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Wijkbericht

februari 2020

Voortgang werkzaamheden rak 4 west
Met dit wijkbericht informeren wij u over de voortgang van het vervangen van de walmuur aan de
Oudegracht tussen de Jansbrug en de Bakkerbrug (‘rak 4 westzijde’).
Wat hebben we al gedaan?

Bereikbaarheid

stalen fundering aangebracht. Op dit moment

gevolgen voor de bereikbaarheid. Ook het water

We hebben de nieuwe betonnen walmuur op de
zijn we bezig met het afronden van het metselen voegwerk van de nieuwe walmuur.

De werkzaamheden hebben op straatniveau geen
en de panden aan de werf blijven toegankelijk.

Planning

Werkzaamheden Eneco

November – voorjaar 2020: vervangen walmuur

van de warmteleidingen in de werf van rak 4

1 mei: werkzaamheden af, op deel bij kelder 131

Eneco heeft u geïnformeerd over het vervangen

en bestraten werf.

west. Eneco voert dit soort werkzaamheden vaak

na.

terrasseizoen. Om de overlast voor u en de

Meer informatie

hebben we samen gekeken of de

veroorzaken. Wij proberen dit zoveel mogelijk te

uit na het stookseizoen, dus tijdens het

directe omgeving zoveel mogelijk te beperken

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast

werkzaamheden van Eneco te combineren zijn

beperken. De aannemer mag werken tussen

met onze werkzaamheden. Dat is gelukt. Op
deze manier hoeft Eneco niet tijdens het

terrasseizoen de werf weer open te leggen.
Eneco is inmiddels gestart. Mochten de

werkzaamheden van Eneco uitlopen, dan heeft

dat ook gevolgen voor onze planning. Mocht

onze planning hierdoor uitlopen, dan informeren
wij u hier tijdig over.

Wat gaan we nog doen?

Binnenkort branden we de tijdelijke damwanden
onder water af. Daarna brengen we nog een

nieuw stuk walmuur aan bij de Jansbrug. Als

laatste brengen we de werftrap ter hoogte van

huisnummer 117 en het straatwerk op de werf in
oorspronkelijke staat terug.

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

voortgang en 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.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Erik Vervoorn, toezichthouder, van

Stadsingenieurs, via telefoon nummer 14 030 of

e-mail werven@utrecht.nl.

Verspreidingsgebied:
Oudegracht rak 4: tussen de Jansbrug en de Bakkerbrug, beide zijden
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