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In opdracht van Gemeente Brummen

Plaatsen van de brugdekken 
De werkzaamheden naderen het einde. De bruggen krijgen steeds meer vorm. In de laatste 
weken voor Kerst is het asfalt bij de Hallsebrug aangebracht en is bijna al het beton gestort. 
Het stalen brugdek van de Hallsebrug is te breed is om in 1 keer over de weg te vervoeren. 
Daarom wordt het dek op dit moment ter plekke aan elkaar gelast en gecoat en vervolgens 
laten we het dek op zijn definitieve plaats zakken. 
Ook het dek van de Eerbeeksebrug is afgelopen week al op zijn definitieve plek geplaatst. 
Het dek van de Coldenhovensebrug plaatsen we in de laatste week van januari.

Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen voert in opdracht van gemeente Brum-
men de werkzaamheden uit voor het vervangen van de drie bruggen over 
het Apeldoornskanaal. 

Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van dit werk. Pannekoek GWW houdt u 
via deze nieuwsbrief op de hoogte over de uitvoering, mijlpalen en voort-
gang van de werkzaamheden.

Vragen
Heeft u vragen over de uitvoering, 
dan kunt u contact opnemen met 
Pannekoek GWW B.V. door de 
uitvoerder ter plekke aan te spreken 
of door te mailen naar:
w.vanee@pannekoekgww.nl 

             Gemeente Brummen

Laatste puntjes op de i
De komende periode gebruiken wij om de laatste puntjes op de I te zetten en de 
werkzaamheden af te ronden. Op 18 januari zijn de palen voor de verkeerslichten bij de 
Hallsebrug geplaatst. De verkeerslich-ten worden de komende weken aangesloten en 
getest. 

Na het plaatsen van het dek op de Hallsebrug wordt de belijning op het nieuwe asfalt 
aangebracht. In de week van 22 januari is het straatwerk bij de Hallsebrug klaar. 
De aansluitingen bij de Coldenhovensebrug krijgen deze week nieuw asfalt. Aansluitend 
plaatsen we het dek en het leuningwerk. 

Op dit moment zijn we bezig de laatste constructieve aanpassingen aan de bovenbouwen 
van de Hallse- en Coldenhovensebrug te doen. Zodra we de bovenbouwen hebben gecoat, 
kunnen ze op de nieuwe bruggen worden geplaatst. Naar verwachting gebeurt dat in de 
week van 12 februari. 

De Eerbeeksebrug is zo goed als klaar. Er moeten nog een paar onderdelen geleverd wor-
den. Daar is nu het wachten op. Vanaf zaterdag 17 februari zijn alle bruggen open voor het 
verkeer. Daarna worden de tijdelijke bruggen afgebroken en afgevoerd.
 


