
Onderwerp: instellen vaste schuttijden voor recreatievaart sluizen Oude IJssel 

Beste lezer, 

Vanaf vrijdag 6 mei 2022 tot einde vaarseizoen (9 oktober 2022) worden op de Oude IJssel de sluizen 
de Pol en Doesburg voor de recreatievaart op vaste tijden bediend.  

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van 2021 zijn:  
- vrije doorvaart tot 9.30 uur; 
- bedientijden Doesburg in principe op het hele uur *;   
- bedientijden de Pol in principe het halve uur *; 
- extra schutmomenten in het weekend (vrij-zo) en op feestdagen; 
- extra schuttijden in de zomerperiode (8 juli-4 sept); 
- extra inzet 2e bedienaar. 
* voor uitzonderingen zie de volledige tabel onderaan dit document. 
 
Hieronder volgt een toelichting op het tot stand komen van deze maatregelen en een toelichting 
bij de tabel met de schuttijden voor alle periodes en momenten in 2022.  

Het nieuwe ‘spoorboekje’ voor het vaarverkeer vloeit voort uit de evaluatie van het vaarseizoen 
2021 en diverse gesprekken hierover met de beroepsvaart (bedrijven en vervoerders) en 
recreatievaart (watersportverenigingen en ondernemers) begin 2022.  

Aanleiding voor vaste schuttijden voor recreatievaart 
Waterschap Rijn en IJssel wil dat het vaarverkeer bij sluizen en bruggen veilig verloopt. Tegelijkertijd 
is er bij de watersportverenigingen behoefte aan meer schutmomenten voor de recreatievaart dan 
in 2021. Door het instellen van vaste schuttijden (een soort ‘spoorboekje’ voor het vaarverkeer) is 
beide mogelijk: de schutmomenten zijn voorspelbaar voor de recreatieve gebruikers van de vaarweg 
én hanteerbaar voor de bedienaars. Dit draagt bij aan de veiligheid op de vaarweg én voor het 
verkeer op de weg bij (het bedienen van) bruggen. 

De bedienaars hebben, naast het bedienen van de sluizen, tijd nodig voor het bedienen van de 
bruggen en het beantwoorden van oproepen van vaarweggebruikers. Vooral op piekmomenten 
hebben de bedienaars alle focus nodig voor hun werkzaamheden. Om meer bedieningen mogelijk te 
maken heeft het waterschap de uren per dag van de tweede bedienaar uitgebreid.  

Vinger aan de pols - vaarseizoen 2022  
- Kort na afloop (oktober 2022) van het vaarseizoen evalueren Waterschap en betrokkenen bij het 
vaarverkeer het jaar 2022 weer en kijken we samen vooruit naar seizoen 2023;  
- Waterschap Rijn en IJssel realiseert waar mogelijk verbeteringen voor voorzieningen voor 
recreatievaart rondom de sluizen, onder andere bij sluis Doesburg (niet eerder mogelijk dan in 
2023). 
 
Toelichting op de tabel met vaste schuttijden voor 2022 
In de onderstaande tabel kun je de schuttijden vinden voor: 
- de periode tot de zomervakantie (6 mei – 7 juli) 
- de periode van de zomervakantie (8 juli – 4 september) 
- de periode na de zomervakantie (5 september – 9 oktober) 
NB: voor de periodes voor- en na de zomervakantie gelden dezelfde tijden, zichtbaar in de linker 
tabel.  



Tabel vaste bedientijden recreatievaart 2022 

 

Bovenstaande informatie is gepubliceerd op www.vaarweginformatie.nl in de vorm van 

scheepvaartbericht Rijkswaterstaat.2022.03126.0. Tevens is dit scheepvaartbericht 
gepubliceerd op NOS teletekst pagina 721. 
 
Indien zowel beroepsvaart als recreatievaart aankomt bij de sluis, zal dit bij toerbeurt worden 
afgehandeld. Het advies aan recreatievaart die geschut wil worden, is om tijdig bij de wachtplaatsen 
aanwezig te zijn en zich te melden bij de bedieningspost sluis Doesburg, te bereiken op telefoon 
0313 47 25 70. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bas Boone, beheerder vaarweg Oude IJssel, 
telefoonnummer 06 21 46 47 89 en email: b.boone@wrij.nl 

http://www.vaarweginformatie.nl/
mailto:b.boone@wrij.nl

