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Update werkzaamheden walmuur en uitnodiging
burenoverleg
Gemeente Utrecht is bezig met het herstel van de walmuur aan de oostzijde van de Oudegracht tussen de
Viebrug en de Jacobibrug. In dit wijkbericht leest u over de voortgang en nodigen we u van harte uit voor een
digitaal burenoverleg op donderdag 17 februari van 19.30 tot 20.30 uur.
Terugblik bijeenkomst december
Voortgang van het werk, spuwers, monitoren van
trillingen, mogelijke plannen voor onderhoud van
kelders en contact tussen gemeente Utrecht en
bewoners: een greep uit de onderwerpen die aan bod
kwamen tijdens een digitale bijeenkomst op
16 december jl. De bijeenkomst is georganiseerd met
als doel terug te blikken op de werkzaamheden aan
de oostzijde van de Oudegracht tussen de Viebrug en
de Jacobibrug, vooruit te kijken en te luisteren naar de
ervaringen van omwonenden.
Een verslag hiervan is naar de deelnemers gestuurd
en leest u op de app Utrechtse Werven (scan de QRcode onderin dit bericht).
Burenoverleg 17 februari 2022
Tijdens de bijeenkomst op 16 december hebben we
geconcludeerd dat het prettig is om elkaar tijdens de
uitvoering regelmatig te spreken. Daarom organiseren
we een volgende digitale bijeenkomst. Dit
burenoverleg is bedoeld om terug te blikken op de
afgelopen periode en vooruit te kijken wat er op het
werk te gebeuren staat.
We nodigen u van harte uit voor dit overleg op
17 februari van 19.30 tot 20.30 uur. Het overleg vindt
dit keer ook digitaal plaats.
U kunt zich aanmelden via werven@utrecht.nl
Update werkzaamheden
In januari zijn we gestart het opbouwen van de nieuwe
walmuur. Dit doen we in een droge bouwkuip. De
werkzaamheden doen we in twee fasen. Zo hoeven
we de bouwkuip niet over de hele lengte droog te
pompen. We zijn gestart aan de zuidzijde (tussen
huisnummer 80 en 108). Deze werkzaamheden duren
tot en met april. Daarna herhalen we deze
werkzaamheden op het tweede deel (tussen
Oudegracht 54 en 80).

Verspreidingsgebied:
Oudegracht tussen Jacobibrug en Viebrug
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•
•
•
•
•

we verwijderen de bestaande constructie;
we storten beton;
tussen de buispalen worden verbindingsplaten
gelast;
we brengen een zandlaag aan die water kan
afvoeren;
we plaatsen de prefab gemetselde muur;
de werf wordt bestraat en is weer toegankelijk.

Over het programma wervengebied
Nergens op de wereld zijn grachten met hun werven te
vinden zoals in de binnenstad van Utrecht. Daar zijn
we als Utrechters trots op. Om de werven voor nu en
de toekomst te behouden werken we hard om ze weer
in goede staat terug te brengen. We onderzoeken
veel, gaan zorgvuldig te werk en dat kost tijd. Met
elkaar zorgen we dat dit prachtige erfgoed van Utrecht
behouden blijft. Meer informatie vindt u op
www.utrecht.nl/werven.
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.
Blijf op de hoogte
Op de hoogte blijven van
nieuws en actualiteiten over de
aanpak van het wervengebied?
Download dan de Utrechtse
Wervenapp via de QR-code.
Kies dan voor ‘Uitvoering
Oudegracht’.
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