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Vragen
Heeft u vragen over de uitvoering, 
dan kunt u contact opnemen met de 
aannemingscombinatie Pannekoek 
GWW B.V./ Kurstjens B.V.:
 
E-mail: apeldoornskanaal@pgww.nl 

PLANNING / VOORTGANG

Op dit moment is Kurstjens B.V. met twee boten bezig het verontreinigde slib uit het 
kanaal te verwijderen. De bootjes zuigen het slib op en vervolgens wordt het slib door 
leidingen die in het kanaal liggen naar de verwerkingslocatie aan de Wapenvelderkerk-
weg gepompt. Door deze manier van werken wordt de overlast voor aanwonenden tot 
een minimum beperkt.

Op de verwerkingslocatie wordt de bagger gescheiden en gefilterd in vervuild slib en 
zand. Het vervuilde slib wordt na indikking per vrachtwagen afgevoerd naar Kampen 
waar het verscheept wordt naar het slibdepot IJsseloog in het Ketelmeer. Het relatief 
schone zand wordt hergebruikt als ophoogzand.

Wanneer  medio juli de eerste zuigboot voorbij de brug Veerstraat is zal Pannekoek 
GWW starten met het aanbrengen van de natuurvriendelijke oever aan de westzijde 
van het kanaal en het damwand aan de oostzijde (wegkant) van het kanaal.

NIEUWSUPDATE JUNI

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief ten behoeve van het 
project Werkzaamheden Apeldoorns Kanaal 5e pand. 
Wij zullen gedurende de uitvoering ca.  één keer per 
twee maanden een nieuwsupdate naar u toe sturen 
zodat u op de hoogte bent en blijft van de uitgevoerde 
werkzaamheden.

Na de drukbezochte informatieavond voor bewoners 
en belanghebbenden op 16 april en de officiële 
openingshandeling op 22 april door dijkgraaf Tanja 
Klip-Martin, gedeputeerde Annemieke Traag en heem-
raad Victor Doorn is er begin mei daadwerkelijk gestart 
met de werkzaamheden.


