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Vianen, 8 juli 2020 

 

Betreft: Werkzaamheden renovatie Wantijbrug en 

 stremming Wantij      

Geachte heer/mevrouw, 

 

In januari 2020 is aannemingscombinatie Volkerbrug in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met het 

renoveren van de Wantijbrug. Tot op dit moment is de constructie van de kelder verstevigd, zijn de 

nieuwe bewegingswerken gemonteerd en is gestart met het aanbrengen van het bedieningssysteem. 

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in voorbereiding op het aanbrengen van de nieuwe brugdelen. 

De beweegbare brugdelen worden vervangen door zwaardere brugdekken.  

 

Het oude brugdeel aan de westzijde wordt in het weekend van vrijdag 17 juli 19:00 uur tot dinsdag 

21 juli 05:00 uur verwijderd met een drijvende kraan. In hetzelfde weekend wordt het nieuwe 

brugdeel aangebracht. In het weekend van donderdag 23 juli 19:00 uur tot maandag 27 juli 05:00 uur 

wordt het oude brugdeel aan de oostzijde vervangen. Gedurende deze weekenden is het Wantij in 

zijn geheel gestremd voor alle scheepvaart. In de bijlage van deze brief vind u de gewijzigde 

bedientijden van de Hel-, Otter- en Biesboschsluis gedurende deze periode.  

 

Eerder heeft u een bericht van ons ontvangen dat de Wantijbrug niet meer bediend wordt tot medio 

oktober 2020. Deze einddatum is gewijzigd naar medio november 2020. 

 

Lage scheepvaart  

Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m.) kan tot medio november 2020 onder het vaste deel van de 

Wantijbrug doorvaren. Gedurende de periode 17 tot 21 juli en 23 tot 27 juli is het Wantij gestremd 

voor alle scheepvaart.  

 

 

 

 

 
Combinatie `Volkerbrug`  
V.O.F. 

Bezoekadres 

 
Rietgorsweg 6 
3356 LJ Papendrecht 

Postadres 

 
Combinatie Volkerbrug 
Postbus 200 
4130 EE Vianen 

Telefoon 
     088-1303700 
KVK nummer 

 70370044 

E-mail 

 

Volkerbrug@Vialis.nl 
 
 
 
 

Uw kenmerk  : -  
Ons kenmerk  : WantijP1-Uitv-002471 
Datum   : 9-7-2020 
Onderwerp  : Aankondiging stremming Wantij 
Contactpersoon   : Marit Reinders 
Telefoonnr.           : 06-25744926 
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Hoge scheepvaart  

Hoge scheepvaart (hoger dan 6,25 m.) kan tot medio november 2020 de Wantijbrug niet meer 

passeren. Voor de hoge scheepvaart geldt  een omvaarroute van en naar de jachthaven Westergoot: 

zeilboten die vanwege hun hoogte en diepgang (max. 1.50 m.) de route via Otter- en Helsluis, 

gelegen tussen de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede, niet kunnen passeren, dienen om te 

varen via de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede en gebruik te maken van de brugopeningen 

in de Merwedecorridor (Gorinchem – Dordrecht v.v.). 

 

Wij zullen alles in het werk stellen om de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder voor de 

scheepvaart uit te voeren. Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. 

Reinders via het bovenstaande telefoonnummer. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marit Reinders 

Verkeersmanager 

 

Bijlagen: BEK 2020-080 Sluizen tijdelijke bedientijden 
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BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART 

 

NO. 2020-080 

 

Beneden Merwede en Nieuwe Merwede 

Tijdelijke aanpassing bedientijden Hel-, Otter- en Biesboschsluis  

 

In verband met stremmingen van het Wantij, vanwege het uit- en inhijsen van de vallen van de 

Wantijbrug, zijn de bedieningstijden van de Helsluis (tussen de Beneden Merwede en de Helsloot te 

Dordrecht), de Ottersluis (tussen de Nieuwe Merwede en het Wantij te Dordrecht) en de 

Biesboschsluis (tussen de Boven Merwede en het Steurgat te Werkendam) in de avonden verruimd. 

 

Gedurende de perioden 17 t/m 20 juli en 23 t/m 26 juli wordt er dagelijks bediend van 19:00 tot 

21:00 uur. De Biesboschsluis kent in deze periode op doordeweekse dagen al een bedientijd tot 

20:00 uur.  

 

 

Dordrecht, 6 juli 2020, 

 

                                                                             De Hoofdingenieur-Directeur, 

namens deze, het districtshoofd van District Zuid  
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid 

         

dhr. B.B. Keunen 

 

 


