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Wijkbericht          juli 2022 
 

Vooronderzoek gracht 
 

Binnenkort starten we met vooronderzoek in delen van de Kromme Nieuwegracht en Drift. Dit is 
nodig voor het herstel van de wal- en kluismuren en aangrenzende kelders in dit deel van het 
wervengebied. In dit wijkbericht leest u hier meer over. 
  
De komende maanden brengen we het gebied langs de 
Kromme Nieuwegracht en Drift in beeld. Het 
vooronderzoek gebeurt aan de Kromme Nieuwegracht 
tussen de Jeruzalemstraat en Pausdam en tussen het 
Hieronymusplantsoen en Jansdam. Aan de Drift werken 
we ter hoogte van het Janskerkhof (zie kaartje).  
 
Wat houdt het vooronderzoek in? 
We kijken naar de toestand van de bodem onder de 
gracht en muren, de grondwaterstand, hoe het gaat met 
gebouwen en kelders, het milieu van de bodem, de 
wegfundering en bestrating, bomen en andere flora en 
fauna. Ook doen we archeologisch onderzoek en 
bureauonderzoek naar de erfgoedwaarde van muren 
en kelders. Waar nodig doen we aanvullende inspecties 
van muren en kelders. Ook onderzoeken we de 
onderkant van de keldermuren op de werfjes ter hoogte 
van Kromme Nieuwegracht 10, 12, 14 en 18. Hiervoor 
graven we proefsleuven.  
 
Totaalbeeld 
Wij vormen ons een totaalbeeld van het hele gebied 
zodat we het herstel van de muren en kelders goed 
technisch kunnen voorbereiden. De vooronderzoeken 
worden grotendeels in juli en augustus uitgevoerd. We 
informeren u over de uitkomsten. 
 
Wat merkt u hiervan? 
Tijdens de onderzoeken ziet u mensen aan het werk in 
en om de gracht. Panden en werfkelders blijven 
gewoon bereikbaar. Mogelijk zijn een enkele keer 1 of 
meer parkeerplaatsen tijdelijk afgezet. Mocht dit het 
geval zijn, dan informeren we u hier vooraf over via de 
Wervenapp. Onderaan dit bericht leest u hoe u de 
Wervenapp op uw telefoon of tablet installeert en hoe u 
deze kunt volgen.  
 
Herstel en behoud wervengebied 
We werken al geruime tijd aan de Utrechtse werven. 
Om de staat van het erfgoed te verbeteren en het voor 
de toekomst te behouden, moet groot onderhoud 
worden gedaan aan de wal- en kluismuren en schade 

worden hersteld. We zijn al enige tijd in gesprek met 
een aantal eigenaren van aangrenzende kluis- en 
werfkelders aan de Kromme Nieuwegracht. Met hen 
spreken we over samenwerking bij het herstel van  
muren en kelders, of zij plannen hebben voor 
onderhoud, waterdicht maken of een andere functie 
voor hun kelders, en over de herstelkosten en de 
verdeling daarvan. 
 
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 > 
 
Lees meer over het 
programma wervengebied op 
www.utrecht.nl/werven.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Annemieke van Noort van het programma 
wervengebied, via werven@utrecht.nl of 14 030. Voor 
andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 
Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via 
binnenstad@utrecht.nl of 14 030. 
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