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Onderzoeken en herstel walmuur Oudegracht 
tussen Viebrug en Jansbrug 
 
De walmuur aan de oostzijde van de Oudegracht tussen de Viebrug en de Jansbrug moet hersteld worden. 
Deze werkzaamheden zijn gepland vanaf eind 2022. Voordat we starten, onderzoeken we waar we rekening 
mee moeten houden en of er plannen zijn met werfkelders. In dit bericht leest u hierover. 
 

 
Foto van rak 3 oost, gezien vanaf de Viebrug 
 
Herstel walmuur tussen Viebrug en Jansbrug 
De walmuur aan de oostzijde van de Oudegracht, 
tussen de Viebrug en de Jansbrug is aan vervanging 
toe. Dit is het deel tussen huisnummer 110 en 122. In 
2017 hebben we een tijdelijke constructie geplaatst om 
de walmuur op zijn plek te houden. Eind 2022 willen 
we starten met het herstel van de walmuur.  
 
Van gevel tot gevel  
Werven, muren, kelders, bruggen, water en wegen zijn 
allemaal nauw verweven. We onderzoeken of er naast 
de walmuur nog meer werkzaamheden nodig zijn op 
dit deel van de Oudegracht. Bijvoorbeeld aan kelders 
en kabels en leidingen van nutsbedrijven. We kijken of 
de uitvoering van werkzaamheden ook tegelijkertijd 
kan. Deze aanpak noemen we ‘van gevel tot gevel’. 
Lees meer hierover op www.utrecht.nl/werven. 
 
Technisch onderzoek 
We doen de komende tijd technisch onderzoek naar 
onder andere de bodem, de grondwaterstand, de 
gebouwen, de kelders en bomen. Met de uitkomsten 
van het technisch onderzoek bepalen we hoe we de 
werkzaamheden moeten uitvoeren. Zo zorgen we dat 
de kans op eventuele schade aan gebouwen en 
werfkelders zo klein mogelijk is.  

 
Wensen en aandachtspunten in kaart 
Samen met u willen we een goed beeld krijgen van 
mogelijke aandachtspunten en wensen. Dit willen we 
doen tijdens individuele gesprekken en tijdens 
bijeenkomsten. 
 
Gesprek met eigenaren werfkelders 
We gaan in gesprek met de eigenaren van werfkelders 
over wensen voor de kelders, of er 
voorzorgsmaatregelen nodig zijn en of er plannen zijn 
voor het herstel en waterdicht maken van kelders. 
Bent u eigenaar van een kelder? Dan ontvangt u een 
brief hierover. 
 
Burenoverleg 
In maart 2022 organiseren wij een bijeenkomst voor de 
huurders en eigenaren van kelders en aangrenzende 
gebouwen van dit deel van de Oudegracht. Dan 
bespreken we graag samen welke aandachtspunten er 
zijn en wat de vervolgstappen zijn van de 
werkzaamheden. U krijgt hier binnenkort een 
uitnodigingsbrief voor. Heeft u op dit moment al 
vragen, dan kunt u contact opnemen met 
omgevingsmanager Alex Dingemans.  
 
Bent u niet de eigenaar? 
Woont of werkt u op dit adres, maar bent u niet de 
eigenaar? Dan vragen we u dit bericht ook te delen 
met de eigenaar. 
 
Zo blijft u op de hoogte 
Via de Utrechtse Wervenapp houden we u op de 
hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.  
  

http://www.utrecht.nl/werven


 
  

 
Download de app via deze QR-code:  

  

De werkzaamheden zijn onderdeel van het 
Programma wervengebied. Meer hierover leest 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. Ook 
kunt u een vraag stellen via de Utrechtse Wervenapp. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of 
via telefoonnummer 14 030. 
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