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Wijkbericht

16 december 2019

Voortgang werkzaamheden rak 4 west
Met dit wijkbericht informeren wij u over de
voortgang van het vervangen van de walmuur
tussen de Jansbrug en de Bakkerbrug (‘rak 4
westzijde’).
Uitkomsten onderzoek herstel werven – wat
betekent dit voor u?
De uitkomsten hebben geen directe gevolgen voor
de werkzaamheden op rak 4 west. We vervangen de
walmuur zoals aangekondigd en zijn klaar met de
werkzaamheden op 1 mei 2020 (op deel bij kelder
131 na).

en brengen we de werftrap ter hoogte van
huisnummer 117 weer terug in de oorspronkelijke
staat.
Bereikbaarheid
De werkzaamheden hebben op straatniveau geen
gevolgen voor de bereikbaarheid. Ook het water en
de panden aan de werf blijven toegankelijk.
Planning
november – voorjaar 2020
1 mei 2020:

Wat hebben we al gedaan?
Aan de noordoostzijde van het rak (groene lijn op
het kaartje) hebben we de oude fundering
vervangen door stalen damwanden. Om de walmuur
te kunnen vervangen hebben we een bouwkuip van
damwanden in de gracht gemaakt. Deze
damwanden vormen samen met de eerder
geplaatste buispalen de fundering voor de nieuwe
walmuur (rode lijn op het kaartje).
Tijdens kerstvakantie geen werkzaamheden
Tijdens de kerstvakantie (23 december tot en met
3 januari) zijn we niet aan het werk. Maandag
6 januari 2020 gaan we weer verder.
Wat gaan we nog doen?
We brengen een betonnen constructie aan op de
fundering. Als laatste bestraten we de werf opnieuw

Vervangen walmuur
en bestraten werf.
Werkzaamheden af,
op deel bij kelder131
na.

Meer informatie
De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast
veroorzaken. Wij proberen dit zoveel mogelijk te
beperken. De aannemer mag werken tussen 07.00
en 19.00 uur.
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.

Verspreidingsgebied: Oudegracht rak 4: tussen de Jansbrug en de Bakkersbrug, beide zijden
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Kelder 131

Groene lijn: hier gaan we de damwanden plaatsen en
daarop de nieuwe walmuur bouwen.
Rode lijn: hier is de nieuwe fundering van buispalen
reeds geplaatst, daarop gaan we nu de nieuwe
walmuur bouwen.

