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Werkzaamheden walmuur StadhuisbrugBezembrug
Nergens op de wereld zijn grachten met hun werven te vinden zoals in Utrecht. Onze werven zijn de ziel van
de stad, maar ook kwetsbaar. Om de werven voor de toekomst te behouden werken we hard om ze weer in
goede staat terug te brengen. Een stuk walmuur tussen de Stadhuisbrug en Bezembrug moet gestabiliseerd
en op een later moment hersteld worden. In dit wijkbericht leest u hierover.
Werkzaamheden aan de muur
Uit een recente inspectie en beoordeling blijkt dat het
noodzakelijk is om op het rak tussen de Bezembrug en
Stadhuisbrug aan de westzijde (rak 6 west) een
spoedmaatregel te treffen. Het gaat om een walmuur
die in slechte staat is. Op het kaartje op de achterkant
van dit wijkbericht ziet u waar dit precies is.
Hoe doen we dit?
We onderzoeken op welke manier we dit het best
kunnen doen. Waarschijnlijk door het plaatsen van
een damwand. Hiermee stabiliseren we de walmuur en
brengen we een deel van de bouwkuip aan die later
nodig is voor herstelwerkzaamheden.
Daarna bestraten we de bouwkuip. Hierdoor wordt de
werf tijdelijk ongeveer 1 meter breder. De werf krijg na
de werkzaamheden zijn oorspronkelijke vorm terug.
Bouwkundige inspectie
We houden tijdens het plaatsen van de damwand en
aanbrengen van de bouwkuip de invloed van het werk
op de omgeving goed in gaten.

Planning
Op 19 en 22 maart zijn de bouwkundige inspecties.
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek
besluiten we of en wanneer we starten met het
plaatsen van de damwand op dit deel van het rak.
We verwachten dat we dan in april de damwand en de
bouwkuip kunnen plaatsen. Wij informeren u hierover
zo snel mogelijk met een nieuw wijkbericht.
Behoud van werven en kelders
De gemeente werkt samen met eigenaren en
beheerders van een weg- of werfkelder aan een nieuw
plan voor de Utrechtse werven en kelders, om deze te
behouden voor de toekomst. We hebben in de
afgelopen tijd onderzocht wat de staat is van de muren
en kelders en hoe het komt dat deze slechter worden.
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 in uw Apple of Playstore of direct via
deze QR-code. Zoek op “uitvoering Oudegracht”:

Vooraf doet de firma Fides Expertise bouwkundige
inspecties (nulmeting). Zij maken foto’s aan de binnenen buitenkant van de panden aan de werf en de straat.
Fides Expertise neemt contact op met de eigenaren en
gebruikers van de panden om een afspraak te maken.
De resultaten van het onderzoek sturen zij u toe.
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Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Annemieke van Noort, omgevingsmanager via
telefoonnummer 14 030 of werven@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

Rak 6 is het stuk werf tussen de Bezembrug en
Stadhuisbrug. De werkzaamheden zijn bij Rak 6 West.
Langs de rode stukken op het kaartje moeten de walmuren
nog vervangen worden.

