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Nieuwe aanpak herstel en behoud werven
De gemeente Utrecht start met een nieuwe samenhangende aanpak voor behoud en herstel van onze werven.
Tussen 2021 en 2023 gaan nieuwe projecten in uitvoering waarbij kelders en muren worden hersteld. Ook
komen er extra maatregelen om te zwaar verkeer te weren en zo het 900 jaar oude erfgoed te beschermen.
Met dit wijkbericht informeren we u over deze aanpak en nodigen we u uit om met de gemeente in gesprek te
gaan over een goede samenwerking.
Samenhang en samenwerking
Er is het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek gedaan.
Hieruit blijkt dat het wervengebied nog complexer in
elkaar zit dan gedacht. Verschillende onderdelen zijn
nauw verweven, zoals werven, muren, kelders, water
en wegen. En daarmee is ook het eigendom van
bewoners, ondernemers en gemeente nauw
verweven. Een samenhangende aanpak en goede
samenwerking zijn dus essentieel.
Aanpak voor lange termijn
Het college heeft de aanpak vandaag naar de
gemeenteraad gestuurd ter besluitvorming. De aanpak
kijkt naar alles wat van belang is voor het behoud van
ons erfgoed. De aanpak is breder dan voorheen: we
werken van gevel tot gevel, dus niet alleen aan de walen kluismuren. Ook de Drift en Plompetorengracht, het
herstel van kelders en het weren van te zwaar verkeer
maken nu deel uit van de aanpak.
Lees de aanpak op www.utrecht.nl/werven.
Uitvoeringsplan 2021-2023
Om de aanpak behapbaar en beheersbaar te maken
plannen we elk jaar de uitvoering van 4 jaar vooruit.
Het huidige plan geldt voor de komende 3 jaar:
• we maken samenwerkingsafspraken met
keldereigenaren, bewoners, ondernemers en
gemeente
• we voeren 10 projecten uit voor het behoud en
herstel van muren en kelders aan de
Oudegracht en Kromme Nieuwegracht
• we nemen extra maatregelen voor het weren
van te zwaar verkeer, zoals extra breedtebeperkingen en camerahandhaving
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•

het interventieteam blijft bestaan voor acute
situaties

Samenwerkingsafspraken
Het advies van de commissie van wijzen
wervengebied benadrukt het belang van goede
samenwerking. De gemeente neemt dit advies als
leidraad en wil samen met keldereigenaren een
onafhankelijke derde inschakelen om
samenwerkingsafspraken te maken over:
• gezamenlijk opdrachtgeverschap voor het
herstel van de kelders,
• het aanstellen van een wervenmeester
• het bepalen van een kostenverdeling, met
behulp van een onafhankelijke deskundige.
Bekijk de video-oproep met
wethouder Diepeveen over
samenwerking:

Denk mee op 26 of 27 mei
In een aantal bijeenkomsten met keldereigenaren,
bewoners en ondernemers gaan we met elkaar in
gesprek over de aanpak en mogelijkheden voor een
goede samenwerking voor de lange termijn.
• 26 mei om 15.00 – 16.30 uur
• 26 mei om 19.30 – 21.00 uur
• 27 mei om 19.30 – 21.00 uur
Aanmelden kan tot 24 mei via werven@utrecht.nl.
Geeft u daarbij aan op welke datum u aanwezig bent?

Utrecht.nl

Projecten voor herstel en behoud van werven
Als eerste start het herstel en behoud van de stukken
die de meeste prioriteit hebben met het oog op
veiligheid en de projecten waarover al
contractafspraken waren gemaakt met aannemers.
Van 2021 tot en met 2023 werken we aan het behoud
en herstel van de muren en kelders aan:
Rak 9 oost (Oudegracht: Gaardbrug Martensbrug)
Uitvoering: begin 2021 - najaar 2021
Rak 11 oost (Oudegracht: Weesbrug-Hamburgerbrug)
Uitvoering: begin 2021 - najaar 2021
Rak 2 oost (Oudegracht: Viebrug-Jacobibrug
Voorbereiding: begin 2021 - eind 2021
Uitvoering: eind 2021 - half 2022
Rak 4 west (Oudegracht: Bakkerbrug - Jansbrug)
Voorbereiding: begin 2021 - eind 2021
Uitvoering: eind 2021 - begin 2022
Rak 3 oost (Oudegracht: Jansbrug - Viebrug)
Voorbereiding: eind 2021 – eind 2022
Uitvoering: eind 2022 - half 2023
Rak 6 west (Oudegracht: Stadhuisbrug - Bezembrug)
Voorbereiding: medio 2021 - eind 2022
Uitvoering: eind 2022-begin 2023
Rak 2 west (Oudegracht: Viebrug - Jacobibrug)
Voorbereiding: begin 2022 - begin 2023
Uitvoering: begin 2023 - eind 2023
Rak 22 en 24 (Kromme Nieuwegracht: Hieronymusplantsoen –
Jansdam Janskerkhof - Maarsbergerbrug)
Voorbereiding: medio 2021 - medio 2023
Uitvoering: medio 2023 - medio 2025
Rak 6 oost (Oudegracht: Stadhuisbrug - Bezembrug)
Voorbereiding: begin 2023 - eind 2023
Uitvoering: eind 2023 - begin 2024

Meer informatie over deze planning en een kaartje
vindt u op www.utrecht.nl/werven.

Te zwaar verkeer
Vanaf 1 maart 2021 geldt het vrachtwagenverbod en
zijn er op enkele plekken breedtebeperkingen

ingesteld. In de zomer komen er meer
breedtebeperkingen.
We zijn gestart met voorbereidingen voor de invoering
van camerahandhaving met kentekenherkenning en
een ontheffingssysteem. De planning is dat deze er
vanaf eind 2023 zijn. Tot die tijd zorgen we voor meer
handhaving op straat.
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
• Meld u aan voor de Nieuwsbrief Wervengebied
via werven@utrecht.nl
• Download de Wervenapp (iOS en Android)
Via de app blijft u op de hoogte van de laatste
informatie over het programma. Ook kunt u op
elk moment contact opnemen met de
omgevingsmanager met vragen of
opmerkingen over het beheer en behoud van
het wervengebied.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
programma wervengebied, 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.

