
JACHTHAVEN 

WILLEMDOK 
23 

0032/(0)3.231.50.66  

0032/(0)495.53.54.55 

0032/(0)496.23.60.70 

Havenkantoor 

Havenmeester 

Tony A. 

Havenmeester 

Raymond A. 

 

 

KATTENDIJKSLUIS 69 0032/(0)3.227.30.99 

Niet vergeten 

aanmelden FD-

nummer 

marifoonkanaal 

VHF 20 

 

 

ROYERSLUIS 22 0032/(0)3.229.72.51 

Bij het oproepen van de 

sluis steeds naam schip 

- FD-nummer en  

aantal personen a/b - 

van waar u komt en 

bestemming. 

 

 

BRUGGEN "steeds op 

roepen met naam" 
62 

0032/(0)3.229.72.15  

0032/(0)3.229.72.09  

0032/(0)3.229.68.51  

0032/(0)3.229.72.06 

Londenbrug  

Siberiabrug  

Noordkasteelbrug  

lilobrug. 

 

Londenbrug 
Op volgende tijdstippen kan de Londenbrug draaien. Verwittig wel steeds tijdig de 

havenmeester of de bruggeman (VHF 62) want als er geen boten zijn draait de brug niet. 

Zelf aanmelden om 6u15 bij vertrek om 06.30u 

08.30u 

10.00u 

11.30u 

12.45u 

14.00u 



15.00u 

            EXTRA brugopening  16.15u   op zater , zon en feestdagen 

17.30u 

18.45u 

20.15u 

21.45u 

22.45u 

Aansluitend mag u een draai verwachten op Siberiabrug. Deze draait niet op vaste tijden, 

maar is 24/24 beschikbaar op kanaal 62 van uw marifoon. 

Let echter wel op! Op werkdagen is de Siberiabrug gesperd van 07.00 tot 08.45, van 13.15 tot 

13.45 en van 15.30 tot 17.15. 

 

Kattendijksluis 
+/- 3 uur voor tot  3 uur na hoogwater  

marifoonkanaal van de sluis  VHF 69. 

"niet vergeten aanmelden FD-nummer marifoonkanaal VHF 20" 

 De bediening en het beheer van de sluis zal gebeuren door de afdeling Zeeschelde van 

Waterwegen en Zeekanaal NV. De sluis zal bediend worden op: 

• Maandag tot zaterdag: van 6 tot 22 uur 

• Zon- en feestdagen (van Pasen tot en met het laatste weekend van september): van 9 tot 19 

uur 

De bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij. De sluis kan enkel worden 

gebruikt wanneer het waterpeil van de Schelde voldoende hoog is. 

Bovendien moet de sluis om veiligheidsredenen gesloten worden bij een tij hoger dan 5,0 m 

TAW*. 

Daarom zal de sluis slechts kunnen gebruikt worden bij waterstanden tussen + 2,2 m TAW en 

5,0 m TAW. 

 

*TAW = Tweede Algemene Waterpassing, dit is een referentiehoogte waarmee 

(grond)niveaus in België worden uitgedrukt. Het nulpunt (0 m TAW) is de gemiddelde hoogte 

van de zee bij laagwater in Oostende. 

De Kattendijksluis heeft een beschikbare breedte van 24 m en een diepgang van 4,2 m. 

Wanneer u het Kattendijkdok invaart ziet u rechts de Londenbrug (marifoonkanaal VHF 62) 

en komt u vanzelf in het Willemdok terecht. 
 

 


