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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 19 april 2021 ontving u een brief van de gemeente Dordrecht (met 

kenmerk 20211211-1), betreffende stremming Wantij en hinder voor 

omgeving als gevolg van de bouw van de Prins Clausbrug en schilderwerken 

aan de Prins Hendrikbrug. 

 

Het plaatsen van de aanbruggen is op 29 en 30 april succesvol verlopen. Om 

technische redenen moeten de aangekondigde stremming van 1 en 2 juni en 

de testfase van de Prins Clausbrug worden uitgesteld. 

 

De stremming en testfase zijn als volgt gewijzigd 

 

Dinsdag 15 juni vanaf 8:00 uur t/m vrijdagochtend 18 juni 2021 06:00 uur  

(stremming) 

De aannemer hijst het beweegbare deel van de brug boven de vaargeul in en 

monteert vervolgens de bijbehorende onderdelen in de periode van dinsdag 

15 juni vanaf 08:00 uur tot en met vrijdagochtend 18 juni 2021 06:00 uur. 

Tijdens deze werkzaamheden is de vaarweg geblokkeerd en zijn de Wantij 

Haven en het achtergelegen gebied niet bereikbaar vanaf de Oude 

Maas/Beneden Merwede. Het scheepvaartverkeer is dan volledig gestremd. 

 

In de maanden augustus en september 2021 van maandag t/m vrijdag - 

tussen 8:00 en 18:00 uur  (periode hinder) 

Gedurende de maanden augustus en september kan tijdens werkuren sprake 

zijn van hinder doordat de doorvaart kortere en soms langere periodes is 

gestremd in verband met het testen van de brug en installaties 

(openen/sluiten val). De exacte omvang van deze hinder is vooraf niet aan te 

geven. De aannemer doet zijn best rekening te houden met de scheepvaart 

om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Uiteraard geldt dit niet voor 

beroeps- en pleziervaart met geringe hoogte, die kan onder de gesloten brug 

of aanbruggen door varen. 

  

http://www.dordrecht.nl/
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Alternatieve route 

Voor de pleziervaart bestaat tijdens de stremming de mogelijkheid het Wantij 

te bereiken of te verlaten door gebruik te maken van de Ottersluis. Houd in 

dat geval s.v.p. rekening met de bedientijden van de sluis, eventuele 

wachttijden en een langere reistijd. 

 

Corona 

Tijdens het inhijsen  van de brugdelen verwachten we toeschouwers langs de 

kade. Zolang iedereen afstand houdt is dat geen bezwaar. Bij overlast zullen 

we vragen aan Handhaving om de toeschouwers te begeleiden.  

  

Vragen 

Voor vragen met betrekking tot bovenstaande kunt u zich richten tot de heer 

P(eter) de Vet, telefoonnummer 0613146475 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het college van Burgemeester en Wethouders,  

namens dezen, 

 

 

 

P.A.J.M. de Vet 

Projectmanager  

 

 

p/o




