van BRIENENOORDBRUG.
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* Onbemand 24/7 uur.
* NOTICE: De beweegbare bruggen kunnen met inachtneming van een voormelding
van 12 uren, dagelijks bediening om 11:00 uur, 14:00 uur, 19:30 en tussen 21:00 uur
en 06:00 uur, wordt de brug niet eerder geopend dan één uur na een voorafgaande
opening, brug wordt lokaal bediend door Verkeerscentrale Rhoon.
* Een verzoek tot het verkrijgen van een opening van de brug dient ten minste 12 uren
van te voren per e-mail aan: vc-zwn-brienenoordbrug@rws.nl te worden aangevraagd.
De aanvraag wordt getoetst aan reeds geplande brugopeningen om zoveel als
mogelijk konvooivaart te bevorderen.
* Een verzoek tot opening van de brug ten behoeve van een bijzonder transport, waarvan de netto brugpassagetijd langer dan 6 minuten duurt, dient ten minste 8 weken
van te voren per e-mail aan; bijzondertransport@rws.nl te worden aangevraagd
(deze transporten vinden in principe des daags plaats).
* De Klap aan noordkant heeft het draaipunt aan de noordzijde, bestaat uit 2 gedeeltes,
onderdoorvaarthoogte Zuiddiepje NAP +18.80m.
* Aan noordzijde van de klap zijn aan beide zijde 5 palen als remmingwerk.
* Brughoogteschalen aangebracht, hoogte geldt voor 38 m uit de brugpijlers, hoogte
vaste overspanning nabij de pijlers +23.50m.
* Voorhoogteschalen in monding Hollandse IJssel, (IJsselkop) en monding Zuiddiep.
* Meer informatie: Verkeerscentrale Rhoon (088) 798 51 32 - Marifoon VHF 20.
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