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Start herstel walmuur Oudegracht tussen
Jansbrug en Bakkerbrug
In januari start gemeente Utrecht met het herstellen van het laatste stukje walmuur aan de westzijde langs
Oudegracht tussen de Jansbrug en de Bakkerbrug. De werkzaamheden duren 12 weken en zijn in april 2022
afgerond.
Historie
In de periode 2018 – 2020 hebben we een groot deel
van de walmuur vervangen langs de Oudegracht
tussen huisnummer 107 en 131 (rak 4 west). Omdat
een werfkelder gebreken vertoonde is destijds
besloten om de laatste 15 meter niet uit te voeren.
Afgelopen jaar hebben gemeente en eigenaar van de
kelder afspraken gemaakt over het herstel van kelder
en walmuur. Dit heeft geleid tot een aangepaste
werkwijze. De kans op schade aan de kelder is met
deze aanpassingen zeer gering.
Hoe gaan we het doen
Medio januari starten we met het herstel van de laatste
15 meter walmuur. Eerst verwijderen we de voorkant
van de walmuur. Daarna worden de betonnen muren
op de fundering aangebracht. Deze betonnen muren
zijn, inclusief het metselwerk, vooraf in de fabriek
gebouwd. Tot slot wordt het metselwerk van de
walmuur afgemaakt. Vanwege de aangepaste
werkwijze hoeft er geen grondwater te worden
weggepompt. Na afronding van de werkzaamheden
aan de walmuur wordt het straatwerk weer hersteld.
De totale uitvoering duurt ongeveer 12 weken. Dat
betekent dat de werf voor de zomer weer netjes is.

Afvalinzameling en bevoorrading via het water blijven
mogelijk.
Zo blijft u op de hoogte
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
Alex Dingemans van 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.

Wat betekent dit voor u?
De aannemer werkt op werkdagen van 07.00 tot 16.00
uur. Soms met een uitloop tot uiterlijk 19.00 uur. De
werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken.
We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en
werken altijd binnen de geldende geluidsnormen.
De werkzaamheden hebben op straatniveau geen
gevolgen voor de bereikbaarheid. De panden aan de
werf blijven toegankelijk via de bestaande werftrappen.
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