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Herstel kademuur Minstroom 
 
In 2020 werd een deel van de kademuur naast de Looierbrug en langs de Minstroom instabiel. Gemeente 
Utrecht heeft de kademuur toen met een tijdelijke oplossing stabiel gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat de 
onderliggende grond door de jaren heen is weggespoeld en de muur daardoor zwak werd. De gemeente 
begint 10 januari 2022 met het herstellen van de kademuur. Dit is naar verwachting eind maart 2022 klaar.  
 

Afgelopen periode heeft de gemeente onderzoek 
gedaan naar de beste methode om de kademuur weer 
voor de komende decennia te herstellen. Hierbij is de 
uitdaging om de boom, die op de kade staat, te 
behouden en de werkzaamheden zo uit te voeren 
zonder de elektriciteitskabels van Stedin te 
beschadigen die in de bodem liggen.  

De muur is onderdeel van de zijwand van de 
Looierbrug. De Looierbrug ligt over de Minstroom waar 
deze aansluit op de Stadsbuitengracht. 
 
Wat gaan we doen? 
10 januari start de aannemer met het maken van een 
werkplek op de opgehoogde bodem in de Minstroom. 
Eerst maken we een fundering voor de nieuwe muur 
met stalen palen. Daarna verwijderen we de oude 
muur. Tenslotte worden de stalen palen afgewerkt met 
metselwerk. 

De leuning van de Looierbrug trekken we door op de 
nieuwe wand. Zo wordt het weer een mooi geheel. 
 
Varen tijdens werkzaamheden niet mogelijk  
Tijdens de werkzaamheden kan er niet gevaren 
worden vanuit de Minstroom naar de 
Stadsbuitengracht en omgekeerd. Als de kademuur 
klaar is verwijderen we de bodemophoging en de 
tijdelijke kanogang. De Minstroom is dan weer vrij voor 
het vaarverkeer, waaronder kano’s.   
 
 

 
Wat merkt u ervan 
We werken zoveel mogelijk vanaf de Minstroom en het 
aangrenzende terrein. Af en toe kan er wat 
verkeershinder zijn op de Maliesingel en 
Tolsteegsingel vanwege aan- en afvoer van materialen 
en machines. Het verkeer wordt dan begeleid door 
borden en verkeersregelaars. 
 
De werkzaamheden kunnen geluidshinder 
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 met een uitloop tot uiterlijk 
19.00 uur. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Willem Addink (Omgevingsmanager) van 
Stadsingenieurs, via telefoonnummer 14 030 of 
willem.addink@utrecht.nl. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. 
Dondersstraat 1, via telefoonnummer 14 030 of e-mail 
wijkbureauOost@utrecht.nl. 
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