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De brug komt over de industriehaven van Wanssum te liggen.
© paul poels fotograﬁe

Wereldrecord voor nieuwe brug, montage
te volgen via live stream
Op 11 en 12 juni worden de langste prefab voorgespannen liggers ter
wereld geplaatst voor de nieuwe brug over de haven in Wanssum. De
montage is te volgen via een live stream.
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Met een lengte van 69 meter zijn het de langste voorgespannen liggers die ooit zijn
geproduceerd. Daarmee vestigt het project een nieuw wereldrecord. Vanwege hun
omvang en gewicht (in totaal 256 ton) kunnen de acht liggers onmogelijk over de weg
vervoerd worden. Ze worden daarom over het water vanuit Friesland naar de haven van
Wanssum vervoerd. Met twee drijvende bokken (kranen) worden de liggers vanaf het
water ingehesen en gemonteerd. Een indrukwekkende operatie, die onder normale
omstandigheden veel bekijks zou trekken. Vanwege de huidige coronamaatregelen is
het gebied om veiligheidsredenen echter niet toegankelijk voor publiek. Om het
spectaculaire inhijsen van de liggers wel te kunnen laten zien, is de montage via een
livestream op de website te volgen.
De aanleg van de brug is de laatste fase in de realisatie van de nieuwe rondweg als
onderdeel van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Als de rondweg klaar is, wordt
het doorgaande verkeer om de kern van Wanssum geleid en ontstaan kansen voor de
ontwikkeling van het centrum en de jachthaven. De huidige provinciale weg, de N270,
loopt nu nog dwars door het dorp.
Met de aanleg van de nieuwe rondweg wordt het doorgaande verkeer om de kern van
Wanssum geleid en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van het centrum en de
jachthaven. Eind 2018 ging het westelijke deel van de rondweg open voor verkeer, in
september volgde het oostelijke deel. De brug, die over de industriehaven komt te
liggen, is de nog ontbrekende schakel. In het najaar moet de rondweg klaar zijn.
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