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Wijkbericht

april 2020

Werkzaamheden rak 4 west 30 april klaar
Donderdag 30 april is het zover, dan ronden we de laatste werkzaamheden af van het vervangen van
de walmuur aan de Oudegracht tussen de Jansbrug en de Bakkerbrug (‘rak 4 westzijde’). Met dit
wijkbericht informeren we u over wat we tot die tijd nog doen. En willen we u hartelijk bedanken voor
uw begrip!

Wat hebben we al gedaan?

Planning

We hebben het metsel- en voegwerk van de
nieuwe walmuur afgerond. Eneco heeft de oude

Op 30 april ronden we de werkzaamheden af, op
het deel bij kelder 131 na.

warmteleidingen vervangen. Op dit moment
herstellen we de riolering. Dit doen we vanaf het
water. Inmiddels is ook de werftrap ter hoogte

Bedankt voor uw begrip!
Via deze weg bedanken we u hartelijk voor uw

van huisnummer 117 aangebracht.

begrip. Dankzij uw medewerking hebben we er
samen voor gezorgd dat we een uniek stukje

Wat gaan we nog doen?

historisch erfgoed hebben kunnen herstellen

Binnenkort branden we de tijdelijke damwanden
onder water af. Als laatste brengen we het

voor nu én de toekomst.

straatwerk op de werf in oorspronkelijke staat

Filmpje om te vieren

terug.

Een fysieke samenkomst om deze bijzondere

Bij kelder 131 is er nog een tijdelijke verbreding
van de werf met tijdelijke bestrating. Hier

mijlpaal te vieren zit er helaas niet in, vanwege
de geldende maatregelen rondom het

moeten we op een later moment nog een

coronavirus. Toch willen we dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan. We zijn bezig met het maken

gedeelte van de walmuur vervangen.

van een filmpje met een beeldverslag van de
werkzaamheden van de afgelopen maanden.

Wanneer de werkzaamheden aan de walmuur
klaar zijn voeren we op een later moment nog

Wilt u het filmpje ook ontvangen? Stuur dan een

enkele rioolinspecties uit. Dit doen we vanaf het
water. Zodra we weten wanneer de inspecties

mailtje naar werven@utrecht.nl.

plaatsvinden informeren we u daarover.

Meer informatie
Meer informatie over het herstel van de werven

Bereikbaarheid

vindt u op www.utrecht.nl/werven.

De werkzaamheden hebben op straatniveau geen
gevolgen voor de bereikbaarheid. Ook het water
en de panden aan de werf blijven toegankelijk.

Vragen kunt u stellen via e-mail:
werven@utrecht.nl

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