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Voortgang werkzaamheden herstel walmuren rak 9 oost
Sinds mei herstelt de gemeente Utrecht de
fundering van de walmuren aan de werven in uw
buurt. Met dit bericht informeren wij u over de
voortgang van de werkzaamheden aan de zuidzijde
van ‘rak 9 oost’ (het stuk gracht tussen de
Maartensbrug en de Gaardbrug).
Hoe ver zijn we?
De afgelopen maanden hebben we de laatste hand
gelegd aan de walmuren, beton gestort, nieuw
metselwerk opgehangen, de walmuur afgewerkt en
als laatste hebben we de bestrating afgemaakt.
De beeldbepalende boom, de plataan voor het
restaurant ‘River Kwai’, is behouden gebleven en
gestabiliseerd. Hier vervangen we de walmuur pas
als de boom door natuurlijk verloop dood gaat. Om
de walmuur te verstevigen, hebben we een metalen
frame gemaakt.
Geen tijdelijke op- en afstapplaats rondvaartboten
Sinds december zijn we in onderhandeling geweest
om dit werfgedeelte tijdelijk als op- en afstapplaats
te gebruiken voor open rondvaartboten. De
procedure hiervoor heeft nogal wat tijd in beslag
genomen. Vorige week is bekend geworden dat
gezocht wordt naar andere oplossingen. Dit
betekent dat we de damwand die nu nog voor de
walmuur staat kunnen verwijderen.

Nieuwe bomen
Dit plantseizoen (november – april 2019) gaan we
twee nieuwe, jonge bomen op dit deel van de werf
terug planten. Jonge bomen kunnen beter ‘wortelen’
op de werven dan grotere bomen. Ze hebben
daarmee de beste overlevingskansen. De
bomenvisie is hierbij het uitgangspunt. De
bomenvisie staat op www.utrecht.nl/werven bij
‘bomen op de werven’.
Wat merkt u ervan?
Enige geluidshinder is helaas niet te voorkomen. De
aannemer werkt van 07.00 tot 16.00 uur, met soms
een uitloop tot uiterlijk 19.00 uur. Uiteraard
proberen we overlast zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u voor meer
informatie over het herstel kijken op
www.utrecht.nl/werven. Heeft u daarna nog vragen,
neemt u dan gerust contact op met ons op via
werven@utrecht.nl. Of kom langs bij onze
werfkelder aan de Oudegracht aan de werf 387.

Wat moeten we nog doen?
Een duikploeg zal de damwand onder water
afsnijden en verwijderen. Daarna werken we de
laatste details af.
Hoe lang zijn we nog bezig?
We verwachten nog ongeveer drie weken bezig te
zijn. Daarna zijn de werkzaamheden aan deze zijde
van rak 9 klaar.

Verspreidingsgebied: Oudegracht en omgeving rondom de Maartensbrug en de Gaardbrug, beide zijden
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