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RENOVATIE STUW DEN HELDER

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.  

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel

Omschrijving werkzaamheden
De handbediende stuw, de brug en de kademuren zijn toe aan renovatie/vervanging. 
De werkzaamheden t.b.v. het project ‘Renovatie Stuw Den Helder’ bestaan uit het aan-
brengen van een bodembescherming in de bestaande watergang, het renoveren van het 
bestaande vloedbed, het renoveren van de bestaande kademuren, het aanbrengen van 
een nieuwe volledig geautomatiseerde stuw en het vervangen van de brug. Daarnaast 
gaat eigenaar H. Jansen van de watermolens, nieuwe waterraderen aanbrengen.

Aanleg Bypass.
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moet de watergang ter hoogte van de 
stuw (ook wel de bouwkuip genoemd) drooggezet worden. Om dit te kunnen uitvoeren 
dient de afvoer van de Boven-Slinge gewaarborgd te worden middels een bypass. Deze 
bypass zal worden gemaakt van duikers, welke het water om de bouwkuip heen zal leid-
den. Na gereed zijn van de werkzaamheden worden deze duikers weer verwijderd.

Planning en bereikbaarheid
Direct na de Pasen zal Pannekoek GWW B.V. starten met de werkzaamheden bij stuw 
Den Helder. Ten behoeve van de werkzaamheden wordt de Meester A. Th. ten Houten-
laan ter hoogte van de stuw afgezet en is deze gedurende de werkzaamheden gestremd 
voor doorgaand (fiets-) verkeer. Het (fiets-) verkeer wordt middels bebording omgeleid. 
Om een goede start te maken na de Pasen is Pannekoek GWW B.V. reeds gestart met 
enkele voorbereidende werkzaamheden zoals het inrichten van het werkterrein. Boven-
dien zijn afgelopen week de snoeiwerkzaamheden al verricht. De planning is om de 
werkzaamheden uiterlijk 21 juli 2016 gereed te hebben.

NIEUWSBRIEF MAART
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 eerste 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://twitter.com/pannekoekgww

