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RENOVATIE STUW DEN HELDER

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.  

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel

Voortgang werkzaamheden.
Afgelopen week is de nieuwe keermuur van de kade aan de zijde van de Oliemolen 
gestort en is de damwand van het vloedbed benedenstrooms geplaatst. 

Op dit moment is Pannekoek GWW B.V. het metselwerk van de kademuren aan het 
herstellen/vernieuwen en worden de landhoofden voor de nieuwe brug gestort. Tevens 
worden de betonwerkzaamheden t.b.v. de stuwdrempel uitgevoerd. Deze stuwdrem-
pel is in de nieuwe situatie verlaagd om zodoende voldoende afvoercapaciteit van de 
Boven-Slinge te waarborgen. Deze week is ook de stalen balk geleverd waartegen de 
molenschuif en de stuw wordt bevestigd. Deze balk wordt in de beton van de stuw-
drempel verankerd. 

Behoudens deze beton werkzaamheden is Pannekoek GWW  ook bezig met de reno-
vatie van het benedenstroomse stortebed. De bodem van de Boven-Slinge wordt daar 
waar nodig opgevuld en geëgaliseerd, waarna de bodemverdediging van betonblokken 
op geotextiel wordt aangelegd.
 
Planning
Door de goede weersomstandigheden verlopen de werkzaamheden voorspoedig. Het 
werk ligt dan ook op schema om de beoogde opleverdatum van 21 juli te halen. De 
komende weken zal met name gewerkt worden aan de keermuren, stortebedden en 
de opleggingen en verankeringen van brug en stuw. Wanneer deze werkzaamheden 
gereed zijn kan er gestart worden met het aanbrengen van de brug en het plaatsen en 
aansluiten van de kantelstuw en molenschuif.  

NIEUWSBRIEF MEI
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 derde 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-

