Bijlage bij NtS bericht nr. 2014/00000816/02 gepubliceerd op 02/06/2016
De volgende kunstwerken in de doortocht in Brugge, namelijk de Steenbruggebrug, de
Katelijnepoortbrug, de Gentpoortbrug, de beide Kruispoortbruggen, de
Dammepoortsluis en bijhorende bruggen, de Warandebrug, de Krakelebrug, de
Scheepsdalebrug en de Boudewijnbrug, worden
• van maandag tot vrijdag niet bediend van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 16.30 uur
tot 17.30 uur;
• op woensdag niet bediend van 11.50 uur tot 12.30 uur (tijdens de grote
schoolvakantie (juli-augustus) is er geen spertijd op woensdagmiddag);
• met uitzondering van de Warandebrug, niet meer bediend de eerste tien minuten
na de doorvaart van een schip.
De Moerbruggebrug wordt niet bediend van maandag tot vrijdag van 7.30 uur tot 8.30
uur.
De Katelijnepoortbrug en de Gentpoortbrug, evenals de Warandebrug en de
Krakelebrug in Brugge worden niet tegelijkertijd bediend.
In periodes van droogte of wateroverlast kunnen er extra beperkingen voor de
scheepvaart opgelegd worden.
Specifieke beperkingen voor de pleziervaart:
De kunstwerken in de doortocht van Brugge, zijnde de Katelijnepoortbrug, de
Gentpoortbrug, de beide Kruispoortbruggen, de Dammepoortsluis en bijhorende
bruggen, de Warandebrug, de Krakelebrug, de Scheepsdalebrug, en de Boudewijnbrug
worden van maandag tot vrijdag voor de pleziervaart alleen niet bediend.
De pleziervaartuigen dienen dan te wachten tot het kunstwerk voor de beroepsvaart
bediend wordt, behalve wanneer:
• er geen schip de Moerbruggebrug of de Nieuwegebrug binnen de 2 uur zal
bereiken;
• of de vorige bediening van het kunstwerk minstens 2 uur voordien gebeurde;
Bovendien wordt maximaal rekening gehouden dat er zich geen bussen van de Lijn in
de onmiddellijke nabijheid van de betrokken brug bevinden.
Bijkomende specifieke bedieningen en richtlijnen voor de pleziervaart (behoudens de
spertijden voor de beroepsvaart):
a) Vanuit Gent richting Brugge:
• Maximale wachttijd van 1 uur aan Moerbruggebrug
• Vervolgens gegroepeerde doorvaart aan Steenbruggebrug
b) Vanuit de Flandria jachthaven (Brugge) richting kust:
• Een gegroepeerde bediening om 09.00 uur aan de Katelijnepoortbrug waarna
daaropvolgend in konvooi wordt gevaren richting Kust (Oostende).
• Voor zij die dienen te wachten is er een wachtsteiger aan de
Katelijnepoortbrug.
c) Vanuit kust richting Brugge:
• Geen beperking van doorvaart aan Nieuwegebrug.
• Een gegroepeerde bediening om 14.00 uur aan de Scheepsdalebrug waarna
daaropvolgend in konvooi wordt gevaren richting Brugge.
d) Vanuit Brugge richting Gent:
• Een gegroepeerde bediening om 09.30 uur aan de Gentpoortbrug waarna
daaropvolgend in konvooi wordt gevaren richting Gent.”

Grote groepen pleziervaartuigen (meer dan 6 boten) hebben (behoudens de hoger
vernoemde spertijden) altijd vrije doorvaart zonder wachttijden.
De pleziervaarders worden verzocht zoveel mogelijk gezamenlijk te vertrekken en aan
de bruggen kort op elkaar aan te sluiten.
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