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BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART 
 

NO. 2008-017 
 

RECTIFICATIE 
 

HARINGVLIET 
 

TIJDELIJKE AANPASSING BEDIENING HARINGVLIETBRUG EN VOLKERAKBRUG 
 

 

1. Met ingang van 4 februari 2008 wordt het bedieningsregime voor de beweegbare bruggen 

over het Haringvliet en de Volkeraksluizen tijdelijk aangepast. 

Dit als gevolg van de spoedreparatie over de gehele lengte van de Moerdijkbrug in de 

Rijksweg A16, hierdoor wordt de komende maanden extra verkeer verwacht over de 

Rijkswegen A59 en A29. Op basis van verkeersprognoses blijkt, dat bij een ongewijzigde 

bedieningsregime van de Haringvlietbrug en de Volkerakbrug, de filevorming in ernstige 

mate zal gaan toenemen. 

  

2. In verband met de invoering van deze maatregel wordt de brugbediening van de 

basculebrug over het Haringvliet als volgt vastgesteld; 

 

04 februari t/m vrijdag 21 maart 2008; 

maandag t/m vrijdag; 

- in de ochtend uren : 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 

- in de middag uren : 13.00, 14.00, 14.30 

- in de avond uren : 19.30 

- zaterdag, zondag en feestdagen:  geen bediening. 

Opening 4 uur van tevoren bestellen Centrale bediening Volkeraksluizen, Tel: 0168-477500 

  

22 maart t/m vrijdag 25 april en 30 augustus tot op of omstreeks 6 september 2008; 

maandag t/m donderdag; 

- in de ochtend uren : 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 

- in de middag uren : 13.00, 14.00, 14.30 

- in de avond uren : geen bediening. 

vrijdag 

- in de ochtend uren : 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 

- in de middag uren : 13.00, 14.00, 14.30 

- in de avond uren : 19.30, 20.00, 21.00 

zaterdag, zondag en feestdagen 

- in de ochtend uren : 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

- in de middag uren : 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

- in de avond uren : 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

 

26 april t/m vrijdag 27 juni 2008; 

maandag t/m vrijdag; 

- in de ochtend uren : 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 



Scheepvaartzaken Telefoon 078-6322500 

van Leeuwenhoekweg 20 Telefax  078-6131090 

3316 AV Dordrecht 

 
  2 

- in de middag uren : 13.00, 14.00, 14.30 

- in de avond uren : 19.30, 20.00, 21.00 

 

zaterdag, zondag en feestdagen 

- in de ochtend uren : 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

- in de middag uren : 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

- in de avond uren : 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

 

28 juni t/m 29 augustus; 

maandag t/m vrijdag; 

- in de ochtend uren : 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 

- in de middag uren : 13.00, 14.00, 15.00  

- in de avond uren : 18.30, 19.00, 20.00, 21.00 

zaterdag, zondag en feestdagen 

- in de ochtend uren : 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

- in de middag uren : 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

- in de avond uren : 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

 

3. Vanaf op of omstreeks 6 september tot 6 december 2008, of zoveel korter als mogelijk of 

zoveel langer dan noodzakelijk, zal vanwege groot onderhoud aan de Haringvlietbrug het 

beweegbaar gedeelte niet kunnen worden bediend. 

 

4. De onderdoorvaarthoogte van het vaste gedeelte van de Haringvlietbrug, is bij de 

aangewezen doorvaartopening minimaal 11.00 meter t.o.v. NAP. 

De hoogte onder doorvaartopening 5, gerekend vanaf de doorvaart basculegedeelte aan de 

noordzijde, bedraagt 14.00 meter t.o.v. NAP. 

 

5. De basculebrug over het Haringvliet kan boven windkracht 5 Beaufort, ongeacht de 

windrichting, niet worden bediend.  

 

6. In verband met de invoering van deze maatregel is een aanpassing brugbediening van de 

basculebrug over de Volkeraksluizen noodzakelijk en als volgt vastgesteld; 

 

04 februari t/m 31 oktober  2008 of zoveel korter als mogelijk of zoveel langer dan 

noodzakelijk, maandag t/m zondag; bediening bij aanbod, 

Op werkdagen zijn de spertijden van de brug zijn van 06:00-09:00 uur en van 16:00-18:30 

uur, voor alle scheepvaart. 

 

7. Middels deze bekendmaking aan de scheepvaart komen de Bekendmaking aan de 

Scheepvaart 2008-003 van 21 januari 2008 en 2008-008 van 5 februari 2008 te vervallen; 

 

8. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Centrale bediening Volkeraksluizen, per 

marifoonkanaal VHF-64 of telefonisch 0168-477500 of bij Regionale Verkeerscentrale 

Dordrecht, per marifoonkanaal VHF-71 of telefonisch 0800-0236200. 

 

 
Dordrecht, 6 maart 2008 De Hoofdingenieur-Directeur 
  RWS ZUID-HOLLAND, 
                                                                                                       namens deze, 
 
   
  Het hoofd van het Waterdistrict 
                                                                                                       Merwede en Maas, 
 
  W.Voorberg  


