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Schleuse Duisburg-Meiderich

Adres: Pontwert 4

47059 Duisburg

Telefoon: +49 203 4504210

Telefax: +49 203 4504213

 

Contactgegevens Sluizen

Rurhschleuse Duisburg

Adres: Pontwert 30

47059 Duisburg

Telefoon: +49 203442387

Telefax: +49 203434090

Oberhausen

Adres: Kreuzstrasse 3

46049 Oberhausen

Telefoon: +49 208 21611

Telefax: +49 208 21611

Gelsenkirchen

Adres: An den schleusen

45881 Gelsenkirchen

Telefoon: +49 209 43194

Telefax: +49 203 43194

Wanne Eickel

Adres: Altcrange

44653 Wanne-Eickel

Telefoon: +49 2325 70413

Telefax: +49 2325 70413

Herne

Adres: Pöppinge

44628 Herne

Telefoon: +49 2323 9850200

Telefax: +49 2323 9850279
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 van KM 24,70 tot KM 26,03 en

 van KM 33,00 tot KM 34,70

Een vaartuig met een breedte van meer dan 9,65 m of een verband met een lengte van

meer dan 165,00m 

of een breedte van meer dan 9,65 m mag geen ander vaartuig of verband tegenkomen,

met uitzondering van kleine vaartuigen. 

Daartoe moet dit vaartuig of deze verband zich meerdere keren per marifoon op VHF 10

melden bij het naderen van deze routes. Hij of zij mag deze routes pas betreden nadat hij

of zij ervoor heeft gezorgd dat een ontmoeting met andere schepen en verbanden

onmogelijk is.

Van de haven van Victor (km 39,97) naar het Dortmund-Ems-kanaal (km 45,60) mag

een vaartuig of een verband, met uitzondering van kleine vaartuigen, alleen het

genoemde kanaalgedeelte gebruiken tussen 22.00 uur en 05.00 uur. één richting,

namelijk:

In de afvaart (van het Dortmund-Ems-kanaal richting de haven Victor)

van 22.00 uur tot 00.30 uur en

van 02:00 uur tot 03:30 uur,

in de opvaart (van haven Victor richting Dortmund-Ems-Kanal)

van 00.30 uur tot 02.00 uur en

van 03.30 uur tot 05.00 uur

Een vaartuig of verband die zijn bestemming niet kan bereiken aan het einde van het

tijdvak die is vastgesteld voor zijn reisrichting, moet zijn reis tijdig stoppen op een

geschikte ligplaats totdat het is toegestaan   om zijn reis voort te zetten.

§ 15.06 Ontmoeten

 


