
 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015
RENOVATIE STUW BERENSCHOT EN AANLEG VISPASSAGE 

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.  

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel

Voortgang/planning
De bypass is in werking en de bouwput staat droog. Voordat de bouwput is drooggezet 
zijn de aanwezige vissen afgevangen door een professionele beroepsvisser (de vissen 
zijn benedenstrooms van het werk weer uitgezet in de  Boven Slinge).  Na het afvangen 
is de bouwput drooggezet en kwamen de gebreken aan het licht welke tot dan toe  niet 
(goed) zichtbaar waren door het aanwezige water. Dat de renovatie geen overbodige 
luxe is, is te zien op de foto’s in deze nieuwsbrief waarop de schade aan de muren en de 
ondermijning van het vloedbed duidelijk zichtbaar zijn. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de renovatie van de metselwanden, de fun-
dering van de brug en de bodembescherming bij de in- en uitstroom. Deze werkzaam-
heden (welke straks niet meer zichtbaar zijn als het water weer via de reguliere weg 
over de stuw gaat) vormen de basis voor het werk. 

De komende weken zullen de werkzaamheden puur in het kader staan van renovatie van 
het huidige vloedbed en de muren. Wanneer deze zaken gereed zijn wordt de nieuwe 
kantelstuw en de brug geplaatst. De planning is dat begin november de stuw in gebruik 
gaat. Na de ingebruikstelling van de stuw zal de vispassage worden gerealiseerd. 

NIEUWSBRIEF OKTOBER
Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen voert in opdracht van Waterschap Rijn 
en IJssel de werkzaamheden uit ten behoeve van het project ‘Renovatie 
Stuw Berenschot en aanleg vispassage’.   

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit werk, Pannekoek GWW wil u
middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden over de uitvoering, mijl-
palen en voortgang. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang (zie 
ook de foto’s in deze nieuwsbrief).

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:
stuwberenschot@pannekoekgww.nl 

http://www.twitter.com/pannekoekgww

http://www.pannekoekgww.nl/
https://twitter.com/pannekoekgww

