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Het Waterschap Rijn en IJssel is 
opdrachtgever voor de aanleg  
van een nieuw transportsysteem 
tussen Lochem en Zutphen. 
Het is een uniek project. Zelfs voor 
aannemer Pannekoek GWW,  
een bedrijf dat veel ervaring heeft 
met zuiveringstechnische werken. 

AANLEG TRANSPORTSYSTEEM LOCHEM – ZUTPHEN: 
EEN BIJZONDER PROJECT
Nieuwste technieken in contract én uitvoering



Traditioneel 
Pannekoek GWW BV houdt zich bezig met ondermeer 
de grond-, weg- en waterbouw. Het traditionele 
werk. Het bedrijf is er groot mee geworden. 
Bouw- en woonrijp maken van uitbreidingsplannen, 
rioolaanleg en -vervanging, verhardingen en beek- en 
natuurontwikkeling zijn onze hoofdwerkzaamheden. 
Een modern bedrijf met degelijke tradities en een mooi 
VCA** certificaat voor het uitvoeren van werken in de 
grond-, weg- en waterbouwsector. 

Efficiënt
Pannekoek GWW BV werkt op een efficiënte manier. 
Door hoofdzakelijk in een straal van 100 kilometer 
rond Apeldoorn te werken zijn ze binnen een uur bij de 
opdrachtgever. Snel dus. Het vakbekwame personeel 
komt uit de regio en is enorm loyaal. Pannekoek GWW 
BV kent geen personeelsverloop en dat maakt plannen 
gemakkelijk en betrouwbaar. Hun betrokkenheid bij de 
werkzaamheden is een absolute meerwaarde. Het is net 
dat tandje meer dat het verschil maakt. 

Doeners
Korte lijnen. Afspraak is bij Pannekoek GWW BV nog 
steeds afspraak. Door de platte organisatiestructuur is 
Pannekoek GWW BV een flexibel bedrijf dat snel en 
weloverwogen schakelt. En zo moet het ook. Tijd is een 
kostbaar goed. Pannekoek GWW BV zorgt dat het 
personeel gemotiveerd blijft. Een insteek die al decennia 
zijn vruchten afwerpt. Het ziekteverzuim zit met twee 
procent ruim onder het landelijk gemiddelde. 

Eén aanspreekpunt
Personeel van Pannekoek GWW BV voelt zich 100% 

verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Dat is ook 
prettig voor u. Onze klanten hebben één aanspreekpunt 
binnen het bedrijf. Onze projectmanagers zijn sterke 
persoonlijkheden met beslissingbevoegdheid. Een logisch 
gevolg van de professionaliteit waarmee bij Pannekoek 
GWW BV gewerkt wordt. Onze opdrachtgevers zijn 
voornamelijk lagere overheden, semi-overheden zoals 
nutsbedrijven, waterschappen, woningbouwverenigingen 
en bedrijven en particulieren. 

Laag energieverbruik en goede scores op het 
gebied van duurzaamheid waren specifieke 
eisen bij dit project. Met gebruik van een 
bijzonder soort leidingen en een speciale energie-
zuinige pomp is het een transportsysteem dat 
zowel in omvang als in duurzaamheid uniek is. 

 
Pannekoek directeur Wouter van Ee: “De lengte van maar 
liefst 17 kilometer en de focus op duurzaamheid maakt 
dit project bijzonder. Maar ook uniek is de UAV-GC 
aanbesteding met een Design en Construct contract.  
Dat betekent dat de traditionele scheiding tussen ontwerp 
en uitvoering is opgeheven. Die aanpak zal steeds meer 
de standaard worden.” 

Het Waterschap Rijn en IJssel loopt voorop in de toepassing 
van nieuwe bestek- en contractvormen. Met UAV-GC 
wil het waterschap meerdere oplossingsmogelijkheden 
voor hun vraag uit de markt halen. “Wij passen deze 
contractvorm al sinds 2005 toe”, legt Wim Braakhekke uit, 
opdrachtgever van Waterschap Rijn en IJssel. “Door meer 
inventiviteit en innovatie aan de marktpartijen over te laten, 
kunnen wij tot de economisch meest voordelige oplossing 
voor onze vraag komen.” 

Nieuwste kennis en technieken 
Vanuit het programma van eisen van het Waterschap 
lagen veel verantwoordelijkheden bij aannemer 
Pannekoek zelf. Dat biedt voordelen voor zowel de 
opdrachtgever als voor Pannekoek, legt Wouter van 
Ee uit. “Met deze contractvorm kunnen opdrachtgevers 
veel meer gebruik maken van de nieuwste kennis en 
technieken die wij in huis hebben. Het betekent ook 
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‘VEEL VAN ONZE MEDEWERKERS HEBBEN ZELF 
EEN AGRARISCHE ACHTERGROND, ZE SPREKEN 
DE TAAL VAN DE AGRARIËRS’

Bjorn Jacobs, contractmanager Pannekoek
Bjorn Jacobs
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minder risico voor de opdrachtgever. Daarnaast leren 
onze medewerkers er veel van en hebben we een grotere 
diversiteit aan werkzaamheden.” Het is een contractvorm 
die van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een 
cultuur vraagt waarin mensen ook bereid zijn van elkaar 
te leren. “De mensen van aannemer Pannekoek GWW 
hebben die houding”, vindt Braakhekke.

Extra taken
In vergelijking met traditionele bestekken, neemt de 
aannemer een deel van de specifieke taken van de 
opdrachtgever over. Zo was bij dit project aannemer 
Pannekoek onder meer verantwoordelijk voor het 
omgevingsmanagement. Contractmanager Bjorn Jacobs 
licht toe: “Alle vergunningen bij Rijkswaterstaat, ProRail, 
gemeentes en het Waterschap hebben we zelf geregeld. 
We moesten bijvoorbeeld twee keer onder het spoor door,  
twee keer onder het Twente Kanaal en regelmatig onder 
gemeentelijke en provinciale wegen.” Ook afspraken 
met landeigenaren en de communicatie met bewoners, 
behoorden tot het takenpakket van Pannekoek. “Dat beviel 
ons prima. Veel van onze medewerkers hebben zelf een 
agrarische achtergrond, ze spreken de taal van de agrariërs.”

Korte Communicatielijnen
Pannekoek won de Europese aanbesteding van het 
Waterschap Rijn en IJssel. De aannemer kwam als beste 
uit de bus. Een proces waar het Waterschap zelf geen 
invloed op had. Maar met Pannekoek troffen ze een 
‘oude bekende’. “En dat is fijn”, stelt Wim Braakhekke. 
“Pannekoek heeft korte communicatielijnen en een 
praktische invulling van opdrachten. Bovendien zijn ze 
hartstikke klantgericht.” 
Dat de communicatielijnen bij Pannekoek altijd kort zijn, 
bleek ook in dit project van grote waarde. 

BETROUWBAAR
Pannekoek GWW is sinds 1964 een 
vertrouwde naam in de grond-, weg-, 
en waterbouw. We denken met u mee, 
zijn innovatief en creatief in oplossingen. 
Dat komt door de gezonde mix van 
ervaring, opleiding en jeugdig enthousiasme. 
Zuiveringstechnische werken, zoals het 
verbouwen van gemalen en de aanleg 
van persleidingen, is één van de specia-
lismen. Daarnaast worden we ingezet 
bij INFRA, engineering, grond- en water-
bodemsanering. We maken gebruik van 
een uitgebreid wagenpark, met modern 
en veilig materieel. Pannekoek voldoet 
aan de hoogste internationaal gestelde 
kwaliteitseisen en alle werkonderdelen 
zijn geborgd met certificaten. 

DUURZAAM
Duurzaamheid is ook voor ons een ‘hot item’.  
Het betekent meer dan kwaliteit leveren. 
Het gaat ook om de relatie die Pannekoek 
met u aangaat: meedenken en blijvende 
oplossingen bieden. We werken met 
materialen die een lange levensduur 
hebben, met aandacht voor mens en milieu. 
En we zijn zuinig op onze eigen mensen. 
Want tevreden medewerkers zijn betrokken 
medewerkers. Dát werkt! 
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‘PANNEKOEK HEEFT KORTE COMMUNICATIELIJNEN 
EN EEN PRAKTISCHE INVULLING VAN OPDRACHTEN. 
BOVENDIEN ZIJN ZE HARTSTIKKE KLANTGERICHT’

Wim Braakhekke, opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel

“We hebben te maken met een relatief nieuwe 
contractvorm, het is soms aftasten waar de verant-
woordelijkheden precies liggen, dan is het fijn dat je 
elkaar makkelijk weet te vinden.” Aldus Maarten Ebben, 
manager projecten bij Waterschap Rijn en IJssel.
 
Voortvarende aanpak
Het transportsysteem gaat voor 80 procent door 
grondgebied van de gemeente Lochem. Daarom 
zijn zij nauw betrokken bij het project. De intensieve 
samenwerking met Pannekoek beviel goed, en na 
verloop van tijd gaf de gemeente zelf ook een aan-
vullende opdracht voor de aanleg van riolering naar 
het waterschapsgemaal in Eefde. Martijn Boomkamp, 
algemeen medewerker civiele techniek, bij de gemeente: 
“Het is een sympathiek bedrijf dat de zaken goed op 
elkaar afstemt en de aanpak is voortvarend.” 

Bijzondere eisen
Het transportsysteem dat Pannekoek aanlegt, bestaat uit 
twee hoofdleidingen. Eén leiding transporteert industrieel 
afvalwater van de fabriek van Friesland Campina in 
Lochem naar de Rioolwater Zuiveringsinstallatie (RWZI) in 
Zutphen. Qua coating moet deze leiding aan bijzondere 
eisen voldoen: het afvalwater van Friesland Campina heeft 
een hoge PH-waarde en een hoge temperatuur. De andere 
leiding transporteert huishoudelijk afvalwater.

De buis voor huishoudelijk afval wordt steeds groter.
Van 600 tot 850 mm doorsnee. De buis voor industrieel 
afvalwater heeft een constante diameter van 650 mm. 
Elke buis is 12 meter lang en bestaat uit met glasvezel 
versterkt kunststof. In totaal is er ruim 40 kilometer aan 
buizen in de grond gelegd. 

Maarten Ebben en Wim Braakhekke 
van het Waterschap Rijn en IJssel

ZUTPHEN ALMEN
LOCHEM

EEFDE

RWZI
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‘MET DEZE CONTRACTVORM KUNNEN OPDRACHTGEVERS 
VEEL MEER GEBRUIK MAKEN VAN DE NIEUWSTE KENNIS 
EN TECHNIEKEN DIE WIJ IN HUIS HEBBEN.’

Wouter van Ee, directeur Pannekoek
Wouter van Ee

Dit project kwam tot 
stand in opdracht van: 
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