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De molen die in de Adelaarstraat staat, heeft regelmatig onderhoud nodig. Zo blijft dit mooie erfgoed in goede
conditie. Vanaf begin september zijn er werkzaamheden aan de gevel. Want bij hevige regenval zijn er op
enkele plaatsen lekkages. De gemeente wil deze lekkages zo veel mogelijk verhelpen door onder andere het
voegwerk op deze plaatsen te herstellen. De werkzaamheden starten maandag 6 september en duren in totaal
drie weken.
Wat merkt u ervan?

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, wordt er
tegen de gevel een steiger neergezet. Vooral het opbouwen
en afbreken van deze steiger kan geluidshinder geven. Alle
gevelwerkzaamheden zijn boven de houten stelling.

Wat is de planning?

De werkzaamheden starten maandag 6 september. In deze
week wordt de steiger opgebouwd. De twee weken daarna
starten we met het uithakken van de voegen en worden ze
opnieuw gevoegd. Bovendien worden enkele gedeelten van
houten balken aan de binnenkant van de molen rondom
geïnjecteerd.

Achtergrond molen

De oorspronkelijke molen Rijn en Son werd in 1745 gebouwd
op de stadswal aan het Paardenveld. Toen de gemeente
plannen had voor een groenteveiling op deze plek, werd de
Rijn en Son rond 1912 gesloopt. In diezelfde tijd onderging
de naastgelegen molen De Meiboom hetzelfde lot. Een jaar
later werden de onderdelen van de twee oude molens
gebruikt voor de bouw van een nieuwe molen: de huidige
Rijn en Zon korenmolen. Het is één van de laatste twee
molens van Utrecht. Van de vele tientallen molens staan
alleen deze en houtzaagmolen De Ster in Lombok nog
overeind.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider, de heer Anne den Bok, van de gemeente, via
telefoonnummer 14 030 of secretariaatvgu@utrecht.nl. Voor
andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij
Wijkbureau Oost via telefoonnummer 14 030 en
noordoost@utrecht.nl.

Verspreidingsgebied: Adelaarshof, Adelaarstraat, Bemuurde Weerd O.Z., Flieruilensteeg, Gietershof, Gruttersdijk, Hopakker, Keizersgracht,
Kromme Elleboogsteeg, Lijsterstraat, Merelstraat, Nieuwe Keizersgracht.

