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Onderzoek naar resten damsluisbrug Koningsweg
Gemeente Utrecht heeft acht forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in eigendom. De
Vier Lunetten worden komende periode gerestaureerd en hersteld. Volgende week start er in het
gebied ook een onderzoek naar de resten van de Damsluisbrug aan de Koningsweg. Het doel
daarvan is kijken of de oude brug die ooit gesloopt is weer kan worden teruggeplaatst om het
verhaal van de NHW beter te kunnen vertellen. De werkzaamheden starten maandag 14 juni en
duren ongeveer een week. In dit wijkbericht leest u meer over de achtergronden en planning.
Utrecht groeit sterk in aantal inwoners. Juist dan zijn
groene gebieden en schone lucht waardevol om te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Daarom wil de gemeente het omliggende gebied Maarschalkerweerd en het
toekomstige Lunettenpark herinrichten en beter benutten
voor groen, recreatie, sport en het zichtbaar maken van de
cultuurhistorische waarde.

Wat houden de werkzaamheden in?
Om dit onderzoek te kunnen doen, zullen we op twee locaties een gat graven tot de onderkant van de nog aanwezige
fundering van de oude brug. Voor de veiligheid worden de
gaten voorzien van stalen wanden. Hiermee voorkomen we
inzakking van de putten. Voordat we de gaten graven,
wordt eerst de verharding van de Koningsweg weggehaald.

Zichtbaar en beleefbaar maken
Een van de doelstellingen van het Ontwikkelperspectief
Maarschalkerweerd is het verhaal van de NHW meer zichtbaar en beleefbaar maken. Want helaas ging er in het verleden een groot aantal elementen hiervan verloren, door
sloopwerkzaamheden of door verval. Een van deze verloren elementen is de zogenoemde damsluisbrug in de Koningsweg. Deze brug overspande de watergang tussen Lunet I en Lunet II (zie kaartje hieronder) en kon worden ingezet om de watergang af te sluiten in het geval van een belegering. In 1962 is de brug gedeeltelijk gesloopt en vervangen door een duiker die onder de weg doorloopt.

Wat merkt u ervan?
Tijdens de werkzaamheden wordt de Koningsweg afgesloten. Het verkeer zal worden omgeleid. Dit kan enige vertraging betekenen. Omdat de putten diep zijn, is het noodzakelijk een pomp te plaatsen om het grondwater weg te
pompen. Dit kan leiden tot enige geluidsoverlast. Voor de
veiligheid tijdens de werkzaamheden zal het gebied met
bouwhekken worden afgesloten. Uiteraard proberen we
hinder in overleg met de aannemer zoveel mogelijk te beperken.

Onderzoek naar resten van de brug
Inmiddels is de duiker die onder de brug ligt bijna 50 jaar
oud en is hij aan vervanging toe. Daarbij groeit de aandacht
voor ons cultureel erfgoed en zijn de forten genomineerd
voor Unesco Werelderfgoed. Dit alles speelt mee bij de
overweging of het mogelijk is de brug die ooit gesloopt is
terug te bouwen. Daarom is het nodig de nog in de ondergrond aanwezige resten van de brug te onderzoeken.

Wat is de planning?
De werkzaamheden starten naar verwachting maandag 14
juni en duren één week.
•
Maandag 14 juni: voorbereiden
•
Dinsdag 15 juni:
graven van twee gaten
•
Woensdag 16 juni: 1e inspectie / uitgraven twee gaten
•
Donderdag 17 juni: inspectie en dichten eerste gaten
•
Vrijdag 18 juni:
dichten laatste gaten en herstraten.
Meer informatie over de werkzaamheden?
Voor meer informatie over de restauratie- en herstelwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Simon Baars, projectleider van de gemeente, via telefoonnummer 14 030 of
forten@utrecht.nl. Meer weten over Maarschalkerweerd en
het Lunettenpark? Kijk dan op www.utrecht.nl (zoek op
‘Parklandschap Maarschalkerweerd’). Voor andere vragen
over uw wijk kunt u terecht bij Wijkbureau Oost, via e-mail
oost@utrecht.nl of Wijkbureau Zuid via zuid@utrecht.nl. Al
uw vragen kunt u ook telefonisch stellen via het telefoonnummer 14 030

Verspreidingsgebied: Rijndijk, Koningsweg (ten oosten van Waterlinieweg + Koningsweg 286 en 288).

