Informatiefolder 03 - Realisatie sluis bij Diffelen

Geachte bewoner en/of belanghebbende,
In deze derde informatiefolder vertellen we u
over het hoog water in de Vecht en de
werkzaamheden die de komende tijd op de
planning staan.
Hoog water in de Vecht
De afgelopen periode heeft de Vecht (net als vele
andere rivieren in Nederland) een hoge
waterstand gekend. Een combinatie van
smeltwater en neerslag heeft geresulteerd in de peilverhoging. Als gevolg hiervan zijn de
uiterwaarden onder water gelopen. Om er voor te zorgen dat de bouwplaats en het achterland niet
onder water kwam te staan tijdens de werkzaamheden is er een tijdelijke kade om de nieuwe sluis
aangelegd. Het is mooi om te zien dat deze kade in de praktijk zijn dienst heeft bewezen.
Tijdens de realisatie van de sluis bij Diffelen wordt ook gestart met de bouw van de sluis in Junne.
Om de verkeersoverlast bij de bouw van de sluis in Junne zoveel mogelijk te beperken wordt een
deel van de bouwmaterialen over water aangevoerd. Zowel in Junne als in Mariënberg is er een
tijdelijke laad- en loskade gerealiseerd aan de oever van de Vecht. Nu de waterstand in de Vecht
weer gezakt is zal er de komende week met behulp van een duwboot en pontons materiaal
aangevoerd worden in Junne.
Planning
Bij sluis Mariënberg is het heiwerk in december
afgerond en halverwege december is het
onderwaterbeton gestort. De komende week zit
de uithardingsperiode van 4 weken erop. Vanaf
volgende week wordt het water uit de
sluishoofden gepompt en wordt er begonnen
met de bouw van de betonconstructie.
In maart ontvangt u van ons de volgende
informatiefolder waarin we u verder inhoudelijk
infomeren over de werkzaamheden die
uitgevoerd worden.

Bereikbaarheid/Noodweg
Ten tijde van de werkzaamheden wordt de
Rheezerweg NIET afgesloten. Voor het ter
plaatse bouwen van een nieuwe brug over de
nevengeul is een noodweg aangelegd zodat het
verkeer geen hinder ondervindt. Deze noodweg
zal naar verwachting een half jaar gebruikt
moeten worden.
Wij beseffen dat de kwaliteit van een tijdelijke
puinverharding kwalitatief minder is dan een asfaltverharding. Dit wordt mede veroorzaakt door de
zeer natte weersomstandigheden, waardoor er gaten in de puinverharding zakken. In perioden van
hevige regenval kunnen we dit niet herstellen. Op deze momenten moeten we een pas op de plaats
maken en wachten tot de verharding voldoende gedroogd is om deze te herprofileren. Wij blijven de
kwaliteit monitoren en zullen zorg dragen voor herstel waar nodig is. Door de slechte
weersomstandigheden hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen, maar we proberen in april
de Rheezerweg weer beschikbaar te hebben.
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
De opkomst voor het wekelijks spreekuur was minimaal, daarom is besloten het spreekuur te
beëindigen. Vragen en opmerkingen kunnen per mail gesteld blijven worden. Voor specifieke vragen
kan een afspraak gemaakt worden. Vanaf maandag 8 januari is er gestart worden met een spreekuur
op de locatie Junne/Stegeren, hier bent u ook van harte welkom.
Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden, volg ons dan op Facebook
(Realisatie sluizen bij Junne en Mariënberg), Twitter (Waterschap Vechtstromen) of de Bouwapp
(Aanleg 2 sluizen in de Vecht):
https://www.facebook.com/RealisatiesluizenVecht/
https://twitter.com/Vechtstromen
De Bouwapp kunt u kosteloos downloaden en werkt volledig anoniem. Bij het downloaden van de
app moet u er op letten dat u de ‘gele’ helm download!
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.

