WERVENREGLEMENT UTRECHT 1997
Hoofdstuk 1

Onderhoud

Artikel 1

Alle onderhoudswerkzaamheden aan werfmuren, balies, trappen, kademuren,
bestratingen e.d. worden vanwege de eigenaar, de gemeente Utrecht, door
Burgemeester en Wethouders of een door hen aan te wijzen firma uitgevoerd;

Artikel 2

De uitvoering van uit gebruiksoogpunt gewenste wijzigingen aan werfmuren
geschiedt, op kosten van de gebruiker, door Burgemeester en Wethouders of
een door hen aan te wijzen firma. Voor deze categorie wijzigingen is in principe
de vergunningplicht op grond van de Monumentenwet 1988 van toepassing;

Artikel 3

Het repareren van braakschade aan werfmuren (vervangen van gebroken ruiten,
het repareren van hang- en sluitwerk e.d.) komt voor rekening van de gebruiker
en wordt door Burgemeester en Wethouders of een door hen aan te wijzen
firma uitgevoerd.
Hoofdstuk 2

Werfmuren

Artikel 4

Onverminderd de vergunningplicht op grond van de Monumentenwet 1988
dienen bij wijziging van werfmuren de bestaande venster- en deuropeningen,
alsmede overige openingen in het metselwerk te worden gehandhaafd;

Artikel 5

De plaats van deuren en de plaats van ramen met de betreffende kozijnen voor
of achter in het gevelvlak dienen te worden gehandhaafd. Het wijzigen van de
draairichting van deuren (naar binnen of naar buiten draaiend) is niet toegestaan,
behoudens de mogelijkheid dat Burgemeester en Wethouders in bijzondere
gevallen hiervoor toestemming verlenen.

Hoofdstuk 3

Reclame uitingen

Artikel 6

Onverminderd de vergunningplicht ingevolge de Algemene Plaatselijke
Verordening Utrecht 1997 ten aanzien van het aanbrengen van handelsreclames
én de vergunningplicht op grond van de Monumentenwet 1988 geldt dat per
werfmuur maximaal één reclamebord boven de deuropening bevestigd mag
worden op een wijze zoals aangegeven in aanhangsel 1. Het bord mag niet apart
worden verlicht (zie hoofdstuk 5);

Artikel 7

Onverminderd de vergunningplicht ingevolge de Algemene Plaatselijke
Verordening Utrecht 1997 ten aanzien van het aanbrengen van handelsreclame
én de vergunningplicht op grond van de Monumentenwet 1988 geldt dat tussen
de Stadhuisbrug en Jacobibrug per geëxploiteerd bedrijf, d.w.z. een bedrijf dat
uitsluitend een vestiging heeft aan de werf, op straatniveau maximaal één stuks
reclamebord aan een zogenaamde metalen "galg"constructie bevestigd mag
worden op een wijze zoals aangegeven in aanhangsel 1.
Bovendien is op eerder genoemd traject tussen twee bruggen een maximaal
toegestaan aantal galgconstructies vastgesteld. (aanhangsel 2).
De “galg”constructie dient te voldoen aan redelijke eisen van welstand en mag
geen afbreuk doen aan het monumentale karakter van de werven, zulks ter

beoordeling van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van een advies
van de Commissie voor Welstand en Monumenten.
Hoofdstuk 4

Objecten op werven en aan werfmuren

Artikel 8

Op de werven mogen geen vaste objecten worden geplaatst die niet zijn
verbonden met enige openbare functie.
Onder vaste objecten worden verstaan zaken die aard- en nagelvast op of in de
werf bevestigd zijn. Een vrije loopstrook van minimaal één meter breedte dient
ten alle tijde beschikbaar te zijn.

Artikel 9

Het is niet toegestaan losse objecten aan de werfmuren en spuwers te hangen of
op enig andere wijze te bevestigen.

Artikel 10 Opslag in de doorgangskelders onder de diverse bruggen is niet toegestaan;
Artikel 11 Het dichtleggen van verdiepte waterstoepen e.d. in de werf met vlonders of
anderszins is niet toegestaan.
Artikel 12 Het is niet toegestaan (een deel van) de verharding van de werf te verwijderen
en/of beplanting in de werf aan te brengen.

Hoofdstuk 5

Verlichting en overige installaties

Artikel 13 Onverminderd de vergunningplicht op grond van de Monumentenwet 1988
kunnen bij inrichtingen als bedoeld in de Horeca verordening Utrecht 1993 per
werfmuur maximaal twee stuks verlichtingsarmaturen aangebracht worden op
een wijze zoals aangegeven in aanhangsel 1.
Benodigde bekabeling ten behoeve van armaturen mag aan de buitenzijde van
de werfmuur niet zichtbaar zijn.
Artikel 14 De armaturen dienen te voldoen aan redelijke eisen van welstand en mogen
geen afbreuk doen aan het monumentale karakter van de werven, zulks ter
beoordeling van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van een advies
van de commissie voor Welstand en Monumenten.
Artikel 15 Overige installaties, bijvoorbeeld luidsprekers, terrasverlichting (langs werfrand,
in bomen etc.), infrarood warmte-elementen of andere verlichtingselementen
alsmede aansluitingsmogelijkheden (contactdozen e.d.) op of in de werf of
werfmuur zijn niet toegestaan.
Artikel 16 Het in de werfmuur aanbrengen van uitmondingen van installaties ten behoeve
van verwarming, ventilatie e.d. is niet toegestaan.
Hoofdstuk 6

Huisnummer bordjes, bellen, e.d.

Artikel 17 Huisnummer bordjes zijn slechts toegestaan indien zij van het speciaal voor deze
situatie ontwikkelde type zijn op een wijze zoals aangegeven in aanhangsel 1.
Artikel 18 Losse brievenbuskasten tegen werfmuren of deuren, tegen werftrappen of aan
balies zijn niet toegestaan. Ter bezorging van de post kunnen in deuren verticaal
te plaatsen, in zwart uitgevoerde brievengleuven worden gemonteerd.
Artikel 19 Bellen en eventueel naambordjes zijn toegestaan mits aangebracht in de deur en
in overeenstemming met de uitvoering van huisnummerbordjes; (aanhangsel 1)
Hoofdstuk 7

Hardheidsclausule

Artikel 20 Van het vorenstaande kan met toestemming van Burgemeester en Wethouders
worden afgeweken indien naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders
sprake is van een, uit een cultuurhistorisch, esthetisch of technisch oogpunt,
gelijkwaardige of betere oplossing.

AANHANGSEL 1
Hoofdstuk 3

Reclame uitingen

Artikel 6

De breedte van het reclamebord mag niet groter zijn dan die van de
ondergelegen deuropening of kozijnopening waar deze een onderdeel van vormt
en de hoogte c.q. diameter mag niet meer dan 40 cm bedragen, dikte max. 3 cm.

Artikel 7

De galg dient te worden opgebouwd uit profielstaal, maximale doorsnede 40 x 40
mm (rond/ vierkant) De bovenzijde van de "galg" maximaal 2.60m boven het
straatpeil ter plaatse; het bord maximaal 50 x 80 cm (breedte x hoogte),
maximaal dikte 3 cm.
Onderzijde van het reclamebord op minimaal 1.80 m boven het straatpeil ter
plaatse. Het op de werfmuur te bevestigen deel van de galg niet langer dan 1.25
m. Bevestiging op maximaal 2 plaatsen in het metselwerk achter het profiel.
Het reclamebord mag apart worden verlicht met behulp van een in het liggende
deel van de "galgconstructie op te nemen lichtkoof. Indien het bord dubbelzijdig
wordt aangelicht, is de maximale breedte van de bovenbalk 4 cm + 2 maal 7 cm
is 18 cm. Indien het bord enkelzijdig wordt aangelicht bedraagt de
maximum breedte 4 cm + 1 maal 7 cm is 11 cm. Hoogte van de lichtkoof
maximaal 5 cm. Tevens is het toegestaan op deze ”galgconstructie, evenwijdig
aan de ondergelegen werfmuur/ balie, een menukast aan te brengen met een
maximale afmeting van 30x40x7 cm. Onderzijde kast op 130 boven straatpeil ter
plaatse. De kast mag apart verlicht, doch slechts met behulp van een
ingebouwde verlichting in de kast.
De bekabeling ten behoeve van deze verlichting mag aan de buitenzijde van de
werfmuur niet zichtbaar zijn.
Hoofdstuk 5

Verlichting en overige installaties

Artikel 13 Verlichtingsarmaturen mogen slechts ter weerszijden van de deuropening
aangebracht worden; de onderzijde van de armatuur 2,00 m boven het
werfniveau ter plaatse, de totale hoogte van de armatuur 0,40 m, de maat van
voorzijde armatuur tot werfmuur maximaal 0,30 m.
Hoofdstuk 6

Huisnummerbordjes, bellen, e.d.

Artikel 17 Afmeting van het huisnummerbordje moet 3x4 cm zijn, materiaal: gepatineerd
koper. Inlichtingen over de uitvoering zijn te verkrijgen bij de Sector
Monumenten. Hoogte van het bordje ten opzichte van het werfpeil ter plaatse
1.70 m; plaatsing op het metselwerk terzijde de deuropening.
Artikel 19 Bellen en eventueel naambordjes dienen geplaatst op een hoogte van 1.70 m ten
opzichte van het werfpeil ter plaatse.

AANHANGSEL II
MAXIMALE HOEVEELHEDEN GALGEN PER TRAJECT TUSSEN TWEE BRUGGEN
BRUG
TOTAAL
Jacobi-/ Viebrug

5

Vie-/Jansbrug

4

Jans-/Bakkerbrug
Bakker-/Bezembrug

Evenzijde max. : 3
Onevenzijde max. : 5
10

Bezem-/Stadhuisbrug

6

