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Start herstellen walmuur Oudegracht tussen de
Hamburgerbrug en de Weesbrug
Begin januari 2021 start de gemeente met het herstellen van de walmuur aan de werf van de Oudegracht
tussen de Hamburgerbrug en de Weesbrug. De werkzaamheden duren enkele maanden en zijn naar
verwachting uiterlijk eind september 2021 klaar.
Wat gaan we doen en waarom?
Begin januari starten de werkzaamheden tussen de
Hamburgerbrug en de Weesbrug (rak 11). Het gaat om
de werf aan de oostzijde. Zie het kaartje op de
achterzijde.
Nergens op de wereld zijn grachten met hun werven te
vinden zoals in de binnenstad van Utrecht. De werven
zijn een rijksmonument en belangrijk erfgoed. Daar zijn
we als Utrechters trots op. Om de werven voor nu en
de toekomst te behouden werken we hard om ze weer
in goede staat terug te brengen.
Hoe gaan we het doen?
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.
Voordat we starten plaatsen we bewegingsmeters aan
de werfmuren. Hiermee meten we eventuele beweging
van de muren. Ook voeren we bij de panden op
straatniveau hoogtemetingen uit. Om dit te kunnen
doen, brengen we kleine boutjes aan in de gevels van
de huizen. Deze worden na de werkzaamheden weer
verwijderd. Hierover wordt voorafgaand aan de
werkzaamheden contact opgenomen met de bewoners
van betreffende panden.
Wat betekent dit voor u?
De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast
veroorzaken. We proberen dit zoveel mogelijk te
beperken en werken altijd binnen de geldende
geluidsnormen. De aannemer werkt op werkdagen van

Verspreidingsgebied:
Oudegracht tussen de Hamburgerbrug en de Weesbrug, beide zijden

07.00 tot 16.00 uur, met soms een uitloop tot uiterlijk
19.00 uur. De werkzaamheden hebben op
straatniveau geen gevolgen voor de bereikbaarheid.
Ook het water en de panden aan de werf blijven
toegankelijk, evenals de werftrap. Afvalinzameling en
bevoorrading via het water blijven mogelijk.
Heeft u persoonlijke dingen op de werf staan, zoals
een bankje of bloempotten? Een vriendelijk verzoek
om die vast op te bergen, zodat de werf vrij is van
persoonlijke eigendommen.
Zo blijft u op de hoogte
Via de Utrechtse Wervenapp houden we u op de
hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.
Download de app via deze QR-code:

Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u
contact opnemen met Erik Vervoorn (toezichthouder)
of Annemieke van Noort (omgevingsmanager) via
telefoonnummer 14 030 of werven@utrecht.nl.
De werkzaamheden zijn onderdeel van het programma
Wervengebied. Meer hierover leest u op
www.utrecht.nl/werven.
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Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

De blauwe lijn geeft aan waar we de walmuur gaan herstellen (rak 11 oost noord)

