
In het kader van de herinrichting van het sanctuariumsite Notre-
Dame de Lourdes worden drie mobiele loopbruggen over het 
rivier Gave de Pau gebouwd ten behoeve van de bedevaartgan-
gers, met beveiliging van de bouwwerken tijdens overstromin-
gen.

Het niveau van de Gave de Pau is sterk variërend, daarvoor 
moeten de loopbruggen opgeheven kunnen worden. Naast een 
volledige opheffing bij grote overstromingen is er een tussens-
tand voorzien met een opheffing van 50 cm van de loopbrug-
gen; in deze tussenstand kunnen de bruggen steeds gebruikt 
worden, daar de toegangshellingen mee volgen.

De structuur, gelijkaardig voor de drie passerelles, zijn tot het 
minimum beperkt, samengesteld uit een geraamte van stalen 
balken. De totale dikte is 40 cm voor een overspanning tot 40 
m.

De brugdekplaat is een roestvrije stalen plaat sterk 
gezandstraald en willekeurig geperforeerd. Deze plaat werkt als 
bovenflens van de balken. De nuttige breedte van de kunstwer-
ken bedraagt 10  m, 6  m en 4  m voor een totale breedte van 
respectievelijk 11 m, 7 m en 5 m.

Het statische schema is dubbel: enkel opgelegd bij permanente 
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belastingen en ingeklemd onder de variabele belastingen.

De inklemming wordt verzekerd door een dubbele  opleg van 
het brugdek aan ieder landhoofd (met een verlenging van 3,4 
m van de structuur over het landhoofd). Het uiteinde is geblok-
keerd door een grendel om de achtersteun te verzekeren.

Het bureau Greisch, binnen de tijdelijke vereniging met Eif-
fage construction Midi-Pyrénées (FR) en Beterem Ingénierie 
(FR), voert de opdracht architectuur en stabiliteit voor de drie 
bouwwerken.
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