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De brug bestaat uit een vast en een beweegbaar deel. Het vaste deel bevindt zich aan de kant van de Koopvaardijlaan. Het beweegbaar deel is een technologisch hoogstandje: centraal over de vaarweg kan de brug
opgeheven worden zodat schepen eronder door kunnen varen. Ook als de brug in beweging is, kunnen
. Zo blijft de verbinding met de binnenstad op elk moment
behouden. Voor het comfort van de gebruikers wordt de brug neergelaten als er geen schepen onderdoor
varen.

Bron: Dietmar Feichtinger Architectes

Het eerste werk op het terrein start midden april. Het betreft de bouw van de zogenaamde landhoofden. Dat
zijn de overgangen tussen de kade en de brug. Daartoe wordt een betonnen steun (met rails aan de zijde van
het beweegbaar gedeelte van de brug, aan het Stapelplein dus) gebouwd. Voor uw veiligheid wordt tijdens de
werken een werfzone van 20 x 40 m afgebakend rondom de landhoofden.
In een tweede fase worden de funderingen van de brug, inclusief het bewegingsmechanisme, in het water
opgetrokken. Deze werken worden volledig vanop het water uitgevoerd. Zo blijft de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt. Bij aanvang van deze fase, krijgt u een brief met meer details over deze
werken. Tegelijkertijd wordt het brugdek zelf in een fabriek gebouwd. Het wordt aangevoerd als de funderingen klaar zijn. Nadien volgt de afwerking en de openstelling voor het publiek.
Hebt u vragen over deze werken? Neem dan gerust contact op met W&Z NV, Afdeling Bovenschelde,
ir. Ellen Maes, Nederkouter 28, 9000 Gent, tel. 09 268 02 92, e-mail ellen.maes@wenz.be.
Voor dringende vragen over de uitvoeringswerken kunt u contact opnemen met de werftoezichter
van W&Z NV, Katrien Van Hoeteghem, op het nummer 0476 59 01 94.
Meer info over het project Oude Dokken vindt u op www.oudedokken.be
Daar kunt u ook intekenen op de digitale nieuwsbrief over de Oude Dokken.
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