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Informatiefolder 05 - Realisatie sluis bij Diffelen 

       

 

Geachte bewoner en/of belanghebbende,  

In deze vijfde informatiefolder vertellen we u over de 

werkzaamheden die de komende tijd op de planning staan. 

Planning  

Het wegdek over de nieuwe brug is in gebruik genomen. 

Afgelopen week is de noodweg opgeruimd en een begin 

gemaakt met het verder ontgraven van de vaargeul. De 

komende periode wordt dan het nieuwe gedeelte van de 

vaargeul bekleed met grasbetonmatten. Deze matten 

zorgen voor behoud van de vaargeul en bescherming van 

de oever. Daarnaast is de aannemer nog bezig met het aanbrengen van deksloven. De deksloven 

worden geplaatst op het damwandprofiel voor een veilige afdekking en nette afwerking.  

 

Kijkdag 

Zaterdag 2 juni is het de Dag van de 

Bouw. Op deze dag organiseert het 

waterschap samen met de aannemers 

een kijkdag op de bouwplaats van de 

sluis bij Diffelen. Tussen 10.00 uur en 

16.00 uur start ieder half uur een 

rondleiding op het terrein. Deze dag 

biedt u een unieke kans om de sluis van 

dichtbij te bekijken. Meer informatie 

over de dag van de bouw is te vinden 

op https://www.debouwmaakthet.nl/.  

 

Informatie en communicatie 

In juli ontvangt u van ons de volgende informatiefolder waarin we u verder inhoudelijk informeren 

over de werkzaamheden die worden uitgevoerd. 

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.  
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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. 
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