
 

 

 

Veiligheidsbulletin – editie 8 april 2022 
In dit bulletin neemt Victor je mee in de laatste stand van zaken en ontwikkelingen inzake de 

werkzaamheden aan het kanaal en het vervangen van onze kade.  

 

Werkzaamheden aan zijtak Almelo 
Vanaf Zwaaikom AWV ( Jachthaven) tot Leemslagenbrug    :  binnenkort t/m juni  
 
Kade Amycus vervangen                                                              : na medio mei  
 
Vanaf Zwaaikom Bornerbroek richting A1                                : maart t/m juni  
 
Onder alle bruggen                                                                        : afwisselend t/m einde jaar 
 
 
Zoals jullie zien bestaat er onder en om de diverse bruggen de komende periode altijd de 
mogelijkheid dat hier gewerkt wordt. Dit behelst met name de vervanging en ankering van nieuwe 
damwanden. De helft is altijd doorgankelijk ivm professionele scheepvaart maar pas op er kan door 
werkschepen gemanoeuvreerd worden!!! 
 
Kade Amycus : Aanvankelijk zou het 4 mei beginnen maar mede door het overleg over de precieze 
uitvoering en het garanderen van veilig door kunnen roeien wordt dit wat “vertraagd”. Het zal later 
in mei een aanvang nemen en over hoe het precies gaat worden jullie nog via de website 
geïnformeerd. Duur werkzaamheden aan kade geschat op 2-6 weken. 
 
Vanaf Zwaaikom AWV tot Leemslagenbrug: Dit is wederom een traject waar wij veel gebruik van 
maken. De werkzaamheden bestaan uit het uitbaggeren over de volle breedte van het kanaal en 
tevens afvoeren van het uitgebaggerde materiaal verdeeld over 3 pontons. Dit is een volstrekt 
onoverzichtelijke situatie voor alle roeiers, gestuurd en ongestuurd. Om een goed idee te krijgen zou 
je door de week eens moeten kijken voorbij de Vredesbrug waar dezelfde werkwijze wordt 
gehanteerd. 
 
Veiligheid:  
Het passeren van de baggerschepen en pontons die af en aan gevaren worden is NIET aan te raden. 
Wat dan?? Draai om voordat je erin verstrikt raakt en vaar de andere kant op naar de stad in dit 
geval. Mochten er in die periode werkzaamheden aan de bruggen plaats vinden dan zal dat duidelijk 
te zien zijn. Naar de stad toe zijn dat de 2 spoorbruggen. Let ook op uitvarende beroepsvaart uit de 
Almelose industriehavens. 



Kade Riwald inclusief rest kade richting AWV : Hou er rekening mee dat hier in het weekend maar 
ook soms einde dag door de week veel werkschepen, pontons en uiteraard de Twillis cs kunnen 
liggen en…. kunnen aanleggen ook uit de niet verwachte richting!!! 
 
Advies: Gebruik wederom je verstand, stuurlieden anticipeer en ongestuurde roeiers zorg voor een 
spiegeltje aan beide boorden!! 
 
Met amycale groet mede namens de commissie Veiligheid, 
 
Victor Coopman, Coördinator Veiligheid TRV Amycus  


