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Voortgang herstellen walmuur Oudegracht tussen
de Hamburgerbrug en de Weesbrug
Met dit wijkbericht informeren wij u over de voortgang van het herstellen van de walmuur aan de werf van de
Oudegracht tussen de Hamburgerbrug en de Weesbrug (rak 11 oost).
Wat hebben we al gedaan?
In de afgelopen periode hebben we de bouwkuip
gemaakt, gaten in de bestaande walmuur geboord en
zijn de buispalen geplaatst. Deze buispalen vormen de
basis voor de fundering waar de nieuwe muur op komt
te staan.
Voor de start van het werk hebben we in januari
bewegingsmeters aangebracht aan de werfmuren, dit
om eventuele beweging van de muren te meten. Eind
april is op verschillende plekken beweging
geconstateerd. Omdat de meting van de verplaatsing
niet duidelijk maakt waardoor dit wordt veroorzaakt,
maken we nu een pas op de plaats met de
werkzaamheden om in ‘rust’ verdere meetresultaten te
kunnen verkrijgen.
Wat gaan we nog doen?
Onze constructeurs onderzoeken of en zo ja, welke
aanpassingen in de aanpak nodig zijn om met behoud
van het erfgoed de bouwkuip te kunnen ontgraven en
bemalen. Vanuit deze bouwkuip wordt de oude
walmuur gesloopt en daarna de nieuwe prefab
muurdelen geplaatst. Zodra de werkzaamheden aan
de muur gereed zijn, dan wordt de werf opnieuw
bestraat.
Wat betekenen de werkzaamheden 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
07.00 tot 16.00 uur. Soms een uitloop tot uiterlijk 19.00
uur.

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

Huidige planning
Wij verwachten in de week van 17 mei de
werkzaamheden te hervatten. Houd rond die tijd de
wervenapp (zie hieronder) in de gaten om op de
hoogte te zijn van de meest actuele stand van zaken.
Mocht de situatie anders zijn, dan laten wij u dit weten
via een wijkbericht. Alle werkzaamheden uiterlijk
september gereed.
Zo blijft u op de hoogte
Via de Utrechtse Wervenapp houden we u op de
hoogte over de voortgang van de werkzaamheden.
Download de app in uw Apple of Playstore of direct via
deze QR-code. Zoek op “uitvoering Oudegracht”:

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 informatie 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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