
 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017
VERVANGEN DRIE BRUGGEN APELDOORNSKANAAL

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.  

In opdracht van Gemeente Brummen

Omschrijving werkzaamheden

Zoals u wellicht al heeft gezien is er vorige week onder grote belangstelling bij de Hallsebrug 
een tijdelijke verkeersbrug geplaatst. Deze tijdelijke brug zal de huidige Hallsebrug vervangen 
tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden aan de nieuwe brug. 

Vanaf vrijdagmiddag 6 oktober zal al het verkeer gebruik maken van deze tijdelijke brug en 
wordt de Hallsebrug afgesloten. De stoplichten die het verkeer over de huidige brug regelen 
zijn vervangen door een tijdelijke installatie die zorgt voor een goede verkeersafwikkeling over 
de tijdelijke brug. 

Vanaf maandag 9 oktober wordt er gestart worden met het aanvoeren van het materieel voor 
de sloop van  de huidige brug. In eerste instantie wordt gestart met het demonteren van de 
bovenbouw, waarna vervolgens de volledige brug gesloopt wordt. Zodra de sloopwerkzaam-
heden gereed zijn, worden de heipalen voor de nieuwe brug aangebracht. Nadat de palen zijn 
aangebracht worden de betonnen elementen van de nieuwe brug aangevoerd en geplaatst. 

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

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit werk. Pannekoek GWW wil u 
via deze nieuwsbrief op de hoogte houden over de uitvoering, mijlpalen 
en voortgang van de werkzaamheden. De nieuwsbrief wordt gedurende de 
uitvoeringsperiode maandelijks of bij een mijlpaal 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

Planning en bereikbaarheid

Zodra de fundatie van de Hallsebrug is aangebracht wordt het grote materieel verplaatst naar de 
volgende brug. De eerstvolgende brug is de Eerbeeksebrug waar naar verwachting week 43 wordt 
gestart met de sloopwerkzaamheden.


