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Wijkbericht

27 september 2019

Start werkzaamheden rak 10 oost
Dinsdag 1 oktober start de gemeente Utrecht met
voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen
van de walmuur aan de Oudegracht tussen de
Gaardbrug en de Hamburgerbrug (‘rak 10
oostzijde’). Voor het vervangen van de walmuur
moeten we twee bomen kappen. We kappen deze
bomen op woensdag 2 oktober. Met dit wijkbericht
informeren wij u over wat de werkzaamheden voor
u betekenen.
Wat gaan we doen?
Op 2 oktober 2019 kappen we twee bomen op de
werf. De bomen staan ter hoogte van huisnummers
212-214 (zie kaartje hiernaast). Hierover hebben we
u in een vorig wijkbericht geïnformeerd.
Om de walmuur te kunnen vervangen, maken we
een bouwkuip. Daarvoor plaatsen we stalen damwanden in de gracht. Vanuit deze bouwkuip voeren
we het vervangen van de walmuur uit. Als de nieuwe
walmuur is geplaatst, bestraten we de werf
opnieuw. De werkzaamheden zijn volgens de
huidige planning begin juli 2020 gereed
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.
Met ondernemers aan de werf maken we afspraken
over de bereikbaarheid van de werf. Afvalinzameling
en bevoorrading blijven mogelijk via een tijdelijk
bordes.

bebording op de werf aan de westzijde passen we
hierop aan. Dit is afgestemd met de Havendienst.
Nieuwe bomen
Na het vervangen van de walmuur planten we, in het
eerstvolgende plantseizoen, twee nieuwe bomen
terug. De bomenvisie van de gemeente Utrecht
gebruiken we hiervoor als leidraad.
Planning
2 oktober 2019:
Oktober 2019:
Nov. 2019 – juni 2020:
Juni – juli 2020:

bomen kappen
bouwkuip plaatsen
vervangen walmuur
herstel werf

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, via een wijkbericht.
Met vragen kunt u terecht bij toezichthouder Erik
Vervoorn via e-mail werven@utrecht.nl. Of kom
langs in de werfkelder van het project: Oudegracht
387.
Overzichtskaartje rak 10 oost
De groene lijn geeft aan waar we aan het werk gaan.
De blauwe rondjes geven de plaats aan van de te
kappen bomen.

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast
veroorzaken. Wij proberen dit zoveel mogelijk te
beperken. De aannemer mag werken tussen 07.00
en 19.00 uur.
Opstappen rondvaarten westzijde
Om de bereikbaarheid over het water aan de
westzijde van de Oudegracht tussen de Gaardbrug
en de Hamburgerbrug te garanderen, is vrijwel het
gehele rak aan de westzijde van de gracht
gedurende de werkzaamheden beschikbaar als open afstaplocatie voor de rondvaartsloepen. De
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