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december 2018

Voortgang werkzaamheden Nieuwegracht
Het herstelwerk van de walmuren aan de
Nieuwegracht verloopt volgens planning. In dit
wijkbericht leest u meer over de voortgang van de
werkzaamheden.
Hoe ver zijn we?
Het herstelwerk aan de walmuren is zo goed als
klaar. De aannemer die het walmuurherstel heeft
uitgevoerd zorgt dat alles netjes opgeruimd is voor
de kerstvakantie en komt in het nieuwe jaar nog
even terug om enkele restpunten af te ronden.
Een stratenmakersbedrijf start vanaf 27 december
met het herbestraten van gedeelten van de werf op
de rakken 17, 18 en 19. Begin 2019 gaan we ook
verder met het vervangen van meerpalen in de
Nieuwegracht.
Rak 20 tussen de Pausdambrug en Paulusbrug
De stand van zaken zoals vermeld in het wijkbericht
van augustus is onveranderd. Voor de Paulusbrug
moet aan beide zijden van dit rak nog een deel van
de walmuur vervangen worden. Hiervoor hebben we
een andere uitvoeringsmethode en meer
voorbereiding nodig. We hebben hier nog geen
planning voor, maar informeren u uiteraard zodra
we die wel hebben.
Rak 19 tussen de Paulusbrug en Brigittenbrug
De kademuur is waar nodig vervangen. Begin 2019
starten we aan de westzijde met het herbestraten
van de delen van de werf waar is gewerkt aan de
walmuur.
Rak 18 tussen de Brigittenbrug en Quintijnsbrug
Vanaf 27 december starten we met het herbestraten
van rak 18 west. De werkzaamheden aan de
walmuur zijn zo goed als afgerond.
De stenen trap in het midden van rak 18 west (ter
hoogte van huisnummer 61) moeten we nog wel een
keer vervangen. Het laatste stukje kademuur dat
hersteld moet worden bij deze trap nemen we dan
gelijk mee. We hebben hier nog geen planning voor,
maar informeren u uiteraard zodra we die wel
hebben.

Rak 17 tussen de Quintijnsbrug en Magdalenabrug
We starten begin 2019 met het herbestraten van de
werf aan de westzijde.
Bomen planten
Dit plantseizoen planten we aan de Nieuwegracht
weer nieuwe bomen. In totaal gaat het om 21
bomen, verspreid over de rakken. De bomenvisie is
hierbij het uitgangspunt. De bomenvisie staat op
www.utrecht.nl/werven bij ‘bomen op de werven’.
We informeren u in een volgend wijkbericht over de
nieuw te planten bomen.
Hoe lang zijn we nog bezig?
Vanaf 27 december 2018 starten we met
herbestraten op rak 18 west. Daarna volgt rak 17
west en aansluitend bestraten we de delen van rak
19 waar we de kademuur vervangen hebben. We
verwachten per rak ongeveer 4 weken bezig te zijn
met het straatwerk. Deze werkzaamheden zijn wel
weersafhankelijk .
Wat merkt u ervan?
Het herbestraten van de rakken heeft op
straatniveau geen gevolgen voor de bereikbaarheid.
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de
werfkelders bereikbaar blijven.
Tijdens genoemde werkzaamheden bestaat de kans
dat we de Nieuwegracht voor vaarverkeer moeten
afsluiten of stremmen. De vaarweg van de
Nieuwegracht verwachten we in het voorjaar van
2019 weer geheel te kunnen vrijgeven. De vaarweg
van de Kromme Nieuwegracht blijft afgesloten.
De aannemers werken van 07.00 – 16.00 uur, soms
met een uitloop tot 19.00 uur. Mogelijk ondervindt
u hinder in de vorm van geluidsoverlast. Uiteraard
proberen we dit zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie
Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u dan
contact op met omgevingsmanager Willem Addink
via e-mail: werven@utrecht.nl. U kunt hem ook
bellen via 14 030 of langskomen in onze werfkelder
aan de Oudegracht 387 (tijdens kantooruren).
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