Wees goed voorbereid, plan uw eigen schuttijd.
Voorkom onnodige wachttijd in de sluizen van Terneuzen
Van 2018 tot en met 2022 wordt er gewerkt aan de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen.

Die gaat straks zorgen voor een betere toegang en vlottere
doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal
Gent- Terneuzen en verder.
Op korte termijn zal de bouw hinder veroorzaken voor de
scheepvaart. De nieuwe sluis wordt gebouwd op de plek
van de bestaande Middensluis.

In plaats van drie sluizen
zullen tijdens de bouw
daarom slechts twee
sluizen beschikbaar zijn.
Als gevolg hiervan lopen de
wachttijden op.

Om onnodig wachten zoveel mogelijk te voorkomen is de
bestaande planningstool voor de zeevaart
aangepast. Daardoor is de planningstool nu ook
geschikt voor de binnenvaart. Met de planningstool weet
u vooraf hoe laat en in welke kolk u kunt
schutten. En kunt u hierop uw planning afstemmen.

Wanneer u de tool niet
gebruikt en uw schip bij de
sluis per marifoon aameldt,
wordt u ingedeeld op basis
van de eerst mogelijke vrije
positie. Schepen die na
u aankomen, zijn soms
eerder aan de beurt als zij
zich wel hebben aangemeld
en staan ingepland.

Het gebruikmaken van de planningstool is
niet verplicht, maar wel aan te raden.
Met de planningstool kunt u uw verwachte aankomsttijd in Terneuzen doorgeven.
Dit kunt u maximaal 24 uur van tevoren doen via BICS
of via telefoonnummer: +31 115 796 540 (uit Nederland) / +32 354 701 11 (uit België).
Via de website www.sluisplanning.nl is het ook
mogelijk uw verwachte aankomsttijd door te geven
en kunt u zien op welk tijdstip en in welke sluiskolk u
bent ingedeeld.

Verandert de
verwachte
aankomsttijd onderweg?
Tot 3 uur vooraf kunt u dit
wijzigen via dezelfde kanalen als
het aanmelden.

Met de planningstool binnenvaart Terneuzen staat u zelf
aan het roer van een vlotte schutting in Terneuzen.

Kijk voor meer informatie op www.plantoolterneuzen.eu

