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Van 15 april tot en met 30 september 2016 op werkdagen van 06.00 uur totWantij
19.00 uur

Dordrecht

Rijkswaterstaat voert diverse
werkzaamheden uit bij de Hollandsche IJsselkering. Deze werkzaamheden
A29
bestaan uit het plaatsen van een nieuwe damwand, het plaatsen van een kabelkoker, en het aanbrengen
van bodembescherming en een nieuwe taludbekleding. Deze werkzaamheden zijn nodig om de
Ruigt of Re
stabiliteit, de waterkerende functie en de veiligheid vanDordtsche
de kering te kunnen blijven garanderen. In
verband met deze werkzaamheden is van 15 april tot en met 30Kil
september op werkdagen, en incidenteel
op zaterdagen, van 06.00 uur tot 19.00 uur de doorvaart bij de Hollandsche IJsselkering beperkt. De
Amer
beroeps- en recreatievaart kan alleen gebruikmaken van de Algerasluis.
Hinder
Er is geen omvaartroute. De beroeps- en recreatievaart kan gebruikmaken van de Algerasluis. De bediening van de
Algerabrug is volgens het reguliere bedieningsregime. Een boeienlijn markeert en bakent het werkgebied af.

Amertak

Verplicht melden

A16
Beroeps- en recreatievaart moet zich verplicht melden bij de sluismeester via marifoonkanaal 22 (VHF 22). De aanwezige sluisA17
A59 van de sluis
meester bepaalt en regelt de doorvaart. Het scheepvaartverkeer wordt door de scheepvaartseinen aan weerszijden
door de sluis geleid.
Heeft u geen marifoon,
melden bij de brug-/sluiswachter (010-450 60 44).
A29dan kunt u zich telefonisch
A59

Markkanaal

Staande Mastroute

De HollandscheA4
IJssel is onderdeel van de Staande Mastroute en heeft een waterstand die fluctueert in verband met getijden.
De in deze sluis gelegen basculebrug ligt 1 meter lager dan de vaste brug, namelijk op NAP + 7.40 meter. De exacte waterstand is
A4 op te vragen bij de sluismeester via marifoonkanaal 22 (VHF 22) of bij de verkeerspost Dordrecht (marifoonkanaal 71 (VHF 71)).

Breda

N259

A17

Informatie
Het werkgebied is afgebakend en gemarkeerd door een boeienlijn. Via een bericht aan de scheepvaart (BAS) wordt de
beroepsvaart geïnformeerd. Informatie ontvangt de scheepvaart ook via marifoonkanaal 22 (VHF) en informatie staat
tevens op de borden langs de vaarweg.
Informatie is ook te verkrijgen via teletekstpagina 721 of de regionale verkeerspost Dordrecht (0800-023 62 00).

Bedientijden Algerabrug
In de periode 15 april tot en met 30 juni en van 1 september tot en met 30 september is de bediening volgens het
onderstaande reguliere bedieningsregime.
Dagen
Maandag t/m vrijdag

Zaterdag

Zon- en feestdagen

Bedientijden
06.00 – 06.45 uur
09.00 – 15.30 uur
18.30 – 20.00 uur
06.00 – 10.00 uur *
10.00 – 18.00 uur
18.00 – 20.00 uur *
10.00 – 18.00 uur

In de periode 1 juli tot en met 31 augustus is de bediening volgens het onderstaande bedieningsregime.
Dagen
Maandag t/m vrijdag

Zaterdag

Zon- en feestdagen

Bedientijden
06.00 – 06.45 uur
09.00 – 15.30 uur
18.30 – 20.00 uur
06.00 – 09.00 uur *
09.00 – 18.00 uur
18.00 – 20.00 uur *
10.00 – 18.00 uur

Bediening voor de recreatievaart (zeilboten) is telkens 20 minuten over het hele uur binnen het reguliere bedieningsregime.
Laatste doorvaart voor recreatievaart is om 19.20 uur en op zon- en feestdagen om 17.20 uur. Bij aanbod beroepsvaart
mogen de wachtende zeilboten meeliften.
* Brugopeningen alleen op afroep indien uiterlijk 4 uur van tevoren aangevraagd bij de brug-/sluiswachter van de
Volkeraksluizen via marifoonkanaal 22 (VHF 22) of via telefoonnummer 0168-47 75 00.

Hinder voor het wegverkeer
De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd, waardoor er, buiten de hinder van de reguliere brugdraaiingen,
geen extra hinder wordt verwacht voor het wegverkeer.

Meer informatie
www.vaarweginformatie.nl, teletekstpagina 721 of bel 0800-8002.

