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Wijkbericht

februari 2019

Voortgang werkzaamheden rak 1 west
Maandag 18 maart start de gemeente Utrecht met
het herstel van de walmuur ‘rak 1 west’ richting de
Jacobibrug. Met dit wijkbericht informeren we u
over de werkzaamheden.

Nieuwe bomen
Op rak 1 oostzijde hebben we begin februari twee
nieuwe, jonge bomen geplant. Een moeraseik en
een plataan.

Wat hebben we al gedaan?
Voorafgaand aan alle werkzaamheden zijn er
bouwkundige vooropnames uitgevoerd aan de
binnen- en de buitenkant van de aangrenzende
kelders en panden.

In het plantseizoen 2019-2020 planten we nieuwe,
jonge bomen terug. De bomenvisie is hierbij het
uitgangspunt. De bomenvisie kunt u nalezen op:
www.utrecht.nl/werven bij ‘bomen op de werven’.

We hebben de walmuur hersteld vanaf de
Oudegracht 35-37 richting de Zandbrug (het
noordelijke deel van rak 1 west). Het herstel op het
zuidelijke deel is stilgelegd vanwege bezwaar tegen
de kap van twee bomen. De kap van deze twee
bomen heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierdoor
kunnen we verder met het herstellen van de
walmuur.

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.

Wat houden de werkzaamheden in?
Op het zuidelijke deel verwijderen we de tijdelijke
bestrating. Daarna vervangen we de fundering van
de walmuur met de damwandmethode. Na het
plaatsen van de nieuwe stalen fundering, plaatsen
we hier bovenop nieuwe ‘prefab’ walmuren.
Aansluitend bestraten we de werf opnieuw. We
bestraten dan ook meteen het noordelijke deel.
Hiermee zijn we naar verwachting tot en met juli
2019 bezig.

Met ondernemers aan de werf maken we afspraken
over de bereikbaarheid van de werf. Zo blijft via een
tijdelijk bordes de afvalinzameling en bevoorrading
mogelijk.

Werftrappen
Voordat we beginnen met het zuidelijke deel
worden de trappen ter hoogte van Oudegracht 5 en
29 weer in ere hersteld.
De meest zuidelijke werftrap (ter hoogte van
Oudegracht 43) verwijderen we in week 12-13 (1829 maart). We plaatsen hier een tijdelijke trap. Aan
het einde van de werkzaamheden komt de
oorspronkelijke werftrap terug op een nieuwe
fundering.

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 Oudegracht 387.

Verspreidingsgebied: Oudegracht en omgeving rondom de Zandbrug en de Jacobibrug, beide zijden
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We verwijderen de tijdelijke trap ter
hoogte van Oudegracht 5 en plaatsen de
oorspronkelijke werftrap terug

We verwijderen de tijdelijke trap ter
hoogte van Oudegracht 29 en plaatsen
de oorspronkelijke werftrap terug

Groen = zuidelijke deel rak 1 west

We verwijderen de werftrap ter hoogte
van Oudegracht 43 en plaatsen een
tijdelijke trap

We hebben twee nieuwe,
jonge bomen geplant aan de
oostzijde

