
 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017

VERVANGEN DRIE BRUGGEN APELDOORNSKANAAL

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.  

In opdracht van Gemeente Brummen

Omschrijving werkzaamheden

In de afgelopen weken hebben wij grotendeels het betonnen gedeelte van de Hallsebrug af-

gerond. Op dit moment is het beton aan het uitharden en treff en wij voorbereidingen voor het 

asfalt en de overige onderdelen.

Bovenstaande a" eeldingen geven een impressie van de voortgang van de werkzaamheden. 

Op dit moment wordt de wapening voor het betonnen brugdek bij de Eerbeeksebrug aange-

bracht. Bij de Coldenhovensebrug zijn we nu bezig met de voorbereidingen om de betonnen 

liggers op de stalen buispalen aan te kunnen brengen.

Behalve de werkzaamheden voor het vervangen van de drie kanaalbruggen gaan we ook de 2 

bovenbouwen bij de Hallse- en Coldenhovensebrug renoveren en terugplaatsen. Op dit mo-

ment passen we beide bovenbouwen aan en worden ze opnieuw gecoat.

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 vijfde 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

Aansluitend aan de werkzaamheden aan de drie kanaalbruggen plaatsen we de bovenbou-

wen bij de Hallse- en Coldenhovenseburg terug. Om de bereikbaarheid te kunnen garand-

eren laten we de 3 $ jdelijke bruggen  liggen totdat de de bruggen, inclusief bovenbouwen, 

compleet klaar zijn. Wij streven er naar om alle werkzaamheden eind januari klaar te 

hebben. 

Van 11 tot en met 22 december wordt het gedeelte van de Hallseweg, vanaf de Brum-

menseweg tot de Dierenseweg, afgesloten voor doorgaand verkeer. We werken aan het 

straatwerk en asfalt om het kruispunt voor te bereiden op de nieuwe situa$ e. Voor aan-

wonenden blij#  hun woning met enige hinder bereikbaar.

Nieuwe Hallsebrug met bovenbouw.


