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Eerste deel werkzaamheden walmuur Oudegracht
tussen Jacobibrug en Viebrug af
In oktober vorig jaar is de gemeente Utrecht gestart met het herstel van de walmuur van de Oudegracht
tussen de Jacobibrug en Viebrug. Het eerste deel van de muur is af en we starten met de werkzaamheden van
het tweede deel. In dit wijkbericht leest u wat er is gedaan en wat de komende maanden gebeurt.
Eerste deel walmuur af
In oktober 2021 zijn we gestart met het herstel van de
walmuur. De walmuur tussen de Jacobibrug en
Viebrug is lang. Daarom hebben we de
werkzaamheden na het plaatsen van damwanden en
buispalen opgesplitst in 2 delen. Tussen Oudegracht
80-108 is de oude walmuur gesloopt en opnieuw
opgebouwd. Daarna is de bestrating weer netjes
aangelegd. Het werk is in de week van 9 mei afgerond.
Start werkzaamheden tweede deel
Vanaf 16 mei starten de werkzaamheden aan de
walmuur tussen Oudegracht 54 t/m 78. We
verwachten in september 2022 klaar te zijn. In die tijd:
 verwijderen we de bestaande constructie
 storten we beton;
 lassen we verbindingsplaten tussen de
buispalen;
 brengen we een zandlaag aan die water kan
afvoeren;
 plaatsen we de prefab gemetselde muur;
 bestraten we de werf en is deze weer
toegankelijk.
Nieuwe bomen
Bij de start van de werkzaamheden zijn vier bomen
gekapt op de werf. Zodra de werkzaamheden zijn
afgerond, komen er vier nieuwe bomen terug, op
ongeveer dezelfde plek. Komende winter herplanten
we de nieuwe bomen.
Komt u ook naar het burenoverleg op 2 juni?
Tijdens het burenoverleg blikken we graag samen met
u terug op de werkzaamheden en kijken we vooruit
naar de komende maanden. We nodigen u van harte
Verspreidingsgebied:
Oudegracht tussen Jacobibrug en Viebrug

uit op donderdag 2 juni tussen 09.00-10.00 uur, op
de werf van rak 2 oost. U kunt zich aanmelden via
werven@utrecht.nl. Hopelijk tot dan!
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. Met elkaar zorgen we
dat dit prachtige erfgoed van Utrecht behouden blijft.
Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/werven.
Download de Utrechtse Wervenapp
Via de Utrechtse Wervenapp blijft u op de hoogte van
het werk aan de werf. Download deze via de 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.
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