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PERSBERICHT
KANNE KRIJGT NIEUWE JEKERBRUG
Morgen wordt gestart met de afbraak van de oude brug over de Jeker in Kanne. Een nieuwe
brug is nodig omwille van fundamentele stabiliteitsproblemen. De werken kosten 407.000 euro
en zijn voor de bouwvakantie afgerond.
Na de 2 vernieuwde bruggen over het Albertkanaal in achtereenvolgens Kanne en Vroenhoven pakt
het gemeentebestuur ditmaal de brug over de Jeker aan. Hoewel deze werken qua omvang niet te
vergelijken zijn met de vorige, blijft de bouw van een brug altijd een mooi staaltje techniek.
Gerard Stratermans, bevoegd schepen: “Een expertiseverslag van april 2006 toont duidelijk aan dat
de schadeontwikkeling aan de brug over de Jeker in de Brugstraat in Kanne fundamentele stabiliteitsen herstelwerken vereisen. De problemen situeren zich vooral rond het draagvermogen van de
brugpijlers. Die zijn ‘ongewapend’ waardoor een behoorlijke scheurvorming is opgetreden. Bovendien
ontstaat er corrosie van wapening wegens onvoldoende betondekking.”
Bij de bouw van de nieuwe brug worden eerst de bestaande ongewapende brugpijlers afgebroken. In
de plaats komen op micropalen gefundeerde pijlers in gewapend beton. De bovenbouw wordt
vervangen door een volledig nieuwe gewapende betonplaat. Die steunt aan beide oeverzijden op de
nieuwe brug. Het wegdek bestaat uit betonstraatstenen en de leuning uit staal.
Mark Vos, burgemeester: “Belangrijk is dat de nieuwe brug past in het verkeersveiliger maken van de
schoolomgeving. Tegelijk zorgt de open ballustrade voor een betere beleving van de Jeker.”
Gerard Stratermans: “De aannemer gaat alles in het werk stellen om de last voor de omwonenden tot
een minimum te beperken. Omdat hij alle elementen van de brug vooraf geprefabriceerd zijn –en het
beton dus niet meer ter plaatse moet uitharden- zullen de werken nog voor de start van de
bouwvakantie afgerond zijn. ”
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