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Vianen, 31-01-2019

Betreft: Aankondiging langere stremming Wantij
Geachte heer/mevrouw,
Op 17 september jl. heeft u van ons een brief ontvangen met de aankondiging van stremmingen van
het Wantij in het kader van de renovatie van de Wantijbrug. In deze brief met kenmerk WantijP1Uitv-000982 zijn de volgende perioden van hinder opgenomen.
Periode
A.

Werkzaamheden
Aanpassen basculekelder
intern en extern

Stremming
Noordelijke doorvaart gestremd

Hinder voor scheepvaart
Hoger dan 6,25 m

B.

In- en uithijsen vallen

Wantijbrug geheel gestremd

Alle scheepvaart

C.

Testen

Noordelijke doorvaart gestremd

Hoger dan 6,25 m

Periode
27 mei – 2 augustus
5 augustus – 9 augustus
12 augustus – 2 september
2 augustus – 5 augustus
9 augustus – 12 augustus
12 augustus – 16 augustus

Ten aanzien van de gecommuniceerde perioden van hinder zijn de volgende wijzigingen opgetreden:
1. Voor het intern- en extern aanpassen van de basculekelder (werkzaamheden periode A) is
meer tijd nodig dan verwacht. Deze werkzaamheden zullen daarom in plaats van 27 mei
2019 starten op 1 mei 2019.
2. Voor het in- en uithijsen van de vallen (werkzaamheden periode B) is in het weekend van
2 – 5 augustus meer tijd nodig. De werkzaamheden zullen daarom in plaats van 2 augustus
2019 starten op 1 augustus 2019.
Team Volkerbrug is een samenwerking tussen Vialis B.V. , VolkerRail Nederland B.V. en Volker Staal en Funderingen

Gevolgen voor scheepvaart:
Lage scheepvaart:
Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m.) kan, behalve van 1 - 5 augustus en van 9 - 12 augustus,
onder het vaste deel van de Wantijbrug doorvaren. Van 1 - 5 augustus en van 9 - 12 augustus is het
Wantij onder de Wantijbrug geheel afgesloten voor alle scheepvaart.
Hoge scheepvaart:
Hoge scheepvaart (hoger dan 6.25 m.) kan in de periode van 1 mei – 2 september de wantijbrug niet
passeren. Voor de hoge scheepvaart geldt in deze periode een omvaarroute van en naar de
jachthaven Westergoot: Zeilboten die vanwege hun hoogte en diepgang (max. 1.50 m.) de route via
Otter- & 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 de heer J. van
Erk via het bovenstaande telefoonnummer.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij.
Met vriendelijke groet,

Johan van Erk
Omgevingsmanager
Bijlagen: geen
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