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Hervatten werkzaamheden walmuren rak 4 west
In oktober 2018 informeerden wij u voor het laatst
over de herstelwerkzaamheden aan de walmuur op
rak 4 west (tussen de Jansbrug en de Bakkerbrug).
Met dit wijkbericht informeert de gemeente u over
de hervatting van de werkzaamheden.
Wat hebben we al gedaan?
Vanaf november 2017 hebben we op het deel met
de rode lijn (zie kaartje) met stalen damwanden een
bouwkuip gemaakt. In de bestaande walmuur zijn
gaten geboord en buispalen geschroefd. Deze
buispalen vormen de fundering voor de nieuwe
walmuur. We besloten destijds tijdelijk te stoppen,
mede vanwege het terrasseizoen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u
terecht bij omgevingsregisseur Willem Addink via email werven@utrecht.nl. U kunt ook bij ons
binnenlopen bij de Oudegracht aan de werf 387.

Rak 4 west

Hervatten werkzaamheden
Vanaf oktober 2019 hervatten we de
werkzaamheden en maken we het resterende
gedeelte af.
Wat moet er nog gebeuren?
Op het deel met de rode lijn is de oude fundering al
vervangen door buispalen. Hierop moeten we nog
de nieuwe walmuur plaatsen. Op het deel met de
groene lijn moeten we de oude fundering nog
vervangen door damwanden. Daarop plaatsen we
ook een nieuwe walmuur. Dit werk duurt enkele
maanden en ronden we in het voorjaar van 2020 af.
Vooropnames
Wij maken in augustus 2019 opnieuw vooropnames
van de gebouwen om te kunnen volgen of de
werkzaamheden wel of geen invloed hebben op de
omgeving. Hiervoor heeft de gemeente Utrecht aan
Fides Expertise opdracht gegeven om deze opnames
uit te voeren.
In de week van 15 juli ontvangt u van Fides
Expertise een brief met de mogelijkheid tot het
maken van een afspraak.
Meer informatie
Als u meer informatie over de
herstelwerkzaamheden wilt, kijkt u dan op onze
website www.utrecht.nl/werven.
Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in
oktober 2019, zullen we u opnieuw informeren.

Rode lijn : Hier is de nieuwe fundering van
buispalen geplaatst. De werf is tijdelijk
verbreed en bestraat. Voor het plaatsen van de
nieuwe walmuur en de herinrichting komen we
terug in oktober 2019.
Groene lijn: Hier gaan we vanaf oktober 2019
verder met het herstel van de werf. Dit duurt
tot het voorjaar van 2020.

Verspreidingsgebied: Oudegracht en omgeving rondom de Jansbrug en de Bakkerbrug, beide zijden
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