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Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.  

In opdracht van Gemeente Brummen

Omschrijving werkzaamheden
Binnen het project “Vervangen drie bruggen Apeldoornskanaal, zullen de  Coldenhovense- Ee-
rbeekse- en Hallsebrug allen volledig vervangen worden. De werkzaamheden ten behoeve van het 
project bestaan uit het slopen van de oude bruggen en daarnaast het engineeringen en realiseren 
van 3 nieuwe bruggen. 

Op dit moment bevinden onze werkzaamheden in de voorbereidende fase. Wij zijn druk bezig 
met het uitwerken van de volledige engineering alvorens wij buiten van start kunnen. Op de 
figuur bovenaan deze nieuwsbrief treft u een 3d weergave van de 
toekomstige bruggen. Bovenstaande figuren geven de toekomstige bruggen weer.

Naast het bouwen van drie nieuwe bruggen over het kanaal, worden bij twee bruggen ook de 
bestaande stalen bovenbouw gerenoveerd en teruggeplaatst. Het gaat hierbij om de bovenbouw 
van de Hallse- en Coldenhovensebrug.

Planning en bereikbaarheid
Voordat gestart wordt met het slopen van de huidige bruggen zal ter hoogte van de 
Coldenhovense- en Hallsebrug een tijdelijke verkeersbrug worden geplaatst. Deze 
tijdelijke verkeersbrug is gelijk aan het principe welke op dit moment naast de 
Eerbeeksebrug ligt. Met het aanbrengen van deze tijdelijke verkeersbruggen zorgt Pannekoek 
GWW b.v. dat de verkeerstromen doorgang kunnen blijven vinden tijdens de werkzaamheden.

Alle werkzaamheden welke ten behoeve van de realisatie van de bruggen plaatsvinden, zullen dit 
kalenderjaar gereed zijn. Het is de verwachting dat wij week 39 zullen starten met de eerste 
“zichtbare” werkzaamheden. De doelstelling is om de bruggen voor het einde van het jaar 
open te kunnen stellen voor al het verkeer.

Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen voert in opdracht van Gemeente 
Brummen de werkzaamheden uit ten behoeve van het vervangen van de 
drie bruggen over het Apeldoornskanaal.

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit werk. Pannekoek GWW wil u 
middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden over de uitvoering, mijl-
palen en voortgang van de werkzaamheden. De nieuwsbrief zal gedurende 
de uitvoeringsperiode maandelijks of bij een mijlpaal worden uitgebracht.

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


