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VERVANGEN DRIE BRUGGEN APELDOORNSKANAAL

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.  

In opdracht van Gemeente Brummen

Omschrijving werkzaamheden

Afgelopen maand hebben wij onze werkzaamheden gericht op de sloop van “oude” 

Hallsebrug. De stalen bovenbouw is verwijderd en wordt op dit moment aangepast en 

opnieuw gecoat. Nadat het dek en bovenbouw verwijderd waren, is de volledige 

betonnen funda! e in stukken gezaagd en weggehaald. Vervolgens hebben we de nieuwe 

funderingspalen van de brug aangebracht. 

Vanaf week 45 (06-11) starten wij met het aanbrengen van de nieuwe betonnen elementen 

van de Hallsebrug. De betonnen balken en liggers worden op de funda! epalen geplaatst, 

waarmee de overspanningen vanaf het land naar de tussensteunpunten ontstaat.  (zie 

a" eelding) Tussen de betonnen overspanningen (aanbruggen) zal een stalen rijdek worden 

aangebracht. Dit vormt de middenoverspanning over het kanaal.

Afgelopen maandag zijn we ook gestart met het demonteren van de Eerbeeksebrug. Nadat 

ook hier de stalen bovenbouw verwijderd is, starten we met het zagen van de betonnen 

funda! e en het verwijderen van alle betonnen elementen. 

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 derde nieuwsbrief van dit werk. Pannekoek GWW wil u 

via deze nieuwsbrief op de hoogte houden over de uitvoering, mijlpalen en 

voortgang van de werkzaamheden. 

Vragen
Hee#  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

Het verkeer dat gebruikt maakt van de  Hallsebrug wordt sinds de start van de sloopwerkzaam-

heden omgeleid over de ! jdelijke brug. Op het moment dat we starten met de sloopwerkzaam-

heden aan de Coldenhovensebrug wordt ook hier de ! jdelijke brug, naast de huidige brug, open 

gesteld voor al het verkeer. 

Weergave van de betonnen aanbrug.


