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Demkapunt: start bodemonderzoek 

De Demkapunt ligt er al jaren verlaten bij. Daar willen we graag wat aan doen. Het gebied is een driehoek 
tussen de Amsterdamsestraatweg, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Demkaweg. Wij willen hier een klein park 
van maken. Op dinsdag 11 april start de gemeente Utrecht eerst een bodemonderzoek.  

Herinrichting 

De gemeente kocht grond in de Demkapunt. Het gaat 

om zo’n 2.000 m² van de voormalige Demka-

staalfabriek. Van deze grond willen we een klein park 

maken. We gaan met bewoners in gesprek om deze 

plannen vorm te geven. 

 

De aangekochte grond ligt in de zogenaamde 
‘Demkabocht’. In dit gebied gaat Rijkswaterstaat de 
bocht in het Amsterdam-Rijnkanaal verbreden. De 
verruiming van de Demka-bocht is nodig om te zorgen 
voor een betere doorgang van de scheepvaart. 
 
 
 

Samen een plan maken 
De ontwikkeling van het Demkapark start zodra 
Rijkswaterstaat klaar is met de werkzaamheden aan 
het kanaal. Ondertussen maken wij samen met 
bewoners een passend herinrichtingsplan. In 2019 is 
daar al een start mee gemaakt. Voordat wij ermee 
verder gaan, moet nu eerst een bodemonderzoek 
plaatsvinden. 
 

Bodemonderzoek 

De bodem in de Demkapunt is vervuild door de 

vroegere werkzaamheden (tot 1986) van de Demka-

staalfabriek en andere bedrijven. Om de 

mogelijkheden voor het maken van een klein park te 

bepalen, doen wij bodemonderzoek op dinsdag 11 

april. U kunt dan bodemonderzoekers tegenkomen in 

de Demkapunt. 

 

Wat gaan we doen? 

Met een graafmachine graven we verdeeld over het 

terrein 10 sleuven tot maximaal 1 meter diep. We 

onderzoeken de uitgegraven grond in een 

laboratorium. Daarnaast doen we enkele handmatige 

boringen tot circa 1 meter diep. 

 

Wie gaan de werkzaamheden uitvoeren? 

Werknemers van een erkend onderzoeksbureau 

voeren de werkzaamheden uit, in opdracht van de 

gemeente Utrecht. 

 

Wat gaat u ervan merken? 

Een deel van de Demkapunt zal gedurende 1 dag 

worden afgezet met pionnen en linten. Tijdens de 

werkzaamheden dragen de bodemonderzoekers 

beschermende kleding, bijvoorbeeld een witte of 

blauwe synthetische wegwerpoverall. Dit dragen zij 

omdat zij met een graafmachine diep de grond in 

gaan. Na afloop van het onderzoek worden alle 

gegraven gaten weer opgevuld en is er geen enkel 

risico om daar te wandelen. 

1 Luchtfoto van de Demkapunt 



 

  

 

Hoe gaat het daarna verder? 

De resultaten van het bodemonderzoek maken wij via 

een volgend wijkbericht bekend. Wij verwachten dat dit 

over 2 tot 3 maanden zal zijn.  

 

Wilt u meer informatie? 

Voor meer informatie over het project kunt u contact 

opnemen met Guido Scheerder (projectleider), via 

groen@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030. Voor 

vragen over het bodemonderzoek kunt u contact 

opnemen met Sjors Essers via bodeminfo@utrecht.nl 

of 14 030.  

 

Zie voor meer informatie ook: 

www.utrecht.nl/demkapunt 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b, 

via noordwest@utrecht.nl of via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 

 

Verspreidingsgebied wijkbericht: Omgeving 

Demkaterrein 

mailto:groen@utrecht.nl
mailto:bodeminfo@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl/demkapunt
mailto:noordwest@utrecht.nl

	Wie gaan de werkzaamheden uitvoeren?

