april 2019

Vervangen damwanden

Stand van zaken werkzaamheden
Momenteel wordt er gewerkt aan de fundering van de pijlers en de landhoofden (waar de
brug aansluit op de weg). De ijzervlechters maken de betonwapening en er is een houten
bekisting getimmerd, zodat er beton gestort kan worden. Aan de dorpszijde zijn de laatste
vier stalen buizen voor het remmingwerk geplaatst. Het remmingwerk beschermt de pijlers
tegen aanvaringen.

Koppensnellen
Op 1, 2 en 3 april zijn de koppensnellers aan het werk in de
middenpijler. De wapening van de betonnen palen wordt
vrijgemaakt, zodat dit verbonden kan worden met de
vloerwapening. Zo wordt het constructief één geheel. Omdat de
betonnen palen al enkele maanden oud zijn en het beton flink is
uitgehard is dit een pittige klus.

Vervangen damwanden
De komende drie weken wordt gestart met het vervangen van de damwanden. Dit was al
eerder gepland, maar het team van Sterk assisteert ook bij andere werkzaamheden met de
grote kraan. Op de foto is te zien op welke plaatsen de damwand wordt vervangen. Eerst
worden de stalen damwand planken in de grond getrild, dit kan trilling- en geluidsoverlast
veroorzaken. Vervolgens wordt de verankering geplaatst. Daarna wordt er stortsteen op het
talud aangebracht.

Productie staalfabrieken
De werkzaamheden in de staalfabrieken verlopen voorspoedig. De naam staat er al op!
Op onze Facebookpagina Brug Dronryp zijn mooie beelden te zien van de productie.

Save the date!
Het grootste deel van de brug wordt in de staalfabrieken gebouwd en wordt in onderdelen
naar Dronryp gevaren. In vier dagen tijd wordt de brug in elkaar gezet! Er wordt dan wel 24
uur per dag gewerkt. De werkzaamheden starten op 9 mei om 22:00 uur en zijn op 13 mei om
6.00 uur gereed. Aansluitend vindt de afbouw van de brug plaats, wordt de techniek
aangesloten en getest. Begin juni rijdt het verkeer over de nieuwe brug.

Hinder
De werkzaamheden in april veroorzaken mogelijk trilling- en geluidsoverlast.

Werktijden
In Dronryp wordt hard gewerkt om de fundatie op 9 mei gereed te hebben. Het kan
voorkomen dat we de komende periode ook op zaterdag werken. Er wordt dan op de
reguliere tijden, van 7.00 tot 17.00 uur gewerkt.

Meer informatie
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Martine Nauta, omgevingsmanager van
Oosterhof Holman op 06-42 20 77 88 of per email mnauta@oosterhofholman.nl.
Voor spoedsituaties zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 06-13 13 70 37.
Kijk voor meer informatie op www.brugdronryp.nl en volg ons op facebook.com/brugdronryp
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