
Informatiefolder 01 - Realisatie sluis bij Diffelen 

       

 

Geachte bewoner en/of belanghebbende,  

 

In de week van 18 september wordt gestart met de 

realisatie van een sluis bij Diffelen. In opdracht van 

waterschap Vechtstromen verzorgt 

aannemingscombinatie Bouwhuis-Dubbink de realisatie. 

Met de realisatie van de sluizen (ook bij Junne) is de 

Vecht straks bevaarbaar voor kleine vaartuigen van 

Ommen tot aan de Duitse grens. Deze informatiefolder 

voorziet u in de meest relevante informatie. Regelmatig 

ontvangt u van ons een nieuwe versie waarin wij u 

informeren over de voortgang en de laatste stand van 

zaken.  

 

Planning  

De realisatie van de sluis bij Diffelen start volgende week met het inrichten van het bouwterrein en 

het voorbereidende grondwerk ten behoeve van de bouw van de sluis. Eind oktober ontvangt u van 

ons de volgende informatiefolder waarin we u inhoudelijk infomeren over de werkzaamheden die 

uitgevoerd gaan worden en de unieke klepconstructie in deze sluis. 

 

Bereikbaarheid 

Ten tijde van de werkzaamheden wordt de Rheezerweg NIET afgesloten. Voor het ter plaatse 

bouwen van een nieuwe brug over het sluiskanaal wordt een noodweg aangelegd zodat het verkeer 

geen hinder ondervindt. 

 

Informatie en communicatie 

Tijdens de werkzaamheden is de omgevingsmanager, Dinant Hommes, uw aanspreekpunt voor 

vragen en of klachten. Hij is bereikbaar op 06-30389089 en per e-mail via 

d.hommes@bureauruimtewerk.nl.  

Wekelijks spreekuur 

Vanaf 25 september zal wekelijks op maandag van 10:00 tot 11:00 uur een spreekuur worden 

gehouden in de bouwkeet op het terrein. Daar is de omgevingsmanager aanwezig voor 

beantwoording van uw vragen en het in behandeling nemen van klachten. Voor eventuele klachten 
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geldt overigens dat deze alleen in behandeling worden genomen tijdens het spreekuur of via het e-

mailadres van de omgevingsmanager.  

 

Facebook 

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden, volg 

ons dan op Facebook (Realisatie sluizen bij Junne en Mariënberg). 

Regelmatig plaatsen wij een update met foto’s van het werk en herinneren 

wij u aan afspraken omtrent de werkzaamheden. Indien u geen Facebook 

heeft, kunt u alsnog de pagina bekijken maar kunt u niet reageren op 

berichten. Gebruik daarvoor deze link: 

https://www.facebook.com/RealisatiesluizenVecht/?ref=bookmarks 

 

Twitter 

Waterschap Vechtstromen geeft regelmatig een update met foto’s via 

Twitter. De pagina is te bereiken via deze link: 

https://twitter.com/Vechtstromen  

 

Bouwapp 

Om de omgeving goed te informeren maken wij 

gebruik van de Bouwapp. U kunt deze app kosteloos 

downloaden. Op deze App worden foto’s geplaatst 

waardoor de voortgang van het werk door iedereen te volgen is. Ook worden belangrijke 

werkzaamheden en/of gebeurtenissen vooraf aangekondigd in de App zodat u hiervan op de hoogte 

bent. Het gebruik van de Bouwapp is volledig anoniem. Let er bij het downloaden van de app dat u 

de ‘gele’ helm download. De ‘blauwe’ helm is enkel voor beheerders van de app. 

 

Calamiteiten 

In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met de uitvoerder Bert Bouwhuis (06- 22 99 3626). 

 

Wij hopen u met deze informatiefolder voldoende te hebben geïnformeerd. Nieuwsgierig naar de 

werkzaamheden, neem een kijkje vanaf de Distelbelt! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Henk Lansink,     Herbert Lambers , 

Projectleider waterschap Vechtstromen Projectleider namens de combinatie Bouwhuis 

B.V./Dubbink Vriezenveen B.V. 
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