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RENOVATIE STUW DEN HELDER

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.  

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel

Voortgang werkzaamheden.
Direct na de Pasen is Pannekoek GWW B.V. gestart met de werkzaamheden. Allereerst 
is er gestart met de aanleg van de bypass, deze bestaat uit drie leidingen welke het 
water gedurende de werkzaamheden om de bouwput heen leiden. Nadat de bypass 
gereed was, zijn er bovenstrooms en benedenstrooms van de stuw afdammingen 
aangebracht bestaande uit stalen damwanden (zie afbeelding midden-links). Na het 
plaatsen van de afdammingen kon de bouwput worden drooggezet. Voor het droog-
zetten is de bouwput nog afgevist door een proffesionele beroepsvisser welke de vissen 
benedenstrooms in de Boven Slinge heeft uitgezet. 

Na het droogzetten van de bouwput werden de onderdelen en gebreken die zich nor-
maliter onder water bevinden zichtbaar. Op de foto in deze nieuwsbrief kunt u zien dat 
de renovatiewerkzaamheden geen overbodige luxe zijn (foto midden).

Planning
De komende weken zal Pannekoek GWW B.V. werken aan het vloed- en stortebed van 
de stuw en worden beton- en metselwerkzaamheden t.b.v. de stuw, kademuren en 
brug uitgevoerd. Deze werkzaamheden vormen het fundament voor het verdere werk, 
maar zijn straks na het gereed zijn van het werk nauwelijks of niet zichtbaar aangezien 
ze straks weer onder water zitten.
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Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen voert in opdracht van Waterschap Rijn 
en IJssel de werkzaamheden uit ten behoeve van het project ‘Renovatie 
Stuw Den Helder’.   

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit werk. Pannekoek GWW wil u
middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden over de uitvoering, mijl-
palen en voortgang. De nieuwsbrief zal dan ook gedurende de 
uitvoeringsperiode maandelijks of bij een mijlpaal worden uitgebracht. 

Vragen
Heeft u vragen over de uitvoering, 
dan kunt u contact opnemen met 
Pannekoek GWW B.V. door de 
uitvoerder ter plekke aan te spreken 
of door te mailen naar:
f.hopman@pannekoekgww.nl 

http://www.pannekoekgww.nl/
https://twitter.com/pannekoekgww
https://www.linkedin.com/company/pannekoek-gww-b-v-

