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RENOVATIE STUW DEN HELDER
In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel
Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.

NIEUWSBRIEF JUNI

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

WATEROVERLAST TIJDENS WERKZAAMHEDEN

Door de extreme neerslag in het achterland van de Boven Slinge is de bouwkuip onder
water gelopen in de nacht van woensdag op donderdag 2 juni. De tijdelijke bypassleidingen, de voormalige losbeek vispassage en de watergang van het retentiegebied
over landgoed Den Schooten konden de grote hoeveelheid neerslag in korte tijd niet
verwerken. Doordat de damwanden op het juiste niveau zijn aangebracht liep hierdoor
de bouwkuip onder water en is verdere schade in het achterland voorkomen.
In en naast de bouwkuip is echter wel de nodige schade ontstaan. Het gaat hierbij om
ondermijning van een stuk oever waardoor enkele bomen zijn weggezakt, afzetting
van zand en ondermijning van een in aanbouw zijnde schuurtje. Pannekoek GWW B.V.,
Waterschap Rijn en IJssel en Arcadis betreuren de ontstane situatie en hebben veel
inspanningen verricht om verdere schade en overlast te voorkomen.

PLANNING

Na deze tegenslag zijn de bouwwerkzaamheden weer opgepakt, de stuw en molenschuif zijn geplaatst, het brugdek is gemonteerd en de krooshekken voor de molenschuiven zijn geplaatst. Ondanks alle extra werkzaamheden door de wateroverlast ligt
het nog steeds in de lijn der verwachting dat we op 21 juli gereed zijn met het project,
dit door inzet van extra personeel en materieel.

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

