
Bedieningstijden sluizen (*1) en bruggen voor de scheepvaart over de Oude IJssel
e

e

e

e

De sluizen en bruggen worden niet bediend op: nieuwjaarsdag,1 & 2 paasdag, 1 & 2 kerstdag.

A : Sluis(*1) / brug Doesburg, brug Hoog-Keppel en brug Laag-Keppel.
Bedieningstijden van maandag t/m zaterdag:
januari
Van 07:30 – 12:00 uur en van 12:45 – 17:00 uur
februari
Van 07:30 – 12:00 uur en van 12:45 – 17:30 uur
maart t/m september
Van 07:00 – 12:00 uur en van 12:45 – 18:30 uur
oktober
Van 07:00 – 12:00 uur en van 12.45 – 17:30 uur
november / december
Van 07:30 – 12:00 uur en van 12:45 – 17:00 uur
Bedieningstijden op zondagen en feestdagen:
Van 26 April t/m 30 September
Van 10:00 - 12:30 en van 13:00 –17:30 uur
Voor nadere informatie is de sluiswachter te Doesburg te bereiken op marifoonkanaal 20 of onder tel. 0313-472570
________________________________________________________________________________________________________________________

B: Bruggen te Doetinchem; Energiebrug, Europabrug, Oude IJsselbrug en de Wijnbergse brug:
Bedieningstijden van maandag t/m zaterdag :
januari
Van 07:30 – 12:00 uur en van 12.45 – 17.00 uur
februari
Van 07:30 – 12:00 uur en van 12.45 – 17.30 uur
maart t/m september
Van 07:00 – 12:00 uur en van 12.45 – 18.30 uur
oktober
Van 07:00 – 12:00 uur en van 12.45 – 17.30 uur
november / december
Van 07:30 – 12:00 uur en van 12:45 – 17.00 uur
Geen bediening: op zondagen, christelijke feestdagen, nieuwjaarsdag en Koningsdag
Tijdens de spitsuren in het landverkeer te Doetinchem wordt de scheepvaart onderbroken;
De Europabrug wordt niet geopend van 07.45 – 08.45 uur en van 16.15 – 17.15 uur.
De Oude IJsselbrug wordt niet geopend van 07.45 – 08.45 uur.
Voor nadere informatie is de brugwachter te Doetinchem te bereiken op marifoonkanaal 18 of onder tel. 0314-332416.
_______________________________________________________________________________________________________
C: Spoorbrug te Doetinchem / Saap Roelofsbrug ( fietsbrug)

Bedieningstijden van maandag t/m zaterdag : (behoudens vertraging treinen):
06:56 - 07:02 (maart t/m oktober)
11:11 - 11:17
15:41 - 15:47
07:11 - 07:17
11:41 - 11:47
16:11 - 16:17
07:41 - 07:47
12:11 - 12:17
16:41 - 16:47
08:11 - 08:17
12:41 - 12:47
17:11 - 17:17
08:41 - 08:47
13:11 - 13:17
17:41 - 17:47 (februari t/m oktober)
09:11 - 09:17
13:41 - 13:47
18:11 - 18:17 (maart t/m september)
09:41 - 09:47
14:11 - 14:17
18:41 - 18:47 (maart t/m september)
10:11 - 10:17
14:41 - 14:47
10:41 - 10:47
15:11 - 15:17
Geen bediening : op zondagen, christelijke feestdagen, nieuwjaarsdag, Koninginnedag
Voor nadere informatie is de brugwachter te Doetinchem te bereiken op marifoonkanaal 18 of onder tel. 0314 – 332416.
_______________________________________________________________________________________________________

D : Sluis De Pol (*1) en brug Terborg voor de recreatievaart :
( Vaste brug Slingerparallel (kmp 16.8) max. doorvaarthoogte 3.00 meter, bij een waterstand van 10.00 m +NAP. )

Bedieningstijden van maandag t/m zaterdag:
januari
Van 07:30 – 12:00 uur en van 12.45 – 16.30 uur
februari
Van 07:30 – 12:00 uur en van 12.45 – 17.00 uur
maart t/m september
Van 07:00 – 12:00 uur en van 12.45 – 18.00 uur
oktober
Van 07:00 – 12:00 uur en van 12.45 – 17.00 uur
november / december
Van 07:30 – 12:00 uur en van 12:45 – 16.30 uur
Bedieningstijden op zondagen en feestdagen:
Van 26 april t/m 30 september
Van 10:00 - 12:30 en van 13:00 –17:30 uur
*1

Beëindiging bediening sluizen:
Voor de sluizen in de Oude IJssel betekent het tijdstip waarop de bedieningsperiode eindigt, tevens beëindiging van de
laatste schutting van die periode. Afhankelijk van de verwachte schutduur, begint de laatste schutting dus ruim voor het
vermelde eindtijdstip van de bedieningsperiode. Schepen die nog geschut willen worden, worden geadviseerd om
vroegtijdig bij de wachtplaatsen aanwezig te zijn en zicht te melden bij de bedieningspost sluis Doesburg.

Vaarweg Oude IJssel
Kruiphoogte en doorvaartbreedte bruggen in gesloten toestand
bij een waterstand van + 10.00 m N.A.P.
Doetinchem*
Energiebrug
Europabrug
Oude IJsselbrug
Saap Roelofsbrug
Spoorbrug
Wijnbergsebrug

Hoogte 10 NAP
hoogte 15.20 m
hoogte 15.20 m
hoogte 13.10 m
hoogte 13.40 m
hoogte 12.30 m
hoogte 12,70 m

Doorvaarthoogte**
kruiphoogte 5.00 m
kruiphoogte 5.00 m
kruiphoogte 2.90 m
kruiphoogte 3.20 m
kruiphoogte 2.10 m
kruiphoogte 2,50 m

Vaarbreedte
breedte 11.00 m
breedte 11.00 m
breedte 10.00 m
breedte 10.00 m
breedte 9.80 m
breedte 12.00 m

Verkeersbrug A 18# hoogte 18.00 m
Slingerparallel #
hoogte 13.20 m
Sluis De Pol
lengte 55.00 m

kruiphoogte 7.80 m
kruiphoogte 3.00 m
diepgang 2.50 m

breedte 21.00 m
breedte 21.00 m
breedte 6.80 m

hoogte 11.40 m

kruiphoogte 1.20 m

breedte 9.90 m

hoogte 11.10 m

kruiphoogte 0.90 m

breedte 9.75 m

hoogte 11.70 m

kruiphoogte 1.50 m

breedte 9.50 m

hoogte 18.00 m

kruiphoogte 7.80 m

breedte 21.00 m

hoogte 10.80 m
lengte 55.00 m

kruiphoogte ------diepgang
2.50 m

breedte 10.00 m
breedte 7.90 m

Terborg
Brug Terborg
Laag-Keppel
Brug Laag-Keppel
Hoog-Keppel
Mulrabrug
Angerlo
Verkeersbrug #
Doesburg
Brug Doesburg
Sluis Doesburg

De gemiddelde doorvaarthoogte van alle beweegbare bruggen in geopende toestand is 7.00 m
bij + 10 N.A.P.
M.u.v. brug Doesburg i.v.m. de variabele waterstanden, daardoor variabele doorvaarthoogten.
* Bruggen gemeente Doetinchem.
# Vaste brug.
** Veiligheidsmarge van min 20 cm voor alle bruggen.

