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Werkzaamheden walmuren rak 11 oost
Zoals u weet werken wij op dit moment aan het

winkels. Ook hebben we nu geconstateerd dat

herstel van de walmuur bij u in de buurt. Deze

de projectorganisatie te laat heeft gesignaleerd

werkzaamh eden ronden wij in augustu s 2019

dat we waarschijnlijk uit planning en budget

af. Met dit wijkbericht willen wij u verder

gaan lopen.

informeren over het vervolg van het herstel
aan de grachten in Utrecht.

Onderzoek van een extern bureau
Daarom is besloten om een extern onderzoek

De gemeente Utrecht werkt sinds 2008 aan het

uit te voeren. Het onderzoek moet duidelijk

herstel van de wal- en kluismuren. Deze

maken wat er nog nodig is aan geld, hoe de

muren maken deel uit van de Utrechtse

projectorganisatie ingericht moet worden en of

grachten. Dit is een uniek en complex project

er o.a. alternatieve bouwmethodes zijn .

dat belangrijk is voor de stad. Het gaat om het
behoud van historisch erfgoed. De verwachting

Hoe gaan we nu verder?

was dat het project in 2021 klaar zou zijn. Nu

Op dit moment wordt er gekeken welke

blijkt dat we zeer waarschijnlijkheid meer geld

werkzaamhed1~n stilgelegd kunnen worden.

en tijd nodig hebben om de renovatie van de

Daarbij wordt rekening gehouden met de

historische grachten af te kunnen maken.

veiligheid, de toezeggingen aan met bewoners
en ondernemers en de contractverplichtingen.

Voortgang van het project

Onderzoeken naar de staat van de fundering

Het project is complex, we graven in de

tussen de Hieronymusplantsoen en de Drift

middeleeuwen. De complexiteit heeft o.a. te

starten we bijvoorbeeld niet op. Wel monitoren

maken met de kwetsbare fundering en de

we dat deel van de gracht. We wachten met het

onbekende situaties onder en boven water. Bij

opstarten tot de resultaten van het externe

uitvoering van de werkzaamheden komen we

onderzoek bekend zijn.

nog steeds voor verrassingen te staan. Ook
hebben we te maken met verschillende

Meer informatie

historische constructies waar geen

Meer informatie over het herstel van de werven

archieftekeningen van zijn.

vindt u op www.utrecht.nl/werven . Met vragen

We lopen ook tegen andere aspecten aan,

kunt u terecht bij omgevingsmanager Willem

zoals de staat van panden van andere

Addink via e-mail werven@utrecht.n l. Of kom

eigenaren. Onze walmuren grenzen

langs in de werfkelder Oudegracht 387.

bijvoorbeeld ook aan huizen, kelders en

Ve rspreidingsgebied: Omgeving Oudegracht tussen de Hamburgerbrug en Wees brug, beide zijden
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