
 NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014
WERKZAAMHEDEN APELDOORNS KANAAL 5E PAND 

Uitvoering: Aannemingscombinatie Pannekoek GWW B.V. / Kurstjens B.V.

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe

PLANNING / VOORTGANG
Op dit moment is Kurstjens B.V. met twee boten aan het werk tussen de brug Beatrixweg
en de brug Veerstraat. De baggerboten verwijderen het verontreinigde slib uit het kanaal.
Het trace tussen de Bonenburgersluis en de Veerstraat en het trace tussen de brug Beatrix-
weg en de overslaglocatie aan de Wapenvelderkerkweg zijn gebaggerd.

Nadat de baggerboten het slib hebben verwijderd wordt meteen gecontroleerd of het 
kanaal schoon is. Uit de tot nu toe gehouden controles blijkt dat de bodem schoon is, in wat 
technischer termen heet dit: het saneringsresultaat van de gebaggerde delen voldoet. We 
hebben een slibscherm aangebracht om te voorkomen dat de gebaggerde delen van het 
kanaal opnieuw vuil worden. 

Pannekoek GWW is op dit moment bezig om de damwand in de oostelijke oever (weg-kant) 
van het kanaal aan te brengen. De damwand wordt aangebracht om  de oever bestendig
te maken voor de toekomstige bevaarbaarheid van het kanaal. Hierbij is het vak tussen de 
Bonenburgersluis en de brug Veerstraat gereed. Op dit moment wordt er vanaf de oversla-
glocatie (aan de Wapenvelderkerkweg) gewerkt richting de brug Beatrixweg.  Ook heeft  
Pannekoek GWW een damwand aangebracht voor de bergingswerkzaamheden van de  
Halifax nabij molen de Vlijt.

NIEUWSUPDATE AUGUSTUS
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief ten behoeve van het 
project Werkzaamheden Apeldoorns Kanaal 5e pand. 
Wij zullen gedurende de uitvoering ca.  één keer per 
twee maanden een nieuwsupdate uitbrengen zodat u op 
de hoogte bent en blijft van de uitgevoerde werkzaam-
heden.

Op woensdag 17 September aanstaande organiseert 
Waterschap Vallei en Veluwe in samenwerking met de 
aannemingscombinatie een inloopmiddag. 
U kunt tijdens de inloopmiddag vragen stellen over de 
werkzaamheden en voortgang van het werk. U bent 
van harte welkom op de inloopmiddag tussen 15:00 
en 18:00 uur op de overslaglocatie aan de Wapen-
velderkerkweg (voor de exacte locatie zie de gele stip op 
het kaartje hiernaast).

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 


