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Start werkzaamheden walmuur StadhuisbrugBezembrug
In het wijkbericht van 10 maart informeerden we u dat we op korte termijn de walmuur tussen de
Stadhuisbrug en Bezembrug gaan stabiliseren. De bouwkundige inspecties zijn afgerond,
monitoring is aangebracht en op 15 april start het plaatsen van de damwand.
Wat gaan we doen?
We stabiliseren de walmuur door het plaatsen van een
damwand. Tussen de damwand en de oude walmuur
wordt de ruimte opgevuld met zand. hier bovenop
wordt tijdelijk bestrating aangebracht. Hierdoor wordt
de werf tijdelijk ongeveer 1 meter breder. De werf krijg
na de definitieve herstelwerkzaamheden zijn
oorspronkelijke vorm terug.
Wat merkt u de werkzaamheden?
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
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.
De waterfietsen die op dit stuk verhuurd worden
verplaatsen voor de duur van de werkzaamheden
deels naar de overkant en deels naar rak 5, aan de
andere kant van de Bezembrug (zie kaartje op de
andere zijde).
Planning
Het plaatsen van de damwand is naar verwachting
begin mei gereed. Daarna vinden nog werkzaamheden
op de werf plaats om de tijdelijke bestrating erin te
leggen.
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Zo blijft u op de hoogte
• Digitale nieuwsbrief wervengebied. Wilt u deze
nieuwsbrief ontvangen stuur dan een mail naar
werven@utrecht.nl onder vermelding van
digitale nieuwsbrief.
• 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?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
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.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.
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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.

