbericht informeren wij u over
wat dit voor u betekent.
Wat hebben we gedaan?
In eerdere wijkberichten informeerden wij u over
voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen
van een damwand in de gracht, bomenkap en
herplant en een proef. Inmiddels is de proef
waarmee we een nieuwe werkmethode getest
hebben, afgerond. Pas als we de oude walmuur
gaan verwijderen, kunnen we zien of de proef het
gewenste resultaat heeft gehad.
Nog drie van zes bomen kappen
In de eerste week van augustus hebben we drie van
de zes te kappen bomen geveld. In twee bomen zijn
nesten met broedende vogels aangetroffen. We
kappen de resterende bomen pas als de nesten leeg
zijn, vermoedelijk is dat medio september. Een
ecoloog controleert dit nogmaals voorafgaand aan
de geplande kap. De nog te kappen bomen zijn een
es, esdoorn en treurwilg. Voor de locaties, zie het
kaartje op de achterzijde.
Wat gaan we vanaf 3 september doen?
Vanaf maandag 3 september gaan we verder met
het plaatsen van de damwand in de gracht. Dit doen
we met een trillingsarme drukmethode. Aan dit stuk
gracht werken we met twee methodes om de
fundering te herstellen. Op het noordelijk deel (tot
aan de trap ter hoogte van de Waterstraat) werken
we met de zogenaamde ‘buispalenmethode’. En
vanaf deze trap tot aan de Jacobibrug, werken we
met de ‘damwandmethode’. Na het plaatsen van de
nieuwe stalen fundering, plaatsen we hier bovenop
nieuwe ‘prefab’ walmuren. Tot slot bestraten we de
werf opnieuw met, waar mogelijk, de oude stenen.
Hiermee zijn we naar verwachting tot het eind van
het voorjaar van 2019 bezig.
Meer informatie over de werkmethodes vindt u op
onze website www.utrecht.nl/werven.

Trappen
Alle werftrappen moeten we de komende maanden
op enig moment tijdelijk verwijderen. Na afloop van
het werk plaatsen we de trappen uiteraard weer
terug. Tijdens de werkzaamheden zijn er altijd
minimaal twee bestaande en/of tijdelijke trappen
beschikbaar zodat de werf bereikbaar blijft.
Nieuwe bomen
In het komend plantseizoen (november 2018 –
maart 2019) planten we twee nieuwe bomen aan de
oostzijde van rak 1. Na afloop van de
werkzaamheden aan rak 1 west, planten we aan de
westzijde zes nieuwe bomen. Dit zal in het
plantseizoen 2019-2020 zijn. De bomenvisie is
hierbij het uitgangspunt. De bomenvisie kunt u
nalezen op: www.utrecht.nl/werven bij ‘bomen op
de werven’.
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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NB De locaties van de nieuw te planten bomen zijn indicatief, dus niet exact en kunnen enigszins afwijken.

