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Voortgang werkzaamheden walmuren rak 11 oost
Ma a ndag 3 september startte de gemeente met het
he rstel van de walmuur van ‘ rak 11 oost’, het stuk
gra cht tussen de Hamburgerbrug e n Weesbrug. Met
d it wijkbericht informeren wij u over de voortgang
va n de werkzaamheden.
Hoe ver zijn we?
Aan de oostzijde is een damwand geplaatst die we
aan het vullen zijn met zand. Zo maken we een
‘bouwkuip’ van waaruit we het werk kunnen
uitvoeren. Aan de zuidkant zijn we begonnen met
het boren van gaten in de oude walmuur.
Zoals u wellicht gezien heeft, is in de eerste week
een ponton tijdens de verplaatsing gekanteld. Dit
heeft gelukkig niet tot schade geleid. De volgende
dag konden we het werk weer hervatten.
Wij ziging in uitvoering
We voeren het herstel van de walmuur zo zorgvuldig
mogelijk in relatie tot de omgeving uit. Risico op
bijkomende schade aan particuliere eigendommen
willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is
onlangs besloten om het herstel van de walmuur
vanaf huisnummer 234 tot aan de Hamburgerbrug
voorlopig uit te stellen. Er is een (zeer kleine) kans
dat het drukken van de damwand verdere schade
aan een specifiek pand zou kunnen veroorzaken. Dit
pand verkeert in slechte staat en om het risico op
verdere schade aan dit pand uit te sluiten, slaan we
nu een stuk van ongeveer 20 meter over. De
eigenaar van het betreffende pand is op de hoogte
gebracht.
Wa t gaan we nog d oen?
Nadat de bouwkuip volledig gevuld is met zand en
alle gaten in de oude walmuur zijn geboord,
schroeven we buispalen in die gaten. De buispalen
vormen de nieuwe fundering. Bovenop de buispalen
plaatsen we een nieuwe walmuur. Op drie plekken
slaan we het herstelwerk tijdelijk over, omdat hier
beeldbepalende bomen staan die door het werk
zouden kunnen beschadigen. De aannemer plaatst
daar metalen frames. Een frame verstevigt de
walmuur plaatselijk totdat de boom, hopelijk pas na
jaren, dood gaat of vanwege de veiligheid weg
moet. Pas daarna herstelt de gemeente de walmuur
alsnog.

He rinrichting
Als de muur is hersteld is en de frames zijn
geplaatst, richten we de werf opnieuw in. Dat
betekent onder andere dat we het straatwerk
herstellen. De werf behoudt haar authentieke
uitstraling. Op onze website www.utrecht.nl/werven
leest u meer over onze werkwijze.
Hoe lang duurt het?
We verwachten in het voorjaar van 2019 klaar te zijn
met zowel het herstellen van de walmuur als de
herinrichting van de werf aan de oostzijde (m.u.v.
de genoemde delen). We houden u uiteraard op de
hoogte van de voortgang.
Nie uwe b omen aan beide zijden
In het komend plantseizoen (oktober – maart)
planten we drie nieuwe, jonge bomen terug op de
westzijde van rak 11. Jonge bomen kunnen beter
‘wortelen’ op de werven dan grotere bomen. Ze
hebben daarmee de beste overlevingskansen. Na
afloop van de herstelwerkzaamheden komen er op
de oostzijde van de werf ook twee bomen terug. Eén
boom (nummer 12; gewimperde linde) kunnen we
planten in het plantseizoen 2019/2020. De andere
boom (nummer 2; Amerikaanse linde) volgt nadat
de walmuur op dit stuk hersteld is. Zie het kaartje
op de achterzijde. De bomenvisie is hierbij het
uitgangspunt. De bomenvisie staat op
www.utrecht.nl/werven bij ‘bomen op de werven’.
Wa t 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.
Trillingen blijven we monitoren. 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.
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Me e r 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.

Bo me n rak 11

Gekapt met
noodkapprocedure

Dit stuk (rode lijn) slaan we nu
over. Ook het planten van de
nieuwe boom volgt daarom later.

Geplande boomsoorten
1 Gewone plataan
2 Amerikaanse linde
5 Moeraseik
12 Gewimperde linde
13 Mongoolse linde

Let op: de plaatsen van de geplande nieuwe bomen zijn indicatief, dus niet exact. De definitieve plek kan enigszins afwijken.

