Bedieningstijden van
sluizen en bruggen
December 2022

De informatie in dit document is afkomstig van verschillende organisaties. Provincies, gemeenten, waterschappen en
havenbedrijven zijn de bevoegde autoriteiten op 'hun' vaarwegen. Rijkswaterstaat beheert het zogenoemde Fairway Information
Services (FIS). Hierin zijn kenmerken van alle vaarwegen opgenomen, zoals bijvoorbeeld de breedte van de vaarweg, bedientijden of
de afmetingen van een sluis. FIS bevat dus ook informatie van andere vaarwegbeheerders.
FIS is één van de River Information Services (RIS) die in Europees verband zijn afgesproken. FIS is bedoel om nautische informatie
toegankelijk te maken voor binnenlandse vaarweggebruikers met als doel: veilige en efficiënte navigatie. Vaarweginformatie.nl is
het FIS voor Nederland.
In dit specifieke bestand zijn de 'Bedieningstijden van sluizen en bruggen' opgenomen. Per brug, per sluis en per vaarweg wordt een
overzicht gepresenteerd van de bedieningstijden. Naast de bedieningstijden zijn tevens het marifoonkanaal en het telefoonnummer
vermeld. De vaarwegen zijn op volgorde van routecode in dit bestand opgenomen.
Indien u opmerkingen of vragen heeft over de kwaliteit van gegevens, kunt u dat melden via de RWS 0800-8002 informatielijn of via
deze link: https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/contact
Door middel van de knoppen in de werkbalk kunt u dit pdf-bestand opslaan en/of afdrukken. Via de zoekfunctieknop kunt u zoeken
naar een op te geven sluis, brug of vaarweg. Met de schuifbalk aan de rechterzijde kunt u snel door het hele bestand scrollen.
Regelmatig vindt er een update plaats. Kijk hiervoor op de internetpagina https://www.vaarweginformatie.nl/.

Beëindiging bediening
Bij niet continu bediende sluizen betekent het tijdstip waarop de bedieningsperiode eindigt, tevens beëindiging van de laatste
schutting van die periode. Afhankelijk van de verwachte schutduur, begint de laatste schutting dus ruim voor het vermelde
eindtijdstip van de bedieningsperiode. Schepen die nog geschut willen worden, worden geadviseerd om vroegtijdig bij de
wachtplaatsen aanwezig te zijn en zicht te melden bij de sluis.

Uitgegeven door:
Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)

Zonder bronvermelding is nadruk verboden.
Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan door de samensteller
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

Oude Eemskanaal (001a)
Brug 15 (1.5)

01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0596-639997

dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

14:00-16:30

dagelijks

18:30-19:30
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

14:00-16:30

za/zo

08:00-09:00

za/zo

17:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

14:00-16:30

za

11:00-12:00

Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (001b)
Weiwerderbrug N991 (0.4)

Bediening vanaf Zeesluis Farmsum.

marifoonkanaal: 84

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0596-633860

Beperking recreatievaart: alleen toegestaan bij daglicht.
dagelijks

00:00-23:59

Oosterhornhaven (001b1)
Heemskesbrug (2.9)

Bediening vanaf Zeesluis Farmsum.

marifoonkanaal: 84

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0596-633860

Recreatievaart alleen bij daglicht.
dagelijks

00:00-23:59

Oosterhamrikkanaal (003a)
Oliemuldersbrug (0.3)

Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: 9

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59

Zaagmuldersbrug (0.8)

Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: 9

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59

Langs- of Wolddiep (003b)
Wolddiepbrug (0.1)

Sebalderbuursterklap: bediening tussen 9:00 en 16:00 uur. Op
doordeweekse dagen tijdens spitsuren mag de brug niet bediend worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 januari t/m 31 december
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telefoonnummer: 050-3164911

Aanvraag bediening Wolddiepbrug kan via website
HTTPS://beterbediend.rws.nl Bediening Kuzemerbalk is aan te vragen bij
het Waterschap Noorderzijlvest: 050-048911 Sebaldebuursterklap is om
veiligheidsredenen voorlopig niet bedienbaar.
ma t/m vr

Zandemertil (1.6)

09:00-16:00
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Bediening op aanvraag. Aanvragen minimaal 48 uren tevoren op telnr
050-3048911. Aanvragen kan alleen tijdens kantooruren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

Sebalderbuursterklap (3.2)

09:00-16:00
Sebalderbuursterklap: bediening tussen 9:00 en 16:00 uur. Op
doordeweekse dagen tijdens spitsuren mag de brug niet bediend worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]

Aanvraag bediening Wolddiepbrug kan via website
HTTPS://beterbediend.rws.nl Bediening Kuzemerbalk is aan te vragen bij
het Waterschap Noorderzijlvest: 050-048911 Sebaldebuursterklap is om
veiligheidsredenen voorlopig niet bedienbaar.
ma t/m vr

Kuzemerbalk, fiets/voetbrug (4.0)

09:00-16:00
Sebalderbuursterklap: bediening tussen 9:00 en 16:00 uur. Op
doordeweekse dagen tijdens spitsuren mag de brug niet bediend worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]

Aanvraag bediening Wolddiepbrug kan via website
HTTPS://beterbediend.rws.nl Bediening Kuzemerbalk is aan te vragen bij
het Waterschap Noorderzijlvest: 050-048911 Sebaldebuursterklap is om
veiligheidsredenen voorlopig niet bedienbaar.
ma t/m vr

09:00-16:00

Hoendiep (003c)
Gabrug (0.1)

Instructies op de brug.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
Briltil (1.4)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil. Aanvraag bediening kan via
website (HTTPS://beterbediend.rws.nl

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

08:30-08:40

ma t/m vr

13:30-13:40

Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep

za/zo/fstd

09:10-09:20

za/zo/fstd

14:30-14:40

Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep

01 september t/m 30 april
Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil Aanvraag bediening kan via
website (HTTPS://beterbediend.rws.nl
ma t/m vr

10:00-10:10

ma t/m vr

14:00-14:10

Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep

Fanerbrug (2.0)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil. Aanvraag bediening kan via
website (HTTPS://beterbediend.rws.nl

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

08:30-08:40

ma t/m vr

13:30-13:40

za/zo/fstd

09:10-09:20

za/zo/fstd

14:30-14:40

Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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01 september t/m 30 april
Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil Aanvraag bediening kan via
website (HTTPS://beterbediend.rws.nl
ma t/m vr

10:00-10:10

Bediening op afspraak
Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-14:10

Bediening op afspraak
Alleen op afroep

Enumatil, draaibrug (4.7)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil. Aanvraag bediening kan via
website (HTTPS://beterbediend.rws.nl

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

08:30-08:40

Bediening op afspraak
Alleen op afroep

ma t/m vr

13:30-13:40

za/zo/fstd

09:10-09:20

za/zo/fstd

14:30-14:40

Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep

01 september t/m 30 april
Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil Aanvraag bediening kan via
website (HTTPS://beterbediend.rws.nl
ma t/m vr

10:00-10:10

ma t/m vr

14:00-14:10

Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep

Oostwold, brug (6.6)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil. Aanvraag bediening kan via
website (HTTPS://beterbediend.rws.nl

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

08:30-08:40

ma t/m vr

13:30-13:40

za/zo/fstd

09:10-09:20

Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep

za/zo/fstd

14:30-14:40

Bediening op afspraak
Alleen op afroep

01 september t/m 30 april
Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil Aanvraag bediening kan via
website (HTTPS://beterbediend.rws.nl
ma t/m vr

10:00-10:10

Bediening op afspraak
Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-14:10

Bediening op afspraak
Alleen op afroep

De Poffert, brug (8.4)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil. Aanvraag bediening kan via
website (HTTPS://beterbediend.rws.nl

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

08:30-08:40

Bediening op afspraak
Alleen op afroep

ma t/m vr

13:30-13:40

za/zo/fstd

09:10-09:20

za/zo/fstd

14:30-14:40

Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep

01 september t/m 30 april
Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil Aanvraag bediening kan via
website (HTTPS://beterbediend.rws.nl

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

10:00-10:10

ma t/m vr

14:00-14:10

Bediening op afspraak
Alleen op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep

Westerbrug Groningen (9.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 050-3188500

ma t/m vr

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

09:00-12:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

13:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 oktober t/m 30 april

ma t/m za
Vierverlatenbrug (10.3)

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 050-5565326

ma t/m vr

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

09:00-12:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

13:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 oktober t/m 30 april

ma t/m za
spoorbrug Hoogkerk (10.5)

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

Opening tussen 7:00 en 19:00 uur. Opening aanvragen bij:
Treindienstleiding Groningen, tel: 0840 835460.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0840 835460
ma t/m vr

07:18-07:23

ma t/m vr

07:48-07:53

ma t/m za

08:18-08:23

ma t/m za

08:48-08:53

dagelijks

09:18-09:23

dagelijks

09:48-09:53

dagelijks

10:18-10:23

ma t/m za

10:48-10:53

ma t/m za

11:18-11:23

ma t/m za

11:48-11:53

ma t/m za

12:18-12:23

ma t/m za

12:48-12:53

ma t/m za

13:18-13:23

ma t/m za

13:48-13:53

ma t/m za

14:18-14:23

ma t/m za

14:48-14:53

ma t/m za

15:18-15:23

dagelijks

15:48-15:53

dagelijks

16:18-16:23

dagelijks

16:48-16:53

dagelijks

17:18-17:23

dagelijks

17:48-17:53

ma t/m za

18:18-18:23

ma t/m za

18:48-18:53

za

07:44-07:53
01 september t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:18-07:23

ma t/m vr

07:48-07:53

ma t/m za

08:18-08:23

ma t/m za

08:48-08:53

ma t/m za

09:18-09:23
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ma t/m za

09:48-09:53

ma t/m za

10:18-10:23

ma t/m za

10:48-10:53

ma t/m za

11:18-11:23

ma t/m za

11:48-11:53

ma t/m za

12:18-12:23

ma t/m za

12:48-12:53

ma t/m za

13:18-13:23

ma t/m za

13:48-13:53

ma t/m za

14:18-14:23

ma t/m za

14:48-14:53

ma t/m za

15:18-15:23

ma t/m za

15:48-15:53

ma t/m za

16:18-16:23

ma t/m za

16:48-16:53

ma t/m za

17:18-17:23

ma t/m za

17:48-17:53

ma t/m za

18:18-18:23

ma t/m za

18:48-18:53

za

07:44-07:53
12 december t/m 30 april

ma t/m vr

07:18-07:23

ma t/m vr

07:48-07:53

ma t/m za

08:18-08:23

ma t/m za

08:48-08:53

ma t/m za

09:18-09:23

ma t/m za

09:48-09:53

ma t/m za

10:18-10:23

ma t/m za

10:48-10:53

ma t/m za

11:18-11:23

ma t/m za

11:48-11:53

ma t/m za

12:18-12:23

ma t/m za

12:48-12:53

ma t/m za

13:18-13:23

ma t/m za

13:48-13:53

ma t/m za

14:18-14:23

ma t/m za

14:48-14:53

ma t/m za

15:18-15:23

ma t/m za

15:48-15:53

ma t/m za

16:18-16:23

ma t/m za

16:48-16:53

ma t/m za

17:18-17:23

ma t/m za

17:48-17:53

ma t/m za

18:18-18:23

ma t/m za

18:48-18:53

za

07:44-07:53

CSM-brug (11.1)

Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: 22

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 050-3188500
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59

Hoogkerksterbrug (11.3)

Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 050-3188500
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59

Jan Altinkbrug (12.2)

Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: 9

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 050-3188500
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59

Eendrachtskanaal en Hoendiep (004)
Sluisbrug, Groningen (0.1)

Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59

Westerhavensluis Groningen (0.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
050-3188500.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:00-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-16:00

ma t/m za

17:30-19:00

zo/fstd

00:00-23:59

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Geen bediening
Geen bediening

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
050-3188500.
ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Geen bediening
Geen bediening

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Eendrachtsbrug, Groningen (0.3)

Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59

Abel Tasmanbrug (0.5)

Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59

Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (005)
Tichelwerkbrug (3.4)

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op werkdagen voor en na
feestdag is de bediening als op zat. resp. ma. Bediening vanaf CP
Gaarkeuken.

marifoonkanaal: 86

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-3164911
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Kinderverlatenbrug (5.3)

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op werkdagen voor en na
feestdag is de bediening als op zat. resp. ma. Bediening vanaf CP
Gaarkeuken.

marifoonkanaal: 86

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-3164911
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00
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Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (006)
Berlagebrug, Groningen (0.4)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: 050-3188500

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Oosterhavenbrug (1.2)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: 050-3122429

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Bontebrug, Groningen (1.5)

09:30-15:30
Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 050-3188500
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59

Van Julsinghabrug (1.5)

Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 050-3188500
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

Trompbrug (1.6)
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59
01 mei t/m 30 september
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marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Oosterbrug Groningen (1.8)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Herebrug (2.0)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
H.N. Werkmanbrug (2.3)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00
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za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Emmabrug Groningen (2.6)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Museumbrug, Groningen (3.0)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
A-brug (3.2)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.
ma t/m za
Visserbrug (3.5)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Plantsoenbrug, Groningen (3.6)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Herman Colleniusbrug (4.1)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: 050-3188500

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
spoorbrug Het Reitdiep (4.6)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:30-15:30
Opening tussen 6:00 en 20:00 uur.
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marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0840 835460
ma t/m za

06:11-06:17

ma t/m vr

06:41-06:47

ma t/m za

07:12-07:18

ma t/m vr

07:26-07:32

ma t/m za

07:42-07:48

ma t/m za

08:12-08:18

ma t/m za

08:42-08:48

dagelijks

09:12-09:18

dagelijks

09:42-09:48

dagelijks

10:12-10:18

dagelijks

10:42-10:48

dagelijks

11:12-11:18

dagelijks

11:42-11:48

dagelijks

12:12-12:18

dagelijks

12:42-12:48

dagelijks

13:12-13:18

dagelijks

13:42-13:48

dagelijks

14:12-14:18

dagelijks

14:42-14:48

dagelijks

15:12-15:18

dagelijks

15:42-15:48

dagelijks

16:12-16:18

dagelijks

16:42-16:48

dagelijks

17:12-17:18

dagelijks

17:42-17:48

dagelijks

18:12-18:18

dagelijks

18:42-18:48

ma t/m vr

19:12-19:18

dagelijks

19:42-19:48
01 september t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

06:11-06:17

ma t/m vr

06:41-06:47

ma t/m za

07:12-07:18

ma t/m vr

07:26-07:32

ma t/m za

07:42-07:48

ma t/m za

08:12-08:18

ma t/m za

08:42-08:48

ma t/m za

09:12-09:18

ma t/m za

09:42-09:48

ma t/m za

10:12-10:18

ma t/m za

10:42-10:48

ma t/m za

11:12-11:18

ma t/m za

11:42-11:48

ma t/m za

12:12-12:18

ma t/m za

12:42-12:48

ma t/m za

13:12-13:18

ma t/m za

13:42-13:48

ma t/m za

14:12-14:18

ma t/m za

14:42-14:48

ma t/m za

15:12-15:18

ma t/m za

15:42-15:48

ma t/m za

16:12-16:18

ma t/m za

16:42-16:48
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ma t/m za

17:12-17:18

ma t/m za

17:42-17:48

ma t/m vr

19:12-19:18
12 december t/m 30 april

ma t/m za

06:11-06:17

ma t/m vr

06:41-06:47

ma t/m za

07:12-07:18

ma t/m vr

07:26-07:32

ma t/m za

07:42-07:48

ma t/m za

08:12-08:18

ma t/m za

08:42-08:48

ma t/m za

09:12-09:18

ma t/m za

09:42-09:48

ma t/m za

10:12-10:18

ma t/m za

10:42-10:48

ma t/m za

11:12-11:18

ma t/m za

11:42-11:48

ma t/m za

12:12-12:18

ma t/m za

12:42-12:48

ma t/m za

13:12-13:18

ma t/m za

13:42-13:48

ma t/m za

14:12-14:18

ma t/m za

14:42-14:48

ma t/m za

15:12-15:18

ma t/m za

15:42-15:48

ma t/m za

16:12-16:18

ma t/m za

16:42-16:48

ma t/m za

17:12-17:18

ma t/m za

17:42-17:48

ma t/m vr

19:12-19:18

Acm fietsbrug (4.7)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: 050-3188500

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Pleiadenbrug (5.5)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: 050-5770678

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00
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za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Plataanbrug (6.4)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: 050-5730328

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Blauwbrugje, fietsbrug (6.5)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: 050-3678537

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Zernikebrug (7.5)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: 050-3188500 -

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00

050-3678534

01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.
ma t/m za
Dorkwerdersluis (9.2)

09:30-15:30
Sluis te Lammerburen staat (in het algemeen) open. Alle bruggen en
sluizen vanaf de Dorkwerdersluis tot Lauwersoog worden op afstand
bediend vanuit de centrale post Lauwersoog. Telefoonnummer:
0519-349043 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De Reitdiepbrug te Zoutkamp wordt op zondagen bediend tussen 12:30 en
13:30, muv kerstdagen en nieuwjaarsdag

ma t/m za
Dorkwerdersluis, voetbrug over bovenhoofd (9.2)

07:00-17:00
Sluis te Lammerburen staat (in het algemeen) open. Alle bruggen en
sluizen vanaf de Dorkwerdersluis tot Lauwersoog worden op afstand
bediend vanuit de centrale post Lauwersoog. Telefoonnummer:
0519-349043 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: 85

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De Reitdiepbrug te Zoutkamp wordt op zondagen bediend tussen 12:30 en
13:30, muv kerstdagen en nieuwjaarsdag

ma t/m za
brug over benedenhoofd Dorkwerdersluis (9.3)

07:00-17:00
Sluis te Lammerburen staat (in het algemeen) open. Alle bruggen en
sluizen vanaf de Dorkwerdersluis tot Lauwersoog worden op afstand
bediend vanuit de centrale post Lauwersoog. Telefoonnummer:
0519-349043 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: 85

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De Reitdiepbrug te Zoutkamp wordt op zondagen bediend tussen 12:30 en
13:30, muv kerstdagen en nieuwjaarsdag

ma t/m za
Platvoetbrug (9.5)

07:00-17:00
Sluis te Lammerburen staat (in het algemeen) open. Alle bruggen en
sluizen vanaf de Dorkwerdersluis tot Lauwersoog worden op afstand
bediend vanuit de centrale post Lauwersoog. Telefoonnummer:
0519-349043 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De Reitdiepbrug te Zoutkamp wordt op zondagen bediend tussen 12:30 en
13:30, muv kerstdagen en nieuwjaarsdag

ma t/m za
brug Wierumerschouw (10.8)

07:00-17:00
Sluis te Lammerburen staat (in het algemeen) open. Alle bruggen en
sluizen vanaf de Dorkwerdersluis tot Lauwersoog worden op afstand
bediend vanuit de centrale post Lauwersoog. Telefoonnummer:
0519-349043 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De Reitdiepbrug te Zoutkamp wordt op zondagen bediend tussen 12:30 en
13:30, muv kerstdagen en nieuwjaarsdag

ma t/m za
Fietsbrug Wetsinge (13.4)

07:00-17:00
Sluis te Lammerburen staat (in het algemeen) open. Alle bruggen en
sluizen vanaf de Dorkwerdersluis tot Lauwersoog worden op afstand
bediend vanuit de centrale post Lauwersoog. Telefoonnummer:
0519-349043 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: 85

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De Reitdiepbrug te Zoutkamp wordt op zondagen bediend tussen 12:30 en
13:30, muv kerstdagen en nieuwjaarsdag

ma t/m za
brug Garnwerd (15.0)

07:00-17:00
Sluis te Lammerburen staat (in het algemeen) open. Alle bruggen en
sluizen vanaf de Dorkwerdersluis tot Lauwersoog worden op afstand
bediend vanuit de centrale post Lauwersoog. Telefoonnummer:
0519-349043 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: 85

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De Reitdiepbrug te Zoutkamp wordt op zondagen bediend tussen 12:30 en
13:30, muv kerstdagen en nieuwjaarsdag

ma t/m za
brug Roodehaan (24.1)

07:00-17:00
Sluis te Lammerburen staat (in het algemeen) open. Alle bruggen en
sluizen vanaf de Dorkwerdersluis tot Lauwersoog worden op afstand
bediend vanuit de centrale post Lauwersoog. Telefoonnummer:
0519-349043 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: 85

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De Reitdiepbrug te Zoutkamp wordt op zondagen bediend tussen 12:30 en
13:30, muv kerstdagen en nieuwjaarsdag

ma t/m za
Sluis Lammerburen, brug over benedenhoofd (29.7)

07:00-17:00
Sluis te Lammerburen staat (in het algemeen) open. Alle bruggen en
sluizen vanaf de Dorkwerdersluis tot Lauwersoog worden op afstand
bediend vanuit de centrale post Lauwersoog. Telefoonnummer:
0519-349043 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: 85

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De Reitdiepbrug te Zoutkamp wordt op zondagen bediend tussen 12:30 en
13:30, muv kerstdagen en nieuwjaarsdag

ma t/m za

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

07:00-17:00
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Reitdiepbrug (35.4)

Sluis te Lammerburen staat (in het algemeen) open. Alle bruggen en
sluizen vanaf de Dorkwerdersluis tot Lauwersoog worden op afstand
bediend vanuit de centrale post Lauwersoog. Telefoonnummer:
0519-349043 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: 85

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De Reitdiepbrug te Zoutkamp wordt op zondagen bediend tussen 12:30 en
13:30, muv kerstdagen en nieuwjaarsdag

ma t/m za
Robbengatsluis (50.7)

07:00-17:00
Brug Robbengatsluis: spertijden 20 minuten voor vertrek veerboot.
Robbengatsluis: laatste schutting start uiterlijk een half uur voor einde
bedieningstijd.

marifoonkanaal: 84

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

08:30-20:00
01 mei t/m 30 september

ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

08:00-20:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

08:30-20:00
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op kerstdagen en nieuwjaarsdag.

ma/di/do/vr

07:00-17:00

wo/za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-17:00

Brug over de Robbengatsluis (50.8)

Brug Robbengatsluis: spertijden 20 minuten voor vertrek veerboot.
Robbengatsluis: laatste schutting start uiterlijk een half uur voor einde
bedieningstijd.

marifoonkanaal: 84

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

08:30-20:00
01 mei t/m 30 september

ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

08:00-20:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

08:30-20:00
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op kerstdagen en nieuwjaarsdag.

ma/di/do/vr

07:00-17:00

wo/za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-17:00

Schuitendiep (006i)
Poelebrug (0.4)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 050-3188500

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

Pagina 17 / 594

za/zo

09:00-12:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

13:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 oktober t/m 30 april

ma t/m za
Sint Jansbrug Groningen (0.6)

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 050-3188500

ma t/m vr

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

09:00-12:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

13:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 oktober t/m 30 april

ma t/m za
Maagdenbrug (0.9)

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 050-3188500

ma t/m vr

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

09:00-12:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

13:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 oktober t/m 30 april

ma t/m za

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpknl over den Hoorn en Hunsingoknl (007)
Zuidema's klap (16.0)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

08:15-08:30

ma t/m vr

10:30-10:45

ma t/m vr

13:00-13:15

ma t/m vr

15:00-15:15

ma t/m vr

16:45-17:00

za/zo/fstd

08:30-09:00

za/zo/fstd

13:00-13:30

za/zo/fstd

15:00-15:30

za

17:30-18:30

zo/fstd

18:30-19:30
01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantoruren, aangevraagd op tel.
050-3048911.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Hunsingobrug (17.7)

Bediening vanaf centrale post Lauwersoog.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

07:00-17:00

Winsumerdiep (008)
Zijlvesterbrug (0.2)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
dagelijks

08:40-08:41

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

12:20-12:21

dagelijks

14:30-14:31

dagelijks

14:40-14:41
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dagelijks

17:30-17:31
01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
050-3164579.

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

Sluis Schaphalsterzijl (9.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

00:00-23:59

Zelfbediening

Boterdiep (009)
Boterdiepbrug (0.5)

Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40

dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr
Stad en Lande (1.5)

08:00-17:00
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Nije draai Zuidwolde (2.9)

Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40

dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

08:00-17:00
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Nieuwe Ellerhuizerklap (5.0)

Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40

dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr
Oude Ellerhuizerklap (5.0)

08:00-17:00
Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40

dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr
Gele Klap, Bedum (7.5)

08:00-17:00
Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40

dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

08:00-17:00
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Bemertil (gemeentehuisbrug) (7.8)

Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40

dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr
Ter Laansterklap (8.2)

08:00-17:00
Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40

dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr
Spoorbrug Bedum (8.7)

08:00-17:00
In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de brug dagelijks op vaste
tijden voor de konvooivaart geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 050-3164687, of
050-3164592
dagelijks
Molentil (11.7)

09:00-17:00

Konvooivaart

Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40
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dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr
brug Onderdendam (1) (11.8)

08:00-17:00
Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40

dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr
sluis Den Deel (12.9)

08:00-17:00
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

Fraamtil (14.3)

08:00-18:00

Zelfbediening

Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40

dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr
Brug Middelstum (16.2)

08:00-17:00
Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 mei t/m 30 september
Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
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dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40

dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr
Doodstil (23.1)

08:00-17:00
Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de
brug dagelijks op bediend op vastgestelde tijden (konvooivaart). In de
winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud,
Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579. In verband met
de stremming van brug Ellerhuizen in 2021 geen doorgaande konvooivaart
mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Opening op vaste tijden (konvooivaart). Tijden zijn bij benadering.
dagelijks

09:40-09:50

dagelijks

12:30-12:40

dagelijks

13:30-13:40

dagelijks

15:30-15:40

dagelijks

16:00-16:10
01 oktober t/m 30 april
Opening minimaal 24 uur van te voren tijdens kantooruren aanvragen
tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en
Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164579

ma t/m vr
Klapbrug Zandeweer (24.0)

08:00-17:00
Let op; bediening in 2021, aangepast bedieningsregime ivm stremming
brug Ellerhuizen, elders in het Boterdiep.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 050-3164579
dagelijks

09:20-09:30

dagelijks

11:40-11:50

dagelijks

14:30-14:40

dagelijks

15:05-15:15

dagelijks

17:30-17:40
01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening moet minimaal 24 uren tevoren worden
aangevraagd, op werkdagen, 050-3164911
Alleen op afroep

Warffumermaar (010)
Onderdendam, brug (1.5)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Damsterdiep (011)
Jan B. Bronssluis (0.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

08:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00

zelfbediening
Zelfbediening
zelfbediening

01 oktober t/m 30 april
Kerstdagen en nieuwjaarsdagen gesloten
ma t/m za

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

08:00-20:00

zelfbediening
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zo/fstd
Garmerwolde, brug 2 (1.1)

09:00-17:00

zelfbediening

Voor brug te Garmerswolde: sleutel verkrijgbaar bij naastliggend cafe.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-20:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr
Boltbrug (5.6)

08:00-16:00

Zelfbediening

Zelfbedieningsbrug. Brug kan niet bediend worden tijdens passeren van de
bus of brandweer. Dit is te herkennen aan het sperlampje op de
bedieningskast.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:30-11:30

Zelfbediening

dagelijks

12:30-16:30

Zelfbediening

dagelijks

17:30-20:00

Zelfbediening

01 november t/m 30 april

ma t/m vr

08:30-11:30

Zelfbediening

ma t/m vr

12:30-16:30

Zelfbediening

ma t/m vr

17:30-20:00

Zelfbediening

Ten Post, brug (9.0)

Zelfbedieningsbrug.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening mogelijk: 07.00-08.30 en 12.00-13.00 uur.
dagelijks

08:30-12:00

dagelijks

13:00-20:00
01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
0596-613293.

ma t/m vr

08:30-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Muderdraai (11.2)

Voor brug te Garmerswolde: sleutel verkrijgbaar bij naastliggend cafe.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-20:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr
Garrelsweer, fiets/voetbrug (12.4)

08:00-16:00

Zelfbediening

Voor brug te Garmerswolde: sleutel verkrijgbaar bij naastliggend cafe.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-20:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr
Loppersumerdraaibrug (13.1)

08:00-16:00

Zelfbediening

Voor brug te Garmerswolde: sleutel verkrijgbaar bij naastliggend cafe.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-20:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr
Wirdumerbrug (14.4)

08:00-16:00

Zelfbediening

Voor brug te Garmerswolde: sleutel verkrijgbaar bij naastliggend cafe.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

08:00-20:00

Zelfbediening
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01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr
Eekwerderdraaibrug (15.1)

08:00-16:00

Zelfbediening

Voor brug te Garmerswolde: sleutel verkrijgbaar bij naastliggend cafe.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-20:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr
Tjamsweersterbrug (17.9)

08:00-16:00

Zelfbediening

De bruggen worden door één brugwachter bediend. Deze wordt
gewaarschuwd door een semafoon die in werking wordt gesteld doordat de
vaarweggebruiker gebruik maakt van een zelfbedieninssleutel bij de
bedieningskast van de brug met het bord "Sport". Na deze oproep komt de
brugwachter de brug bedienen. Enige wachttijd is mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:30-12:30

Alleen op afroep

dagelijks

13:30-18:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
06 46 05 79 14.
ma t/m vr
De Hekel, voetbrug (18.5)

09:00-15:30

Alleen op afroep

De bruggen worden door één brugwachter bediend. Deze wordt
gewaarschuwd door een semafoon die in werking wordt gesteld doordat de
vaarweggebruiker gebruik maakt van een zelfbedieninssleutel bij de
bedieningskast van de brug met het bord "Sport". Na deze oproep komt de
brugwachter de brug bedienen. Enige wachttijd is mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:30-12:30

Alleen op afroep

dagelijks

13:30-18:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
06 46 05 79 14.
ma t/m vr
Westerophaalbrug (19.1)

09:00-15:30

Alleen op afroep

De bruggen worden door één brugwachter bediend. Deze wordt
gewaarschuwd door een semafoon die in werking wordt gesteld doordat de
vaarweggebruiker gebruik maakt van een zelfbedieninssleutel bij de
bedieningskast van de brug met het bord "Sport". Na deze oproep komt de
brugwachter de brug bedienen. Enige wachttijd is mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 0596-627272
dagelijks

08:30-12:30

Alleen op afroep

dagelijks

13:30-18:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
06 46 05 79 14.
ma t/m vr
Nieuwedieptil (19.5)

09:00-15:30

Alleen op afroep

De bruggen worden door één brugwachter bediend. Deze wordt
gewaarschuwd door een semafoon die in werking wordt gesteld doordat de
vaarweggebruiker gebruik maakt van een zelfbedieninssleutel bij de
bedieningskast van de brug met het bord "Sport". Na deze oproep komt de
brugwachter de brug bedienen. Enige wachttijd is mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

08:30-12:30

Alleen op afroep

dagelijks

13:30-18:00

Alleen op afroep
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01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
06 46 05 79 14.
ma t/m vr
Oosterklapbrug (19.8)

09:00-15:30

Alleen op afroep

De bruggen worden door één brugwachter bediend. Deze wordt
gewaarschuwd door een semafoon die in werking wordt gesteld doordat de
vaarweggebruiker gebruik maakt van een zelfbedieninssleutel bij de
bedieningskast van de brug met het bord "Sport". Na deze oproep komt de
brugwachter de brug bedienen. Enige wachttijd is mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:30-12:30

Alleen op afroep

dagelijks

13:30-18:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
06 46 05 79 14.
ma t/m vr
Solwerderbrug (20.3)

09:00-15:30

Alleen op afroep

De bruggen worden door één brugwachter bediend. Deze wordt
gewaarschuwd door een semafoon die in werking wordt gesteld doordat de
vaarweggebruiker gebruik maakt van een zelfbedieninssleutel bij de
bedieningskast van de brug met het bord "Sport". Na deze oproep komt de
brugwachter de brug bedienen. Enige wachttijd is mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:30-12:30

Alleen op afroep

dagelijks

13:30-18:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
06 46 05 79 14.
ma t/m vr

09:00-15:30

Alleen op afroep

Groeve, noordelijk gedeelte (011e)
Eendrachtsbrug, Appingedam (0.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za om 20.00 uur (vaste tijd) en zon en fd. om 19.00 uur vaste tijd.
dagelijks

08:30-12:30

dagelijks

13:30-18:00

ma t/m za

20:00-20:01

zo/fstd

19:00-19:01
01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
06 46 05 79 14.

ma t/m vr
Groevesluis-Noord (1.5)

09:00-15:30

Alleen op afroep

Algemeen: 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Laatste
schutting begint uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 0596-633860
ma t/m za

08:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 oktober t/m 30 april

ma t/m za

08:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

brug over bovenhoofd Groevesluis-Noord (1.5)

Algemeen: 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Laatste
schutting begint uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 0596-626662

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

08:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
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01 oktober t/m 30 april

ma t/m za

08:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (011f)
Stuurhuisbrug (0.0)

Bediening op afstand vanaf Brug 15.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0596-639997
dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

14:00-16:30

dagelijks

18:30-19:30
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

14:00-16:30

za/zo/fstd

08:00-09:00

za/zo/fstd

17:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

14:00-16:30

za

11:00-12:00

Roggenkampbrug (0.3)

Bediening op afstand vanaf Brug 15.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0596-639997
dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

14:00-16:30

dagelijks

18:30-19:30
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

14:00-16:30

za/zo/fstd

08:00-09:00

za/zo/fstd

17:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

14:00-16:30

za

11:00-12:00

Roggenkampsluis (0.3)

Bediening op afstand vanaf Brug 15.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0596-639997
dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

14:00-16:30

dagelijks

18:30-19:30
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

14:00-16:30

za/zo/fstd

08:00-09:00

za/zo/fstd

17:00-18:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

14:00-16:30

za

11:00-12:00
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Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (012)
Slochtersluis (0.1)

Algemeen: 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Slochtersluis:
laatste schutting start uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 050-5410097
ma t/m za

08:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 oktober t/m 30 april

dagelijks
Slochtersluis, brug over bovenhoofd (0.1)

09:00-17:00

Alleen op afroep

Algemeen: 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Slochtersluis:
laatste schutting start uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 050-5410097
ma t/m za

08:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 oktober t/m 30 april

dagelijks
Heidenschap, fiets/voetbrug (2.3)

09:00-17:00

Alleen op afroep

Zelfbediening met behulp van een sleutel. Deze is tegen een waarborgsom
te verkrijgen en in te leveren bij de centrale bedieningspost bij de
Groevesluis-Zuid en de Slochtersluis.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Storingsnummer 0665-136729
dagelijks

08:00-22:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0598-425687.
ma t/m vr
IJzerenklap (4.2)

08:00-15:00

Alleen op afroep

Zelfbediening met behulp van een sleutel. Deze is tegen een waarborgsom
te verkrijgen en in te leveren bij de centrale bedieningspost bij de
Groevesluis-Zuid en de Slochtersluis.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Storingsnummer 0665-136729
dagelijks

08:00-22:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0598-425687.
ma t/m vr
Schaaphok, brug (6.0)

08:00-15:00

Alleen op afroep

Zelfbediening met behulp van een sleutel. Deze is tegen een waarborgsom
te verkrijgen en in te leveren bij de centrale bedieningspost bij de
Groevesluis-Zuid en de Slochtersluis.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Storingsnummer 0665-136729
dagelijks

08:00-22:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0598-425687.
ma t/m vr
Groevebrug (16.6)

08:00-15:00

Alleen op afroep

Zelfbediening met behulp van een sleutel. Deze is tegen een waarborgsom
te verkrijgen en in te leveren bij de centrale bedieningspost bij de
Groevesluis-Zuid en de Slochtersluis.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Storingsnummer 0665-136729
dagelijks

08:00-22:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 28 / 594

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0598-425687.
ma t/m vr
Groevesluis-Zuid (18.2)

08:00-15:00

Alleen op afroep

Algemeen: 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Laatste
schutting begint uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 0596-633860
ma t/m za

08:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 oktober t/m 30 april

ma t/m za

08:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

brug over buitenhoofd Groevesluis-zuid (18.3)

Algemeen: 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Laatste
schutting begint uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 0596-626662
ma t/m za

08:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr

08:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-17:00

Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (013)
Sontbrug (0.2)

Bediening vanaf CP Oostersluis (050-5410097)

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]

Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00
01 april t/m 31 oktober
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 december
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en
nieuwjaarsdag gesloten.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Euvelgunnerbrug Noord (0.9)

Bediening vanaf CP Oostersluis (050-5410097)

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 050-5410097

Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00
01 april t/m 31 oktober
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

Pagina 29 / 594

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 december
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Hoge Euvelgunnerbrug (0.9)

Bediening vanaf CP Oostersluis (050-5410097)

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 050-5410097

Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00
01 april t/m 31 oktober
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 december
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Langmanbrug (0.9)

Bediening vanaf CP Oostersluis (050-5410097)

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 050-5410097

Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00
01 april t/m 31 oktober
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 december
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en
nieuwjaarsdag gesloten.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Gideonbrug (2.4)

Bediening vanaf CP Oostersluis (050-5410097)

marifoonkanaal: 9

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097

Op werkdagen spitsstremmingen: 06:00 - 09:00 en 16:00 - 18:00.
Bediening op werkdagen voor een feestdag als op zaterdag, bediening op
werkdagen na een feestdag als op maandag.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00
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ma t/m vr

18:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Op werkdagen spitsstremmingen: 06:00 - 09:00 en 16:00 - 18:00
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten Bediening op werkdagen voor een
feestdag als op zaterdag, bediening op werkdagen na een feestdag als op
maandag

ma

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Duinkerkenbrug (3.4)

Bediening vanaf CP Oostersluis (050-5410097)

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 050-3131933

Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00
01 april t/m 31 oktober
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 december
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en
nieuwjaarsdag gesloten.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Waterhuizerbrug (5.7)

Bediening vanaf CP Oostersluis (050-5410097)

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 050-5410097

Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00
01 april t/m 31 oktober
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 december
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en
nieuwjaarsdag gesloten.

Westerbroeksterbrug (7.7)
marifoonkanaal: 22
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00
Bediening vanaf CP Oostersluis (050-5410097)
01 januari t/m 31 maart
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telefoonnummer: 050-5410097

Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00
01 april t/m 31 oktober
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 december
Op werkdagen voor en na feestdag is de bediening als op zat. resp. ma.
Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en
nieuwjaarsdag gesloten.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Rengersbrug, Foxhol (11.2)

Bediening vanaf CP Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-633861

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00

Zwedenbrug (12.3)

Bediening vanaf CP Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-633861

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00

Knijpsbrug (13.1)

Bediening vanaf CP Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0598-392501

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00

Slochterbrug (15.4)

Bediening vanaf CP Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-633861

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00

Noordbroeksterbrug (16.7)

Bediening vanaf CP Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-633861

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00

Zuidbroeksterbrug (20.4)

Bediening vanaf CP Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-633861

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00

brug in N33 Zuidbroek (22.5)

Bediening vanaf CP Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00

Eexterbrug (28.0)

Beertsterbrug t/m Eexterbrug worden op afstand bediend vanaf de post
Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596633861

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-17:00

Graaf Adolfbrug (30.1)

Beertsterbrug t/m Eexterbrug worden op afstand bediend vanaf de post
Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596633861

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-17:00

Kloosterbrug Winschoten (31.9)

Beertsterbrug t/m Eexterbrug worden op afstand bediend vanaf de post
Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-633861

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-17:00

Pieter Smitbrug (33.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0596633861

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00

Op werkdagen voor en na feestdagen is de
bediening als op een zaterdag resp. maandag.

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Op werkdagen voor en na feestdagen is de
bediening als op een zaterdag resp. maandag.

Op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Beertsterbrug (34.1)

Beertsterbrug t/m Eexterbrug worden op afstand bediend vanaf de post
Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596633861

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-17:00

Renselbrug (36.1)

Beertsterbrug t/m Eexterbrug worden op afstand bediend vanaf de post
Farmsum (0596-633861)

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-633861

Op werkdagen voor en na feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op werkdagen voor en na
feestdag. is de bediening als op zat. resp. ma.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-17:00

Industriebrug, Winschoten (37.5)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aangevraagd op tel. 0597-481117.
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

13:00-19:00

Oude Winschoterdiep te Groningen (013b)
Antwerpenbrug (1.4)

Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: 9

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 050-3188500
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59

Boumabrug (2.4)

Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

Griffebrug (2.4)

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59
Bediening 24 uur van te voren aanvragen op tel. 050-3188500 tussen
10.00 - -15:00

marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 mei t/m 30 september
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telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

10:00-11:29

dagelijks

13:30-14:59
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening.

ma t/m za

10:00-11:29

ma t/m za

13:30-14:59

Rensel (oostelijk deel) (013d)
Rensel spoorbrug Winschoten (0.2)

Tussen 31 oktober en 1 april opening op verzoek. Bediening aanvragen
minimaal 24 uur van te voren aanvragen bij 06-22861502

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 06-22861502

Tussen 31 oktober en 1 april opening op verzoek. Bediening aanvragen
minimaal 24 uur van te voren aanvragen bij 06-22861502
dagelijks

00:00-23:59

Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:30

zo/fstd

14:30-16:30
01 november t/m 31 december
Tussen 31 oktober en 1 april opening op verzoek. Bediening aanvragen
minimaal 24 uur van te voren aanvragen bij 06-22861502

dagelijks

00:00-23:59

Alleen op afroep

Termunterzijldiep (014)
Trekwegklap (0.7)

Sleutel is tegen waarborgsom verkrijgbaar.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

07:00-19:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 14 april

Zwaagsterklap (2.2)

Sleutel is tegen waarborgsom verkrijgbaar.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

07:00-19:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 14 april

Tichelwaarksdraai (2.7)

Sleutel is tegen waarborgsom verkrijgbaar.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

07:00-19:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 14 april

Hamrikkerklap (10.2)

Sleutel is tegen waarborgsom verkrijgbaar.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

07:00-19:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 14 april

Scheveklap (12.0)

Sleutel is tegen waarborgsom verkrijgbaar.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

07:00-19:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 14 april

Wartumerklap (17.5)
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Sleutel is tegen waarborgsom verkrijgbaar.
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marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

07:00-19:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 14 april

Termunterzijl, brug (18.5)

Bediening is afhankelijk van het getij en diepgang.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

za/zo/fstd

09:00-10:00

za/zo/fstd

17:00-18:00
01 oktober t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
0596-635050 of 0653-963798.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

sluis Termunterzijldiep (18.6)

Bediening is afhankelijk van het getij en diepgang.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0596-601489
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

za/zo/fstd

09:00-10:00

za/zo/fstd

17:00-18:00
01 oktober t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
0596-635050 of 0653-963798.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Termunterzijldiep, brug over benedenhoofd (18.7)
marifoonkanaal: [onbekend]

Bediening is afhankelijk van het getij en diepgang.
01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0596-601489
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

za/zo/fstd

09:00-10:00

za/zo/fstd

17:00-18:00
01 oktober t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.
0596-635050 of 0653-963798.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (014a)
Borgsweer, brug (0.8)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

alleen bij daglicht.
dagelijks

brug over sluis Lalleweer (1.8)

00:00-23:59

alleen op afroep

Bediening op afstand vanaf Zeesluis Farmsum. Bij de bruggen bevinden
zich meldknoppen (bord "Sport").

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 oktober t/m 30 april
Doorvaren alleen toegestaan bij daglicht.

sluis Lalleweer (1.8)

Bediening op afstand vanaf Zeesluis Farmsum. Bij de bruggen bevinden
zich meldknoppen (bord "Sport").

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-19:00
01 oktober t/m 30 april
Doorvaren alleen toegestaan bij daglicht.

Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (016)
Nieuw Statenzijl, brug over buitenhoofd (0.0)

Bediening is afhankelijk van het getij en diepgang.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0597-521252
ma t/m za

08:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00
01 oktober t/m 31 maart

sluis Nieuw Statenzijl (0.1)

Bediening is afhankelijk van het getij en diepgang.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0598-693463
ma t/m za

08:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00
01 oktober t/m 31 maart

spoorbrug Nieuweschans (5.6)

04 april t/m 25 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06 10746342

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:30
26 oktober t/m 03 april
Voor bediening op ma t/m vr, minimaal 24 uur van te voren aanvragen bij
Synergon 06-10746342. Bij geen gehoor 06-51258932.

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:30

Alleen op afroep

brug Nieuweschans (5.9)

04 april t/m 25 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0610-746342

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:30
26 oktober t/m 03 april
Voor bediening op ma t/m vr, minimaal 24 uur van te voren aanvragen bij
Synergon 06-10746342. Bij geen gehoor 06-51258932.

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:30

Alleen op afroep

fietsbrug Nieuweschans (6.3)

04 april t/m 25 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0610-746342

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:30
26 oktober t/m 03 april
Voor bediening op ma t/m vr, minimaal 24 uur van te voren aanvragen bij
Synergon 06-10746342. Bij geen gehoor 06-51258932.

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:30

Alleen op afroep

brug in A7 Nieuweschans (6.6)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, minimaal 24-uur tevoren tijdens kantooruren op
werkdagen, aanvragen bij RWS Noord-Nederland op tel 088- 797 44 22

telefoonnummer: 088-7974400

Ulsterbrug (11.2)

ma t/m za

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

14:00-17:30

Alleen op afroep

Zelfbediening (via tijdklok); dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde en de
brugwachter in Nieuweschans.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen via tel. 0599-320220.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Bulsterverlaat (12.1)

Zelfbediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-19:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr
Winschoten, fietsbrug (16.2)

09:00-16:00

Zelfbediening

Bediening middels een sleutel, die tegen een waarborgsom te verkrijgen en
in te leveren is bij o.a. de jachthavens van Winschoten en Oude Pekela.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
Winschoterhoogebrug (18.4)

Bediening op afstand vanaf CP Farmsum.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-633861
ma t/m za

06:00-19:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za

06:00-19:00

zo/fstd

09:00-17:00

Blijhamsterbrug (21.0)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Bronsveendraai (21.0)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Freebrug (21.3)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Unionbrug (21.6)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Britanniaklap (22.0)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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13:00-17:00

Alleen op afroep
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Van Weringsklap (22.2)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Wedderklap (22.6)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Lubbermansdraai (22.7)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.

Haansklap (22.9)

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Ericabrug (23.2)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Hanekampsdraai (23.5)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Albionbrug (23.7)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Koenemansbrug (24.4)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Camphuisbrug (24.8)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Verlaatjesdraai (25.2)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep
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Heerendraai (25.5)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Boegbadde, brug over benedenhoofd (25.6)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

sluis Nr. 1 (25.6)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.

Onstwedderklap (26.3)

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Dekbadde (26.5)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Bakkerdraai (26.6)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Zuidkantklap (26.9)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 45 / 594

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Giekbadde (27.1)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Roerbadde, brug over benedenhoofd (27.4)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

sluis Nr. 2 (Middenverlaat) (27.4)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep
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Ommelanderklap (27.5)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Roefbadde (28.2)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Doorsneedraai (28.7)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.

Samenwerkingsdraai (29.2)

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

brug over benedenhoofd Kielbadde (30.0)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

sluis Nr. 3 (Bovenverlaat) (30.0)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Eendrachtsklap (30.2)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Tildraai (31.8)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Schooldraai (32.3)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Koloniedraai (32.7)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Zuiderdraai (32.9)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Koppelsluis (Nwe Pekela) (33.2)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Stadskanaal, brug (2) (34.7)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Stadskanaal, brug in de Scheepswerfstraat (34.9)

Begeleide konvooivaart om 09:30 en 13:30 uur vanaf Oude Pekela bij de
jachthaven naast de Blijhamsterbrug en vanaf Stadskanaal bij de 1e sluis,
de Koppelsluis, naast het Kanaal Veendam- Musselkanaal. Bij vertrek om
13:30 uur vanaf Stadskanaal is het mogelijk de jachthaven in Oude Pekela
te bereiken. In omgekeerde richting is het mogelijk Stadskanaal te
bereiken. Na 16:30 uur vindt geen bediening meer plaats, zodat een
ligplaats ingenomen dient te worden.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 50 / 594

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Geen bediening op 2e zaterdag van september. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:31

Konvooivaart

ma t/m za

13:30-13:31

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
0597-565252.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Vereenigd- of B.L. Tijdenskanaal (016a)
Wymeersterbrug (5.6)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Lethebrug (7.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Leidijksbrug (9.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (017)
Groenesluis (10.9)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Vriescheloostersluis (14.5)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Veendijksbrug (15.0)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Veelerveensterbrug (16.6)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Vlagtweddersluis (18.8)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Bourtangerbrug (21.1)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Bourtangersluis (21.1)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Wollinghuizerbrug (23.3)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Wollinghuizersluis (23.3)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Jipsinghuizerbrug (25.2)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Jipsinghuizersluis (25.2)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Sellingerbrug (28.2)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Zelfbediening
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01 oktober t/m 30 april

Sellingersluis (28.2)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Zuidveldbrug (30.7)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Zuidveldsluis (30.7)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Ter Walslagebrug (32.0)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Wischluibrug (33.8)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 mei t/m 30 september
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telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Roelagebrug (36.2)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Ter Apelersluis (37.6)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 06-53797235

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Ter Apelerbrug (37.7)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Bosbrug (39.5)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Jurjen Terborchbrug (39.9)

Zelfbediening (via tijdklok) ; dit geschiedt middels een sleutel welke tegen
een waarborgsom verkrijgbaar en weer in te leveren is bij de: jachthaven in
Winschoten, havenmeester in Wedderveer, VVV te Bellingwolde,
brugwachter in Nieuweschans, sluiswachter van het 7e Verlaat,
brugbedienaar op het Ter Apeler- en Stadskanaal en bij benzinestation
Potze, Rutenbrockerweg 1 in Ter Apel.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur voor zover gelegen in de
gemeente Vlagtwedde.
dagelijks

08:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

A.G. Wildervanckkanaal (018)
spoorbrug Zuidbroek (0.3)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0596 633861

ma t/m vr

06:00-06:15

ma t/m vr

06:25-06:38

ma t/m vr

07:50-08:01

ma t/m vr

08:50-09:02

ma t/m vr

09:20-09:37

ma t/m vr

09:50-10:07

ma t/m vr

10:20-10:37

ma t/m vr

10:50-11:07

ma t/m vr

11:20-11:37

ma t/m vr

11:50-12:07

ma t/m vr

12:20-12:37

ma t/m vr

12:50-13:07

ma t/m vr

13:20-13:37

ma t/m vr

13:50-14:07

ma t/m vr

14:20-14:37

ma t/m vr

15:05-15:22

ma t/m vr

16:05-16:22

ma t/m vr

17:05-17:22

ma t/m vr

18:05-18:22

ma t/m vr

19:20-19:32

ma t/m vr

19:50-20:14

ma t/m vr

20:20-20:56

ma t/m vr

20:50-21:13

ma t/m vr

21:19-21:41

ma t/m vr

21:45-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

bediening op afroep en wordt deze toegestaan als
de treinenloop dit toelaat.
Alleen op afroep

za/zo/fstd

06:00-21:59

bediening op afroep en wordt deze toegestaan als
de treinenloop dit toelaat.
Alleen op afroep

Meedenerbrug (3.3)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 22

Op werkdagen voorafgaand aan een feestdag, bediening als op zaterdag.
Op werkdagen volgend op een feestdag, bediening als op maandag.

telefoonnummer: 0596-633861

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 oktober t/m 30 april
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening. Op werkdagen voor of na
een feestdag, bediening als op zaterdag resp. maandag.

ma
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-23:59
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di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Geert Veenhuizenbrug (7.0)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 22

Op werkdagen voorafgaand aan een feestdag, bediening als op zaterdag.
Op werkdagen volgend op een feestdag, bediening als op maandag.

telefoonnummer: 0596-633861

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 oktober t/m 30 april
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening. Op werkdagen voor of na
een feestdag, bediening als op zaterdag resp. maandag.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

fietsbrug De Vrijheid (7.3)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 22

Op werkdagen voorafgaand aan een feestdag, bediening als op zaterdag.
Op werkdagen volgend op een feestdag, bediening als op maandag.

telefoonnummer: 0598-451380

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 oktober t/m 30 april
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening. Op werkdagen voor of na
een feestdag, bediening als op zaterdag resp. maandag.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

09:00-17:00

Kanaal Veendam-Musselkanaal (018a)
Phoenixbrug (0.1)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22

Alleen op afroep, 6-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel
0598-652222.

telefoonnummer: 0598 - 652 222
Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (019)
Wilhelminabrug Veendam (0.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Wilhelminaverlaat (0.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
alleen op afroep, 24 uur vooraf aanvragen op tel 0598 652222 (alg. nr.
gemeente Veenendaal).
ma t/m za
spoorbrug Veendam (0.3)
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

00:00-23:59
Staat in de regel open.
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marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]

Staat in de regel open, behalve gedurende 2 treinpassages op werkdagen
om ca. 10 uur en ca. 15.30 uur.

Molenbrug, Veendam (0.4)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Hazepadbrug (0.6)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Sarabrug (0.7)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Julianabrug Veendam (1.0)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

K. & J. Wilkensbrug (1.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

Brug de Hoop (1.3)
marifoonkanaal: [onbekend]

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 30 september
Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 58 / 594

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

D.W.M. brug (1.4)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Willemsbrug, Veendam (1.5)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Molenwijkster draaibrug (1.7)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Participantenverlaat, brug over benedenhoofd (1.8)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september
Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Participantenverlaat (Middenverlaat) (1.9)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

Evertsbrug (2.0)
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 30 september
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marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Meihuizenbrug (2.2)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

De Eendracht, brug (2.5)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Wijnbrug, Wildervank (2.7)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Stationsbrug, Wildervank (2.9)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Plantsoenbrug (3.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Nijveenbrug (3.5)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

brug Nooitgedacht (3.7)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Kerkbrug Wildervank (4.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Eigen Kracht, brug (4.4)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Werkhuisbrug (4.5)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Dalwegbrug (4.8)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart
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dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Boerenklabbe (4.9)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Zuiderschoolbrug (5.2)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Remisebrug (5.8)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Tolhekbrug (6.2)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Batjesverlaat of Boven-Wildervancksterverlaat (6.5)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september
Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

Scheepjoagersbrug (6.6)
marifoonkanaal: [onbekend]
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 30 september
Konvooivaart.
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telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel 0598-620878. zon/feestdagen geen
bediening.

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

Wildervank, klapbrug parallel aan Scheepjoagersbrug (6.6)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september
Begeleide konvooivaart vanaf Veendam en Bareveld. Door de vele bruggen
kunnen er wachttijden ontstaan. De 30 beweegbare bruggen en 3 sluizen
worden door brugwachters bediend.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-12:00

Konvooivaart

dagelijks

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

spoorbrug Wildervank (6.8)

Verzoek; Stichting Star tel. 0599-651890, tussen 9.00 en 12.00 uur, of
antwoordapparaat.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 23 mei

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
24 mei t/m 30 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

Stadskanaal, brug (9.7)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

1e Verlaat (11.0)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

1e Verlaat, brug over benedenhoofd (11.0)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Bonnerbrug (11.9)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Boerveensemond, brug (12.8)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716

2e Verlaat (13.7)
marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 augustus
In de maand MEI op de zondagen geen bediening
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telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

brug over benedenhoofd 2e Verlaat (13.7)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Gasselterbrug (14.8)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

08:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Gasselterbrug: alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
Buinerbrug: alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-19013601,
06-51245855 of 0599-615115.
dagelijks

00:00-23:59

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Stationsbrug, Stadskanaal (15.3)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716

Draaivonder Nr. 1 (15.7)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 augustus
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marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

brug Stadskanaal (16.3)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Eurobrug (16.8)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

3e Verlaat of Buinerverlaat (17.4)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

3e Verlaat, brug over benedenhoofd (17.4)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Buinerbrug (18.0)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

08:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Gasselterbrug: alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.
Buinerbrug: alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-19013601,
06-51245855 of 0599-615115.
dagelijks

00:00-23:59

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Electronicabrug (19.1)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Draaivonder Nr. 4 (19.6)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

4e Verlaat of 1e Musselverlaat (20.7)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

4e Verlaat, brug over benedenhoofd (20.7)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Brug 1 (21.9)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep
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Draaivonder Nr. 5 (22.6)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

5e Verlaat of 2e Musselverlaat (23.7)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

5e Verlaat, voetbrug over benedenhoofd (23.7)
marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

01 mei t/m 31 augustus
In de maand MEI op de zondagen geen bediening

dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Brug 2 (23.8)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Stationsbrug, Musselkanaal (24.6)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Musselkanaal, brug (24.9)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

IJzeren Klap, Musselkanaal (25.3)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep
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Draaivonder Nr. 8 (26.1)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

6e Verlaat of Ter Apelverlaat (27.6)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

6e Verlaat, brug over benedenhoofd (27.6)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

6e Verlaat, brug over bovenhoofd (27.6)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Zandbergbrug (27.8)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Vetstukkermond, brug (29.5)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Nulwegbrug (30.6)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep
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Ter Apel, brug (32.3)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Brug Nr. 11 (32.9)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Ter Apel, fietsbrug (33.2)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Roswinkelerbrug (33.5)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0656-319835

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

7e Verlaat (35.2)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Burg. Beinsdorp, brug (35.3)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Draaivonder Nr. 12 (36.2)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening
In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep
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8e Verlaat (36.6)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Munnekemoer, brug (36.7)

01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

In de maand MEI op de zondagen geen bediening
dagelijks

09:00-12:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

dagelijks

13:00-17:00

In de maand MEI op de zondagen geen
bediening

01 september t/m 30 september
IN September: dagelijks konvooivaart vanaf centrum Stadskanaal om 8.30
en 13.00 uur en vice versa om 10.30 en 15.00 uur tijdens kantooruren,
aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m za

09:00-12:00

Konvooivaart

ma t/m za

13:00-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-23966716
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Ruitenbroekkanaal (019a)
brug over benedenhoofd Barnflair (0.0)

Vaarweg van Nederland naar Haren (Ems) aan het Dortmund-Emskanaal.
De sluis te Barnflair staat normaal open.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0599-583711. za Openingseindtijd is
afhankelijk van het aanbod. za 09:00 uur Konvooivaart vanaf sluis 1 te
Haren, richting Nederland. za 11:00 uur Konvooivaart vanaf grenssluis,
richting Duitsland.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

za

09:00-09:01

za

11:00-11:01
01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0599-583711.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

sluis Barnflair (0.0)

Vaarweg van Nederland naar Haren (Ems) aan het Dortmund-Emskanaal.
De sluis te Barnflair staat normaal open.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0599-583711. za Openingseindtijd is
afhankelijk van het aanbod. za 09:00 uur Konvooivaart vanaf sluis 1 te
Haren, richting Nederland. za 11:00 uur Konvooivaart vanaf grenssluis,
richting Duitsland.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep
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za

09:00-09:01

za

11:00-11:01
01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0599-583711.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Noord-Willemskanaal (020)
Brug Asserwijk (0.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

3 x 24 uur uur van te voren aanvragen op telefoonnummer 0592-365775

telefoonnummer: +31592-340560
sluis Peelo (4.1)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0592-340560

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van te voren aanvragen op telefoonnummer
0592-365775

Taarlosebrug (7.3)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep ,3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 050-4061313 of
0592-541420 Alleen voor beroepsvaart, 24 uur van tevoren aanvragen op
telnr. 050-4061313 of 0592-541420
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: +31592-340560

Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

07:00-08:00

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-18:00

ma t/m vr

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 oktober t/m 31 oktober
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 december

Oudemolensebrug (8.6)

01 oktober t/m 31 oktober : Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren
aanvragen op telnr. 0592-340560 (sluis Peelo) 01 november t/m 31 maart :
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: +31592-340560
dagelijks

00:00-23:59
01 april t/m 30 april

ma t/m vr/fstd

09:00-12:00

ma t/m vr/fstd

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za/fstd

09:00-12:00

ma t/m za/fstd

13:00-17:00

zo/fstd

00:00-23:59
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za/fstd

09:00-12:00

ma t/m za/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 december

ma t/m vr/fstd
Vriezerbrug (12.2)

00:00-23:59
01 oktober t/m 31 oktober : Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren
aanvragen op telnr. 0592-340560 (sluis Peelo) 01 november t/m 31 maart :
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: +31592-340560
dagelijks

00:00-23:59
01 april t/m 30 april

ma t/m vr/fstd

09:00-12:00

ma t/m vr/fstd

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za/fstd

09:00-12:00

ma t/m za/fstd

13:00-17:00

zo/fstd

00:00-23:59
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za/fstd

09:00-12:00

ma t/m za/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr/fstd
sluis Vries (14.1)

00:00-23:59
01 oktober t/m 31 oktober : Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren
aanvragen op telnr. 0592-340560 (sluis Peelo) 01 november t/m 31 maart :
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: +31592-340560
dagelijks

00:00-23:59
01 april t/m 30 april

ma t/m vr/fstd

09:00-12:00

ma t/m vr/fstd

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za/fstd

09:00-12:00

ma t/m za/fstd

13:00-17:00

zo/fstd

00:00-23:59
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za/fstd

09:00-12:00

ma t/m za/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 december

ma t/m vr/fstd
Sluis Vries, brug over benedenhoofd (14.2)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep ,3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 050-4061313 of
0592-541420 Alleen voor beroepsvaart, 24 uur van tevoren aanvragen op
telnr. 050-4061313 of 0592-541420
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: +592-340560

Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

07:00-08:00

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-18:00

ma t/m vr

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 oktober t/m 31 oktober
Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 december

sluis De Punt (16.5)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep ,3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 050-4061313 of
0592-541420 Alleen voor beroepsvaart, 24 uur van tevoren aanvragen op
telnr. 050-4061313 of 0592-541420
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: +31592-340560

Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

07:00-08:00

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-18:00

ma t/m vr

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 oktober t/m 31 oktober
Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 december

Sluis De Punt, brug over benedenhoofd (16.6)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep ,3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 050-4061313 of
0592-541420 Alleen voor beroepsvaart, 24 uur van tevoren aanvragen op
telnr. 050-4061313 of 0592-541420
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 050-4061313

Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

07:00-08:00

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-18:00

ma t/m vr

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
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01 september t/m 30 september

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 oktober t/m 31 oktober
Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 december

Brug de Punt (17.5)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep ,3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 050-4061313 of
0592-541420 Alleen voor beroepsvaart, 24 uur van tevoren aanvragen op
telnr. 050-4061313 of 0592-541420
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: +31592-340560

Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

07:00-08:00

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-18:00

ma t/m vr

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 oktober t/m 31 oktober
Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 december

Oosterbroeksebrug (19.2)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep ,3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 050-4061313 of
0592-541420 Alleen voor beroepsvaart, 24 uur van tevoren aanvragen op
telnr. 050-4061313 of 0592-541420
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: +31592-340560

Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

07:00-08:00

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-18:00

ma t/m vr

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 oktober t/m 31 oktober
Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 december

Meerwegbrug (22.5)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep ,3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 050-4061313 of
0592-541420 Alleen voor beroepsvaart, 24 uur van tevoren aanvragen op
telnr. 050-4061313 of 0592-541420
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0592-340560

Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

07:00-08:00

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-18:00

ma t/m vr

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

07:00-08:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

ma t/m za

17:01-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 oktober t/m 31 oktober
Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 december

Van Ketwich Verschuurbrug (25.9)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september
Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: 050-3188500 of

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00

050-3678534

01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.
ma t/m za
Van Iddekingebrug (26.4)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Julianabrug Groningen (27.1)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Muntinghbrug (27.1)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

09:00-12:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

13:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 oktober t/m 30 april

ma t/m za
Parkbrug, Groningen (27.6)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 mei t/m 30 september
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marifoonkanaal: [onbekend]

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.

ma t/m za
Groningen, Van Hallbrug (28.0)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

09:00-12:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

13:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 oktober t/m 30 april

ma t/m za
spoorbrug Groningen (28.0)

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

Overzicht van de tijden waarin de spoorbrug voor het scheepvaartverkeer
op verzoek geopend kan worden.

marifoonkanaal: [onbekend]

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 0840 835460

Opening aanvragen via tel: 0840-835460.
dagelijks

06:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

12:30-19:00

Alleen op afroep

Eelderbrug (28.2)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: 050-3188500 of

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00

050-3678534

01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.
ma t/m za
Zaanbrug, Groningen (28.5)

09:30-15:30
01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er
rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug
aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog
passeren.

telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:00-19:30

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:00

za/zo/fstd

17:30-19:00
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01 oktober t/m 30 april
In het winterseizoen is er geen bediening op zon- en feestdagen, maar op
27-04 (koningsdag)is er wel bediening. Recreatieschippers op doorvaart
door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór
14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen
in de stad die middag nog passeren.
ma t/m za

09:30-15:30

Havenkanaal en haven van Assen (020a)
Enkeerdbrug (fiets- voetgangersbrug) (1.1)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30
01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

Alleen beroepsvaart
Uitsluitend voor beroepsvaart
Alleen beroepsvaart
Uitsluitend voor beroepsvaart

Lonerbrug (1.9)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30
01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

09:00-12:00

Alleen beroepsvaart
Uitsluitend voor beroepsvaart

dagelijks

13:00-16:30

Alleen beroepsvaart
Uitsluitend voor beroepsvaart

Sluis 2 Blauwe As (4.1)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

De Blauwe Klap (4.3)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:00
01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Groningerbrug (4.3)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:00
01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Hoornse Diep (020b)
Nijveensterkolk (0.6)

laatste schutting een kwartier voor sluitingstijd. Alleen op afroep: 24-uur
tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel. 050-5255381.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 050-5350266
vr/za

09:00-11:00

vr/za

15:00-17:00
01 mei t/m 30 september

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

14:00-19:00
01 oktober t/m 31 oktober

vr/za

09:00-11:00

vr/za

15:00-17:00
01 november t/m 31 maart

za

09:00-17:00

na afspraak minimaal een week van te voren
Alleen op afroep

brug over bovenhoofd Nijveensterkolk (0.6)

laatste schutting een kwartier voor sluitingstijd. Alleen op afroep: 24-uur
tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel. 050-5255381.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 050-5350266
vr/za

09:00-11:00

vr/za

15:00-17:00
01 mei t/m 30 september

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

14:00-19:00
01 oktober t/m 31 oktober

vr/za

09:00-11:00

vr/za

15:00-17:00
01 november t/m 31 maart

za

09:00-17:00

na afspraak minimaal een week van te voren
Alleen op afroep

Blauwe As - De Vaart (020d)
Sluis 1, Blauwe As (0.0)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-15:00
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01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Veenlustbrug (0.2)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30
01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Witterbrug (1.5)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Koning Willem III brug (1.7)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-15:00
01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Weiersbrug (1.8)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-15:00
01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Molenbrug Assen (2.0)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:00
01 oktober t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Venebrug (2.0)

Voor meer informatie over het bedienen van de bruggen kunt u contact
opnemen met de havenmeester via 06 – 25 50 32 25 of
havenmeester@assen.nl

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-25503225
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-15:00
01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (021b)
Graaldabrêge (1.2)

Zelfbediening; bediening door brugwachter mogelijk tussen aangegeven
tijden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Heerengat of Heeresloot (021d)
brug Heerenzijl (2.7)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Wijde Galle (021g)
Gallebrêge (0.0)

Voor het gehele jaar: Binnen bedientijden: Bediening op afstand vanaf het
Swettehûs. Voor de periodes van 1 november t/m 31 maart: Geen afroep
nodig.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Van Harinxmakanaal (022)
Tsjerk Hiddessluizen (0.4)

Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag en op
Koningsdag reguliere bediening. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) en
Hemelvaartsdag sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0517-412336
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-17:00

Tsjerk Hiddessluizen, brug over buitenhoofd (1) (0.4)

Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag en op
Koningsdag reguliere bediening. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) en
Hemelvaartsdag sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-17:00

Koningsbrug (2.2)

15 maart t/m 26 maart

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0517-412587

ma t/m za

06:00-07:00

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-19:00

ma t/m vr

19:00-21:00

za

07:00-18:00

za

18:00-19:00

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

27 maart t/m 30 april
Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Op
Koningsdag gewoon bediening.
ma t/m za

06:00-07:00

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

ma t/m za

07:00-19:00

ma t/m vr

19:00-21:00

zo/fstd

09:00-19:00

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep
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01 mei t/m 31 mei
Op Hemelvaartsdag bediening als op donderdag. Op bevrijdingsdag
gewoon bediening.
ma t/m za

06:00-07:00

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-21:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

06:00-07:00

ma t/m vr

07:00-21:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-20:00

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

01 september t/m 30 september

ma t/m za

06:00-07:00

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-21:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

06:00-07:00

ma t/m za

07:00-19:00

ma t/m vr

19:00-21:00

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

zo

09:00-19:00
01 november t/m 14 november

ma t/m za

06:00-07:00

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-19:00

ma t/m vr

19:00-21:00

za

07:00-18:00

za

18:00-19:00

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

15 november t/m 14 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 dec. ,
bediening als op zaterdag, tenzij deze valt op een zondag.
ma t/m vr

06:00-07:00

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-17:00

ma t/m vr

17:00-21:00

za

06:00-19:00

zo/fstd

00:00-23:59

Bediening op aanvraag
Alleen op afroep
Bediening op aanvraag
Alleen op afroep
Geen bediening
Geen bediening

brug Kiesterzijl (6.4)

Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag en op
Koningsdag reguliere bediening. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) en
Hemelvaartsdag sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.
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marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-17:00

Frisiabrege (7.9)

Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag en op
Koningsdag reguliere bediening. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) en
Hemelvaartsdag sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-17:00

Stationsbrug, Franeker (9.5)

Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag en op
Koningsdag reguliere bediening. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) en
Hemelvaartsdag sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

09:00-20:00

3-8, 20-25, 33-38 en 50-55 minuten over:
Uitsluitend voor beroepsvaart
3-8, 20-25, 33-38 en 50-55 minuten over:
Uitsluitend voor beroepsvaart
3-8, 20-25, 33-38 en 50-55 minuten over:
Uitsluitend voor beroepsvaart

01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

3-8, 20-25, 33-38 en 50-55 minuten over:
Uitsluitend voor beroepsvaart
3-8, 20-25, 33-38 en 50-55 minuten over:
Uitsluitend voor beroepsvaart

zo

09:00-17:00

3-8, 20-25, 33-38 en 50-55 minuten over:
Uitsluitend voor beroepsvaart

Dronrijp, brug (16.4)

Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag en op
Koningsdag reguliere bediening. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) en
Hemelvaartsdag sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.
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ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00
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zo
fietsbrug Ritsumasyl (23.4)

09:00-17:00
Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag en op
Koningsdag reguliere bediening. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) en
Hemelvaartsdag sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-17:00

Spoorbrug HRM (24.9)

Openingen tussen 06:00 en 21:00 uur.

marifoonkanaal: 22

26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0840 835460
ma t/m vr

05:58-06:02

ma t/m vr

06:09-06:17

ma t/m vr

06:42-06:46

ma t/m za

07:12-07:16

ma t/m za

07:41-07:45

ma t/m za

08:11-08:15

dagelijks

08:41-08:45

dagelijks

09:11-09:15

dagelijks

09:41-09:45

dagelijks

10:11-10:15

dagelijks

10:41-10:45

dagelijks

11:11-11:15

dagelijks

11:41-11:45

dagelijks

12:11-12:15

dagelijks

12:41-12:45

dagelijks

13:11-13:15

dagelijks

13:41-13:45

dagelijks

14:11-14:15

dagelijks

14:41-14:45

dagelijks

15:12-15:16

dagelijks

15:42-15:46

dagelijks

16:12-16:16

dagelijks

16:42-16:46

dagelijks

17:12-17:16

dagelijks

17:42-17:46

dagelijks

18:12-18:16

dagelijks

18:42-18:46

dagelijks

19:12-19:16

dagelijks

19:42-19:46

ma t/m vr

20:12-20:16

ma t/m vr

20:58-21:02

ma t/m vr

21:28-21:32

ma t/m vr

21:58-22:02

za

06:02-06:10

za

06:29-06:37

za

06:55-06:59
01 november t/m 11 december
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ma t/m vr

05:58-06:02

ma t/m vr

06:09-06:17

ma t/m vr

06:42-06:46

ma t/m za

07:12-07:16

ma t/m za

07:41-07:45

ma t/m za

08:11-08:15

dagelijks

08:41-08:45

dagelijks

09:11-09:15

dagelijks

09:41-09:45

dagelijks

10:11-10:15

dagelijks

10:41-10:45

dagelijks

11:11-11:15

dagelijks

11:41-11:45

dagelijks

12:11-12:15

dagelijks

12:41-12:45

dagelijks

13:11-13:15

dagelijks

13:41-13:45

dagelijks

14:11-14:15

dagelijks

14:41-14:45

dagelijks

15:12-15:16

dagelijks

15:42-15:46

dagelijks

16:12-16:16

dagelijks

16:42-16:46

ma t/m za

17:12-17:16

ma t/m za

17:42-17:46

ma t/m za

18:12-18:16

ma t/m za

18:42-18:46

ma t/m za

19:12-19:16

ma t/m za

19:42-19:46

ma t/m vr

20:12-20:16

ma t/m vr

20:58-21:02

ma t/m vr

21:28-21:32

ma t/m vr

21:58-22:02

za

06:02-06:10

za

06:29-06:37

za

06:55-06:59
12 december t/m 25 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

05:58-06:02

ma t/m vr

06:09-06:17

ma t/m vr

06:42-06:46

ma t/m za

07:12-07:16

ma t/m za

07:41-07:45

ma t/m za

08:11-08:15

dagelijks

08:41-08:45

dagelijks

09:11-09:15

dagelijks

09:41-09:45

dagelijks

10:11-10:15

dagelijks

10:41-10:45

dagelijks

11:11-11:15

dagelijks

11:41-11:45

dagelijks

12:11-12:15

dagelijks

12:41-12:45

dagelijks

13:11-13:15

dagelijks

13:41-13:45

dagelijks

14:11-14:15
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dagelijks

14:41-14:45

dagelijks

15:12-15:16

dagelijks

15:42-15:46

dagelijks

16:12-16:16

dagelijks

16:42-16:46

ma t/m za

17:12-17:16

ma t/m za

17:42-17:46

ma t/m za

18:12-18:16

ma t/m za

18:42-18:46

ma t/m za

19:12-19:16

ma t/m za

19:42-19:46

ma t/m vr

20:12-20:16

ma t/m vr

20:58-21:02

ma t/m vr

21:28-21:32

ma t/m vr

21:58-22:02

za

06:02-06:10

za

06:29-06:37

za

06:55-06:59

Spoorbrug HRMK (26.1)

Openingen tussen 7:00 en 21:00 uur en op afroep tussen 06:00 en 7:00 uur
en tussen 21:00 en 22:00 uur.

marifoonkanaal: 20

26 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: 084-0835460

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

05:52-06:00

Alleen op afroep

ma t/m za

06:22-06:30

Alleen op afroep

ma t/m za

06:52-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:26-07:32

ma t/m za

07:56-08:02

ma t/m vr

08:26-08:32

dagelijks

08:56-09:02

ma t/m vr

09:26-09:32

dagelijks

09:56-10:02

ma t/m vr

10:26-10:32

dagelijks

10:56-11:02

ma t/m vr

11:26-11:32

dagelijks

11:56-12:02

ma t/m vr

12:26-12:32

dagelijks

12:56-13:02

ma t/m vr

13:26-13:32

dagelijks

13:56-14:02

ma t/m vr

14:26-14:32

dagelijks

14:56-15:02

ma t/m vr

15:26-15:32

dagelijks

15:56-16:02

ma t/m vr

16:26-16:32

dagelijks

17:56-18:02

ma t/m vr

18:26-18:32

dagelijks

18:56-19:02

ma t/m vr

19:26-19:32

dagelijks

19:56-20:02

ma t/m vr

20:26-20:32

ma t/m vr

20:56-21:02

ma t/m vr

21:26-21:32

Alleen op afroep

ma t/m vr

21:56-22:02

Alleen op afroep

za

07:22-07:32

za

08:22-08:32

za/zo/fstd

09:22-09:32
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za/zo/fstd

10:22-10:32

za/zo/fstd

11:22-11:32

za/zo/fstd

12:22-12:32

za/zo/fstd

13:22-13:32

za/zo/fstd

14:22-14:32

za/zo/fstd

15:22-15:32

za/zo/fstd

16:22-16:32

za/zo/fstd

17:22-17:32

za/zo/fstd

18:22-18:32

za/zo/fstd

19:22-19:32

zo/fstd

16:56-17:02
01 april t/m 03 april

ma t/m za

05:52-06:00

Alleen op afroep

ma t/m za

06:22-06:30

Alleen op afroep

ma t/m za

06:52-07:00

Alleen op afroep

za

07:22-07:32

za

08:22-08:32

za/zo/fstd

09:22-09:32

za/zo/fstd

10:22-10:32

za/zo/fstd

11:22-11:32

za/zo/fstd

12:22-12:32

za/zo/fstd

13:22-13:32

za/zo/fstd

14:22-14:32

za/zo/fstd

15:22-15:32

za/zo/fstd

16:22-16:32

za/zo/fstd

17:22-17:32

za/zo/fstd

18:22-18:32

za/zo/fstd

19:22-19:32

zo/fstd

16:56-17:02

zo/fstd

17:56-18:02

zo/fstd

18:56-19:02

zo/fstd

19:56-20:02
04 april t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

05:52-06:00

Alleen op afroep

ma t/m za

06:22-06:30

Alleen op afroep

ma t/m za

06:52-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:26-07:33

ma t/m za

07:56-08:03

ma t/m vr

08:26-08:33

dagelijks

08:56-09:03

ma t/m vr

09:26-09:33

dagelijks

09:56-10:03

ma t/m vr

10:26-10:33

dagelijks

10:56-11:03

ma t/m vr

11:26-11:33

dagelijks

11:56-12:03

ma t/m vr

12:26-12:33

dagelijks

12:56-13:03

ma t/m vr

13:26-13:33

dagelijks

13:56-14:03

ma t/m vr

14:26-14:33

dagelijks

14:56-15:03

ma t/m vr

15:26-15:33

dagelijks

15:56-16:03
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ma t/m vr

16:26-16:33

ma t/m za

16:56-17:03

ma t/m vr

17:26-17:33

dagelijks

17:56-18:03

ma t/m vr

18:26-18:33

dagelijks

18:56-19:03

ma t/m vr

19:26-19:33

dagelijks

19:56-20:03

ma t/m vr

20:26-20:33

ma t/m vr

20:56-21:03

ma t/m vr

21:26-21:33

Alleen op afroep

ma t/m vr

21:56-22:03

Alleen op afroep

za

07:22-07:32

za

08:22-08:32

za/zo/fstd

09:22-09:32

za/zo/fstd

10:22-10:32

za/zo/fstd

11:22-11:32

za/zo/fstd

12:22-12:32

za/zo/fstd

13:22-13:32

za/zo/fstd

14:22-14:32

za/zo/fstd

15:22-15:32

za/zo/fstd

16:22-16:32

za/zo/fstd

17:22-17:32

za/zo/fstd

18:22-18:32

za/zo/fstd

19:22-19:32
01 november t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

05:52-06:00

Alleen op afroep

ma t/m za

06:22-06:30

Alleen op afroep

ma t/m za

06:52-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:26-07:33

ma t/m za

07:56-08:03

ma t/m vr

08:26-08:33

dagelijks

08:56-09:03

ma t/m vr

09:26-09:33

dagelijks

09:56-10:03

ma t/m vr

10:26-10:33

dagelijks

10:56-11:03

ma t/m vr

11:26-11:33

dagelijks

11:56-12:03

ma t/m vr

12:26-12:33

dagelijks

12:56-13:03

ma t/m vr

13:26-13:33

dagelijks

13:56-14:03

ma t/m vr

14:26-14:33

dagelijks

14:56-15:03

ma t/m vr

15:26-15:33

dagelijks

15:56-16:03

ma t/m vr

16:26-16:33

ma t/m za

16:56-17:03

ma t/m vr

17:26-17:33

dagelijks

17:56-18:03

ma t/m vr

18:26-18:33

dagelijks

18:56-19:03

ma t/m vr

19:26-19:33

dagelijks

19:56-20:03
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ma t/m vr

20:26-20:33

ma t/m vr

20:56-21:03

ma t/m vr

21:26-21:33

Alleen op afroep

ma t/m vr

21:56-22:03

Alleen op afroep

za

07:22-07:32

za

08:22-08:32

za/zo/fstd

09:22-09:32

za/zo/fstd

10:22-10:32

za/zo/fstd

11:22-11:32

za/zo/fstd

12:22-12:32

za/zo/fstd

13:22-13:32

za/zo/fstd

14:22-14:32

za/zo/fstd

15:22-15:32

za/zo/fstd

16:22-16:32

za

17:22-17:32

za

18:22-18:32

za

19:22-19:32
12 december t/m 25 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

05:52-06:00

Alleen op afroep

ma t/m za

06:22-06:30

Alleen op afroep

ma t/m za

06:52-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:26-07:32

ma t/m za

07:56-08:02

ma t/m vr

08:26-08:32

dagelijks

08:56-09:02

ma t/m vr

09:26-09:32

dagelijks

09:56-10:02

ma t/m vr

10:26-10:32

dagelijks

10:56-11:02

ma t/m vr

11:26-11:32

dagelijks

11:56-12:02

ma t/m vr

12:26-12:32

dagelijks

12:56-13:02

ma t/m vr

13:26-13:32

dagelijks

13:56-14:02

ma t/m vr

14:26-14:32

dagelijks

14:56-15:02

ma t/m vr

15:26-15:32

dagelijks

15:56-16:02

ma t/m vr

16:26-16:32

ma t/m za

17:56-18:02

ma t/m vr

18:26-18:32

ma t/m za

18:56-19:02

ma t/m vr

19:26-19:32

ma t/m za

19:56-20:02

ma t/m vr

20:26-20:32

ma t/m vr

20:56-21:02

ma t/m vr

21:26-21:32

Alleen op afroep

ma t/m vr

21:56-22:02

Alleen op afroep

za

07:22-07:32

za

08:22-08:32

za/zo/fstd

09:22-09:32

za/zo/fstd

10:22-10:32

za/zo/fstd

11:22-11:32

za/zo/fstd

12:22-12:32
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za/zo/fstd

13:22-13:32

za/zo/fstd

14:22-14:32

za/zo/fstd

15:22-15:32

za/zo/fstd

16:22-16:32

za

17:22-17:32

za

18:22-18:32

za

19:22-19:32

Van Harinxmabruggen (27.7)

Op afroep In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25
888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient
een afroep te worden aangevraagd.

marifoonkanaal: 18

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: 058-2886222
ma t/m za

06:00-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-19:00

Van 7.00 - 9.00 en 16.00 - 18.00 uur alleen voor

ma t/m vr

19:00-21:00

za

07:00-18:00

za

18:00-19:00

beroepsvaart.
Alleen op afroep

Alleen op afroep

01 april t/m 30 april
2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Koningsdag
normale bediening.
ma t/m za

06:00-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-19:00

Van 7.00 - 9.00 en 16.00 - 18.00 uur alleen voor
beroepsvaart.

ma t/m vr

19:00-21:00

za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei
2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Hemelvaartsdag
gewone bediening.
ma t/m za

06:00-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-21:00

Van 7.00 - 9.00 en 16.00 - 18.00 uur alleen voor

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00

beroepsvaart.

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

06:00-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-21:00

Van 7.00 - 9.00 en 16.00 - 18.00 uur alleen voor

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-20:00

beroepsvaart.

01 september t/m 30 september

ma t/m za

06:00-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-21:00

Van 7.00 - 9.00 en 16.00 - 18.00 uur alleen voor

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00

beroepsvaart.

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

06:00-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-19:00

Van 7.00 - 9.00 en 16.00 - 18.00 uur alleen voor

ma t/m vr

19:00-21:00

za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00

beroepsvaart.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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01 november t/m 14 november

ma t/m za

06:00-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-19:00

Van 7.00 - 9.00 en 16.00 - 18.00 uur alleen voor

ma t/m vr

19:00-21:00

za

07:00-18:00

za

18:00-19:00

beroepsvaart.
Alleen op afroep

Alleen op afroep

15 november t/m 14 maart

ma t/m vr

06:00-07:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-17:00

Van 7.00 - 9.00 en 16.00 - 17.00 uur alleen voor
beroepsvaart.

ma t/m vr

17:00-21:00

Alleen op afroep

za

06:00-19:00

Alleen op afroep

Nauwe Greuns (022a)
Greijdanus brege, fietsbrug (1.0)

Bediening op afstand vanaf Greunsbrug. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle
objecten gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als
zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt. Koningsdag heeft geen
afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]

2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:00

Oxena brids, draaibrug (2.6)

Bediening op afstand vanaf Greunsbrug. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle
objecten gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als
zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt. Koningsdag heeft geen
afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00
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za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:00

Pylkwiersterbrege (3.1)

Bediening op afstand vanaf Greunsbrug. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle
objecten gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als
zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt. Koningsdag heeft geen
afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]

2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:00

Noordergracht (022n)
Franekerpoortsbrug (0.4)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 oktober
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telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Plankenpad (024a3)
Sasbrug Harlingen (0.1)

Bij alle buitenbruggen kan er oponthoud zijn i.v.m. veerboten en treinen of
een te hoge waterstand (NAP+1,10m).

marifoonkanaal: 11

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0517-412512

aanvraag via VHF kanaal 11 of tel. 0517-412512. 1 januari, 1e en 2e
Kerstdag alle objecten gesloten.
dagelijks

00:00-23:59

Alleen op afroep

Noorderhaven (024a4)
Prins Hendrikbrug (0.3)

Bij alle buitenbruggen kan er oponthoud zijn i.v.m. veerboten en treinen of
een te hoge waterstand (NAP+1,10m). In betreffende periodes: Bediening
op aanvraag via VHF 11. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten
gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als
zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt. Koningsdag heeft geen
afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag.

marifoonkanaal: 11

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0517-412512

Draaitijden ieder uur om 5 voor het hele uur en 5 voor het halve uur. 2e
Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Koningsdag heeft
geen afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag.
ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

07:45-22:00

juli en augustus van 6 tot 22 uurf

01 november t/m 31 maart
Oudejaarsdag (31-12), de dag voor Kerst (24-12) sluiting als zaterdag,
behalve als dit op zondag valt.
ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

Op aanvraag via VHF 11 of tel 06-53752587.
Alleen op afroep
Op aanvraag via VHF 11of tel 06-53752587.
Alleen op afroep

Raadhuisbrug (0.6)

Bediening door jachthavenmeester 0517 - 415666. 2e Paasdag en 2e
Pinksterdag bediening als op zondag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor
1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag
valt. Koningsdag heeft geen afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag
is bediening als op donderdag.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Bediening door jachthavenmeester tel. 0517-415666. Brug wordt 2x per uur
bediend: 5 min. voor het hele en het halve uur. 2e Paasdag en 2e
Pinksterdag bediening als op zondag. Koningsdag heeft geen afwijkende
bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op donderdag.
ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

07:55-22:00
01 november t/m 31 maart
Oudejaarsdag (31-12) en de dag voor Kerst (24-12) sluiting als zaterdag
avond, behalve als dit op zondag valt.

ma t/m za

08:00-12:00

op aanvraag via VHF 11 of tel. 0517-412512.
Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

op aanvraag via VHF 11 of tel. 0517-412512.
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Grote Sluis Harlingen (0.7)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Grote Sluis, Harlingen, brug over binnenhoofd (0.7)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Leeuwenbrug (0.7)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Zuiderhaven (024a5)
Havenbrug - Harlingen (0.3)

Op 2e Paasdag, bediening als op zondag.

marifoonkanaal: 11

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Koningsdag en Hemelvaartsdag normale bediening, 2e Paasdag en2e
Pinksterdag bediening als op zondag.
ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

07:45-21:45

op aanvraag via VHF 11
Alleen op afroep
op aanvraag via VHF 11
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 dec. bediening als op zaterdag, tenzij vallend op een zondag.
ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00

op aanvraag via VHF 11
Alleen op afroep
op aanvraag via VHF 11
Alleen op afroep

Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (027)
Willem Loresluis, brug over buitenhoofd (8.2)

Engwierumerbrug wordt op afstand bediend. De Zijlsterrydbrug wordt vanaf
de Willem Lorésluis op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]

2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Koningsdag heeft
geen afwijkende bedieningstijden.
ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8.30 tot 16.00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
24 december sluiting als op zaterdagavond, behalve als dit op een zondag
valt

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-17:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Willem Loresluis (8.3)

Engwierumerbrug wordt op afstand bediend. De Zijlsterrydbrug wordt vanaf
de Willem Lorésluis op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0511-408316

2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Koningsdag heeft
geen afwijkende bedieningstijden.
ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8.30 tot 16.00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
24 december sluiting als op zaterdagavond, behalve als dit op een zondag
valt

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-17:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Engwierumerbrug (9.6)

Engwierumerbrug wordt op afstand bediend. De Zijlsterrydbrug wordt vanaf
de Willem Lorésluis op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 mei
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telefoonnummer: [onbekend]

2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Koningsdag heeft
geen afwijkende bedieningstijden.
ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8.30 tot 16.00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
24 december sluiting als op zaterdagavond, behalve als dit op een zondag
valt

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-17:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Ir. D.F. Woudabrug (12.3)

Voor de afroep momenten: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888.
Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten
gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
Hemelvaartsdag is bediening als op donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de
dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond, behalve als dit
op zondag valt.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Pagina 103 / 594

Schreiersbrug (18.0)

Voor de afroep momenten: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888.
Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten
gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
Hemelvaartsdag is bediening als op donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de
dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond, behalve als dit
op zondag valt.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart

ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Hegedyksterbrege (18.6)

Voor de afroep momenten: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888.
Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten
gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
Hemelvaartsdag is bediening als op donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de
dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond, behalve als dit
op zondag valt.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart

ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Woudpoortbrug (19.5)

1 nov - 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4
(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 2e Paasdag bediening als op zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

dagelijks

19:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 september t/m 30 september

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 14 maart
Op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag, geen bediening. Oudejaarsdag
(31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond,
behalve als dit op zondag valt.
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Altenabrege (20.2)

1 nov - 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4
(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 2e Paasdag bediening als op zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 april

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

dagelijks

19:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 september t/m 30 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep
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01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 14 maart
Op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag, geen bediening. Oudejaarsdag
(31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond,
behalve als dit op zondag valt.
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Iebrege (Eebrug), Dokkum (20.6)

1 nov - 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4
(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 2e Paasdag bediening als op zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 april

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

dagelijks

19:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 september t/m 30 september

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 14 maart
Op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag, geen bediening. Oudejaarsdag
(31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond,
behalve als dit op zondag valt.
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Hogebrug of Klaarkampsterbrug (24.7)

Engwierumerbrug wordt op afstand bediend. De Zijlsterrydbrug wordt vanaf
de Willem Lorésluis op afstand bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]

2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Koningsdag heeft
geen afwijkende bedieningstijden.
ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8.30 tot 16.00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
24 december sluiting als op zaterdagavond, behalve als dit op een zondag
valt

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-17:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Kolkhuisbrug (29.0)

1 nov - 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4
(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 2e Paasdag bediening als op zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 april

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

dagelijks

19:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 september t/m 30 september

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 14 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag, geen bediening. Oudejaarsdag
(31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond,
behalve als dit op zondag valt.
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Steenhuisbrug (29.1)

1 nov - 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4
(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 2e Paasdag bediening als op zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 april

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

dagelijks

19:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 september t/m 30 september

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 14 maart
Op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag, geen bediening. Oudejaarsdag
(31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond,
behalve als dit op zondag valt.
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Brug Aldtsjerk (29.6)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00

Zelfbediening

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00

Zelfbediening

01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00

Zelfbediening

01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep, 24 h vooraf via tel. nummer:
0511 - 14 05 11 (KCC gemeente Tytsjerksteradiel
bereikbaar ma t/m vr 9:00 - 16:30 uur).

Eebrug Leeuwarden (41.1)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 78

Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. Koningsdag en
Hemelvaartsdag reguliere bediening

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00: Uitsluitend beroepsvaart op afroep via 06 - 11 80
91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 18:00 - 19:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 058 - 29 25 888 ma t/m vr: 09:00 - 16:00 en za: 09:00 - 17:00:
Op afroep via 06 - 11 80 91 63 (beide bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2
uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. Oudejaarsdag
(31-12) en de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdagavond
behalve als dit op zondag valt.
ma t/m vr

06:00-07:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-16:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Noorderbrug Leeuwarden (41.8)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 78

Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. Koningsdag en
Hemelvaartsdag reguliere bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Pagina 109 / 594

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00: Uitsluitend beroepsvaart op afroep via 06 - 11 80
91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 18:00 - 19:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 058 - 29 25 888 ma t/m vr: 09:00 - 16:00 en za: 09:00 - 17:00:
Op afroep via 06 - 11 80 91 63 (beide bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2
uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. Oudejaarsdag
(31-12) en de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdagavond
behalve als dit op zondag valt.
ma t/m vr

06:00-07:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-16:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Vrouwenpoortsbrug (42.7)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 78

Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. Koningsdag en
Hemelvaartsdag reguliere bediening

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00: Uitsluitend beroepsvaart op afroep via 06 - 11 80
91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 18:00 - 19:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 058 - 29 25 888 ma t/m vr: 09:00 - 16:00 en za: 09:00 - 17:00:
Op afroep via 06 - 11 80 91 63 (beide bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2
uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. Oudejaarsdag
(31-12) en de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdagavond
behalve als dit op zondag valt.
ma t/m vr

06:00-07:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-16:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Verlaatsbrug Leeuwarden (43.3)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 78

Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. Koningsdag en
Hemelvaartsdag reguliere bediening

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00: Uitsluitend beroepsvaart op afroep via 06 - 11 80
91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 18:00 - 19:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 058 - 29 25 888 ma t/m vr: 09:00 - 16:00 en za: 09:00 - 17:00:
Op afroep via 06 - 11 80 91 63 (beide bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2
uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. Oudejaarsdag
(31-12) en de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdagavond
behalve als dit op zondag valt.
ma t/m vr

06:00-07:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-16:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Hermesbrug (44.2)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 78

Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. Koningsdag en
Hemelvaartsdag reguliere bediening

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00: Uitsluitend beroepsvaart op afroep via 06 - 11 80
91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 18:00 - 19:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 058 - 29 25 888 ma t/m vr: 09:00 - 16:00 en za: 09:00 - 17:00:
Op afroep via 06 - 11 80 91 63 (beide bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2
uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. Oudejaarsdag
(31-12) en de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdagavond
behalve als dit op zondag valt.

Slauerhoffbrug Leeuwarden (44.8)
marifoonkanaal: 80

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-07:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-16:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Bediening op afstand vanaf It Swettehus.
15 maart t/m 31 maart
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telefoonnummer: 058-2120968

Ma t/m za: 6-9 uur en 16-18 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
Ma t/m vr: 21-22 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Za: 19-20
uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
ma t/m za

06:00-09:00

ma t/m za

09:00-16:00

ma t/m za

16:00-18:00

ma t/m vr

18:00-21:00

ma t/m vr

21:00-22:00

za

18:00-19:00

za

19:00-20:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 april t/m 26 april
Ma t/m za: 6-9 uur en 16-18 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
Ma t/m vr: 21-22 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Za: 19-20
uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Zo: 19-20 uur: Uitsluitend
bediening voor beroepsvaart. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als
op zondag. Koningsdag heeft geen afwijkende bedieningstijden.
ma t/m za

06:00-09:00

ma t/m za

09:00-16:00

ma t/m za

16:00-18:00

ma t/m vr

18:00-21:00

ma t/m vr

21:00-22:00

za

18:00-19:00

za/zo/fstd

19:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

27 april t/m 27 april
Ma t/m za: 6-9 uur en 16-18 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
Ma t/m vr: 21-22 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Za: 19-20
uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Zo: 19-20 uur: Uitsluitend
bediening voor beroepsvaart.
dagelijks

06:00-08:59

dagelijks

09:00-15:59

Uitsluitend voor beroepsvaart

ma t/m vr/fstd

16:00-18:00

ma t/m vr/fstd

18:00-20:59

ma t/m vr/fstd

21:00-22:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

16:00-17:59

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

18:00-18:59

za/zo

19:00-20:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

28 april t/m 30 april
Ma t/m za: 6-9 uur en 16-18 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
Ma t/m vr: 21-22 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Za: 19-20
uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Zo: 19-20 uur: Uitsluitend
bediening voor beroepsvaart.
ma t/m za

06:00-08:59

ma t/m za

09:00-15:59

ma t/m za

16:00-17:59

ma t/m vr

18:00-20:59

ma t/m vr

21:00-22:00

za

18:00-18:59

za/zo/fstd

19:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 mei t/m 31 mei
Ma t/m za: 6-9 uur en 16-18 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
Ma t/m vr: 21-22 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Zo: 19-20
uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Hemelvaartsdag is bediening
als op donderdag.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

06:00-09:00

ma t/m za

09:00-16:00

Uitsluitend voor beroepsvaart
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ma t/m za

16:00-18:00

ma t/m vr

18:00-21:00

ma t/m vr

21:00-22:00

za

18:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00

zo/fstd

19:00-20:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 juni t/m 31 augustus
Ma t/m za: 6-9 uur en 16-18 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
Ma t/m vr: 21-22 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
ma t/m za

06:00-09:00

ma t/m za

09:00-16:00

ma t/m za

16:00-18:00

ma t/m vr

18:00-21:00

ma t/m vr

21:00-22:00

za

18:00-20:00

zo/fstd

09:00-20:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 september t/m 30 september
Ma t/m za: 6-9 uur en 16-18 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
Ma t/m vr: 21-22 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Zo: 19-20
uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
ma t/m za

06:00-09:00

ma t/m za

09:00-16:00

ma t/m za

16:00-18:00

ma t/m vr

18:00-21:00

ma t/m vr

21:00-22:00

za

18:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00

zo/fstd

19:00-20:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 oktober t/m 31 oktober
Ma t/m za: 6-9 uur en 16-18 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
Ma t/m vr: 21-22 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Za: 19-20
uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Zo: 19-20 uur: Uitsluitend
bediening voor beroepsvaart.
ma t/m za

06:00-09:00

ma t/m za

09:00-16:00

ma t/m za

16:00-18:00

ma t/m vr

18:00-21:00

ma t/m vr

21:00-22:00

za

18:00-19:00

za/zo/fstd

19:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 november t/m 14 november
Ma t/m za: 6-9 uur en 16-18 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
Ma t/m vr: 21-22 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Za: 19-20
uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
ma t/m za

06:00-09:00

ma t/m za

09:00-16:00

ma t/m za

16:00-18:00

ma t/m vr

18:00-21:00

ma t/m vr

21:00-22:00

za

18:00-19:00

za

19:00-20:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

15 november t/m 14 maart
Ma t/m za: 6-9 uur en 16-18 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart.
Ma t/m vr: 21-22 uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Za: 19-20
uur: Uitsluitend bediening voor beroepsvaart. Op 24 en 31 december,
sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

06:00-09:00

ma t/m za

09:00-16:00

ma t/m za

16:00-18:00

ma t/m vr

18:00-21:00

ma t/m vr

21:00-22:00

za

18:00-19:00

za

19:00-20:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Raskes (027b)
sluis Ezumazijl (0.0)

Op afspraak wordt de sluis bediend vanaf de sluis Lauwersoog (Prov
Groningen). Aanmelden (48 uur van te voren) via WSF (Wetterskip Fryslan)
058-2922222.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0582922222
dagelijks

00:00-23:59

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Groot- en Kleindiep (027g)
Kettingbrug (0.2)

1 nov - 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4
(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 2e Paasdag bediening als op zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 april

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 mei t/m 31 mei

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-19:00

dagelijks

19:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 september t/m 30 september

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

dagelijks

18:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 14 maart
Op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag, geen bediening. Oudejaarsdag
(31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond,
behalve als dit op zondag valt.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep
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Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (028)
Greunsbrug Leeuwarden (0.6)

De bewoners in de directe omgeving van de Hempens Fietsbrug hebben
een afstandsbediening.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]

Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. Koningsdag en
Hemelvaartsdag reguliere bediening
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00: Uitsluitend beroepsvaart op afroep via 06 - 11 80
91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober
Ma t/m vr: 06:00 - 07:00 en 19:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van
tevoren dient een afroep te worden aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-12:00

za/zo/fstd

13:00-16:15

za/zo/fstd

17:15-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Ma t/m vr: 06:00 - 07:30 en 18:00 - 20:00: Uitsluitend beroepsvaart op
afroep via 058 - 29 25 888 Za: 09:00 - 17:00: Op afroep via 06 - 11 80 91
63 (beide bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd. Oudejaarsdag (31-12) en de dag voor 1e
Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdagavond behalve als dit op zondag valt.
ma t/m vr

06:00-07:30

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Greunsspoorbrug (1.5)

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Opening tussen 6:00 en 20:30 uur. Opening aanvragen bij:
Treindienstleiding Groningen, tel: 0840-835460.

marifoonkanaal: 22

26 maart t/m 31 mei

telefoonnummer: 0840-835460

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

05:56-06:02

ma t/m vr

06:26-06:32

ma t/m vr

06:56-07:02

ma t/m vr

07:26-07:32

ma t/m vr

07:56-08:02

ma t/m vr

08:26-08:32
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dagelijks

08:56-09:02

dagelijks

09:26-09:32

dagelijks

09:56-10:02

dagelijks

10:26-10:32

dagelijks

10:56-11:02

dagelijks

11:26-11:32

dagelijks

11:56-12:02

dagelijks

13:26-13:32

dagelijks

13:56-14:02

dagelijks

14:26-14:32

dagelijks

14:56-15:02

dagelijks

15:26-15:32

dagelijks

15:56-16:02

dagelijks

16:26-16:32

dagelijks

17:56-18:02

dagelijks

18:26-18:32

dagelijks

18:56-19:02

dagelijks

19:26-19:32

ma t/m vr

19:56-20:02

ma t/m vr

20:26-20:32
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr

05:56-06:02

ma t/m vr

06:26-06:32

ma t/m vr

06:56-07:02

ma t/m vr

07:26-07:32

ma t/m vr

07:56-08:02

ma t/m vr

08:26-08:32

dagelijks

08:56-09:02

dagelijks

09:26-09:32

dagelijks

09:56-10:02

dagelijks

10:26-10:32

dagelijks

10:56-11:02

dagelijks

11:26-11:32

dagelijks

11:56-12:02

dagelijks

13:26-13:32

dagelijks

13:56-14:02

dagelijks

14:26-14:32

dagelijks

14:56-15:02

dagelijks

15:26-15:32

dagelijks

15:56-16:02

dagelijks

16:26-16:32

dagelijks

17:56-18:02

dagelijks

18:26-18:32

dagelijks

18:56-19:02

dagelijks

19:26-19:32

ma t/m vr/zo/fstd

19:56-20:02

ma t/m vr/zo/fstd

20:26-20:32
01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

05:56-06:02

ma t/m vr

06:26-06:32

ma t/m vr

06:56-07:02

ma t/m vr

07:26-07:32

ma t/m vr

07:56-08:02

ma t/m vr

08:26-08:32

Pagina 117 / 594

dagelijks

08:56-09:02

dagelijks

09:26-09:32

dagelijks

09:56-10:02

dagelijks

10:26-10:32

dagelijks

10:56-11:02

dagelijks

11:26-11:32

dagelijks

11:56-12:02

dagelijks

13:26-13:32

dagelijks

13:56-14:02

dagelijks

14:26-14:32

dagelijks

14:56-15:02

dagelijks

15:26-15:32

dagelijks

15:56-16:02

dagelijks

16:26-16:32

dagelijks

17:56-18:02

dagelijks

18:26-18:32

dagelijks

18:56-19:02

dagelijks

19:26-19:32

ma t/m vr

19:56-20:02

ma t/m vr

20:26-20:32
01 november t/m 11 december

ma t/m vr

05:56-06:02

ma t/m vr

06:26-06:32

ma t/m vr

06:56-07:02

ma t/m vr

07:26-07:32

ma t/m vr

07:56-08:02

ma t/m vr

08:26-08:32

ma t/m za

08:56-09:02

ma t/m za

09:26-09:32

ma t/m za

09:56-10:02

ma t/m za

10:26-10:32

ma t/m za

10:56-11:02

ma t/m za

11:26-11:32

ma t/m za

11:56-12:02

ma t/m za

13:26-13:32

ma t/m za

13:56-14:02

ma t/m za

14:26-14:32

ma t/m za

14:56-15:02

ma t/m za

15:26-15:32

ma t/m za

15:56-16:02

ma t/m za

16:26-16:32

ma t/m za

17:56-18:02

ma t/m za

18:26-18:32

ma t/m za

18:56-19:02

ma t/m za

19:26-19:32

ma t/m vr

19:56-20:02

ma t/m vr

20:26-20:32
12 december t/m 25 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

05:56-06:02

ma t/m vr

06:26-06:32

ma t/m vr

06:56-07:02

ma t/m vr

07:26-07:32

ma t/m vr

07:56-08:02

ma t/m vr

08:26-08:32
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ma t/m za

08:56-09:02

ma t/m za

09:26-09:32

ma t/m za

09:56-10:02

ma t/m za

10:26-10:32

ma t/m za

10:56-11:02

ma t/m za

11:26-11:32

ma t/m za

11:56-12:02

ma t/m za

13:26-13:32

ma t/m za

13:56-14:02

ma t/m za

14:26-14:32

ma t/m za

14:56-15:02

ma t/m za

15:26-15:32

ma t/m za

15:56-16:02

ma t/m za

16:26-16:32

ma t/m za

17:56-18:02

ma t/m za

18:26-18:32

ma t/m za

18:56-19:02

ma t/m za

19:26-19:32

ma t/m vr

19:56-20:02

ma t/m vr

20:26-20:32

2e Kanaalsbrug (2.5)

Bediening uitsluitend voor bestemmingsverkeer. In betreffende periodes:
Bediening op aanvraag via 06 - 11 80 91 63 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten. 2e
Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Oudejaarsdag
(31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond,
behalve als dit op zondag valt. Koningsdag heeft geen afwijkende
bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op donderdag.

marifoonkanaal: 78

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

09:00-10:00

ma t/m vr

14:00-15:00

Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Alleen op afroep
Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei
Geen bediening op 1e Paasdag en/of 1e Pinksterdag.
ma/di t/m do

09:00-10:00

ma/di t/m do

14:00-16:00

ma/di t/m do

17:30-18:30

vr/za

09:00-10:00

vr

14:00-16:00

vr

17:30-18:30

zo/fstd

18:30-19:15

Op afroep via 06 - 11 80 91 63.
Alleen op afroep
Op afroep via 06 - 11 80 91 63.
Alleen op afroep
Op afroep via 06 - 11 80 91 63.
Alleen op afroep

01 juni t/m 31 augustus
Geen bediening op 1e Pinksterdag.
ma/di/wo

09:00-10:00

ma/di/wo

14:00-16:00

ma/di/wo

17:30-18:30

Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

do/vr

17:30-18:30

vr/za

09:00-10:00

vr

14:00-16:00
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za

18:00-18:30

zo/fstd

19:45-20:15

Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Alleen op afroep

01 september t/m 30 september

ma/di t/m do

09:00-10:00

ma/di t/m do

14:00-16:00

ma/di t/m do

17:30-18:30

Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Alleen op afroep
Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Alleen op afroep
Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Alleen op afroep

vr/za

09:00-10:00

vr

14:00-16:00

vr

17:30-18:30

zo/fstd

18:30-19:15
01 oktober t/m 31 oktober
Vrijdag, 17.30-18: reguliere bediening.

ma t/m za

09:00-10:00

ma t/m vr

14:00-15:00

Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Alleen op afroep
Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Alleen op afroep

ma t/m vr

17:30-18:00

zo

18:45-19:15

Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Alleen op afroep

01 november t/m 14 maart

ma t/m vr

09:00-10:00

ma t/m vr

14:00-15:00

za

18:00-18:30

Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Alleen op afroep
Op afroep via 06 - 11 80 91 63
Alleen op afroep

1e Kanaalsbrug (3.5)

Alleen op afroep

Voor brugbediening melden bij de 2e Kanaalsbrug. Bediening uitsluitend
voor bestemmingsverkeer. Bediening op aanvraag via 06 - 11 80 91 63
(bereikbaar ma t/m vr 08:30-16:00). 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle
objecten gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als
zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt. Koningsdag heeft geen
afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]

Op afroep via 06 - 11 80 91 63. Paasdagen geen bediening.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 september
Op afroep via 06 - 11 80 91 63. Paasdagen geen bediening. Pinksterdagen
geen bediening. Hemelvaart en Koningsdag wel bediening.
ma t/m za

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 14 november
Op afroep via 06 - 11 80 91 63.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

15 november t/m 14 maart
Op afroep via 06 - 11 80 91 63.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

za

18:00-18:30

Alleen op afroep
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Blokhuisbrug Leeuwarden (3.7)

Voor brugbediening melden bij de 2e Kanaalsbrug. Bediening uitsluitend
voor bestemmingsverkeer. Bediening op aanvraag via 06 - 11 80 91 63
(bereikbaar ma t/m vr 08:30-16:00). 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle
objecten gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als
zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt. Koningsdag heeft geen
afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]

Op afroep via 06 - 11 80 91 63. Paasdagen geen bediening.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 september
Op afroep via 06 - 11 80 91 63. Paasdagen geen bediening. Pinksterdagen
geen bediening. Hemelvaart en Koningsdag wel bediening.
ma t/m za

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 14 november
Op afroep via 06 - 11 80 91 63.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

15 november t/m 14 maart
Op afroep via 06 - 11 80 91 63.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

za

18:00-18:30

Alleen op afroep

Wirdumerpoortsbrug (4.5)

Voor brugbediening melden bij de 2e Kanaalsbrug. Bediening uitsluitend
voor bestemmingsverkeer. Bediening op aanvraag via 06 - 11 80 91 63
(bereikbaar ma t/m vr 08:30-16:00). 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle
objecten gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als
zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt. Koningsdag heeft geen
afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]

Op afroep via 06 - 11 80 91 63. Paasdagen geen bediening.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 september
Op afroep via 06 - 11 80 91 63. Paasdagen geen bediening. Pinksterdagen
geen bediening. Hemelvaart en Koningsdag wel bediening.
ma t/m za

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 14 november
Op afroep via 06 - 11 80 91 63.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

15 november t/m 14 maart
Op afroep via 06 - 11 80 91 63.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

za

18:00-18:30

Alleen op afroep

Kollumer Kanaal en het Zijlsterrijd (031a)
Zijlsterrydbrug (3.8)

Engwierumerbrug wordt op afstand bediend. De Zijlsterrydbrug wordt vanaf
de Willem Lorésluis op afstand bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 mei
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telefoonnummer: [onbekend]

2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Koningsdag heeft
geen afwijkende bedieningstijden.
ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8.30 tot 16.00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
24 december sluiting als op zaterdagavond, behalve als dit op een zondag
valt

ma t/m za

07:00-09:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-17:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Afroep 2 uur vooraf, tel 058-2925888, optie 4
(bereikbaar ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (032)
Pieterzijl, brug (8.2)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

07:00-21:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Friesche Sluis Zoutkamp (16.5)

Laatste schutting start uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.
Bediening vanaf centrale post Lauwersoog.

marifoonkanaal: 85

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0519-349043
ma t/m za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

07:00-18:00

Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (033)
brug Oostermeer (7.7)

1 nov t/m 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888 optie 4
(bereikbaar ma. t/m vr. 8.30 - 16.00 uur) 2 uur van tevoren dient een afroep
te worden aangevraagd.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-16:15

dagelijks

18:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-16:15

dagelijks

18:15-20:00
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01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:15

dagelijks

18:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep. Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Kerstdag gesloten.

ma t/m za

09:00-17:00

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (034)
Hooidamsbrug (5.5)

Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08:30-16:00). Betaalde afroep, 24 uur vooruit bestellen. 1 januari, 1e en 2e
Kerstdag alle objecten gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening
als op zondag. Koningsdag heeft geen afwijkende bedieningstijden.
Hemelvaartsdag is bediening als op donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de
dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als zaterdag avond, behalve als dit
op zondag valt.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0511-539224
ma t/m za

06:00-07:00

ma t/m vr

07:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za/zo/fstd

07:00-21:00

Betaalde afroep
Alleen op afroep

Betaalde afroep
Alleen op afroep

01 mei t/m 30 september

ma t/m za

06:00-07:00

dagelijks

07:00-21:00

ma t/m vr

21:00-22:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

06:00-07:00

ma t/m vr

07:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

Betaalde afroep
Alleen op afroep

Betaalde afroep
Alleen op afroep

za/zo/fstd

07:00-21:00
01 november t/m 31 maart
.

ma t/m za

06:00-07:00

ma t/m vr

07:00-19:00

ma t/m vr

19:00-20:00

za

07:00-18:00

za

18:00-19:00

Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (037)
Meineslootbrug (1.5)

1 november t/m 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888.
Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08:30-16:00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten
gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za
Weidlanbrege (Leppedijkbrug ) (2.5)

09:00-17:00

Alleen op afroep

1 november t/m 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888.
Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08:30-16:00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten
gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za
spoorbrug Akkrum (2.7)

09:00-17:00

Alleen op afroep

Openingen tussen 9:00 en 20:30 uur. Indien nodig contact opnemen via de
intercom ter plaatse.

marifoonkanaal: [onbekend]

26 maart t/m 31 mei

telefoonnummer: 0840 842715
dagelijks

09:17-09:23

dagelijks

09:47-09:53

dagelijks

10:17-10:23

dagelijks

10:47-10:53

dagelijks

11:17-11:23

dagelijks

11:47-11:53

dagelijks

12:17-12:23

dagelijks

12:47-12:53

dagelijks

13:17-13:23

dagelijks

13:47-13:53

dagelijks

14:17-14:23

dagelijks

14:47-14:53

dagelijks

15:17-15:23

dagelijks

15:47-15:53

dagelijks

16:17-16:23

dagelijks

16:47-16:53

dagelijks

17:17-17:23

dagelijks

17:47-17:53

dagelijks

18:17-18:23

dagelijks

18:47-18:53

dagelijks

19:17-19:23

dagelijks

19:47-19:53

dagelijks

20:17-20:23
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:17-09:23

dagelijks

09:47-09:53

dagelijks

10:17-10:23

dagelijks

10:47-10:53

dagelijks

11:17-11:23

dagelijks

11:47-11:53

dagelijks

12:17-12:23
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dagelijks

12:47-12:53

dagelijks

13:17-13:23

dagelijks

13:47-13:53

dagelijks

14:17-14:23

dagelijks

14:47-14:53

dagelijks

15:17-15:23

dagelijks

15:47-15:53

dagelijks

16:17-16:23

dagelijks

16:47-16:53

dagelijks

17:17-17:23

dagelijks

17:47-17:53

dagelijks

18:17-18:23

dagelijks

18:47-18:53

dagelijks

19:17-19:23

dagelijks

19:47-19:53

dagelijks

20:17-20:23

dagelijks

20:47-20:53
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:17-09:23

dagelijks

09:47-09:53

dagelijks

10:17-10:23

dagelijks

10:47-10:53

dagelijks

11:17-11:23

dagelijks

11:47-11:53

dagelijks

12:17-12:23

dagelijks

12:47-12:53

dagelijks

13:17-13:23

dagelijks

13:47-13:53

dagelijks

14:17-14:23

dagelijks

14:47-14:53

dagelijks

15:17-15:23

dagelijks

15:47-15:53

dagelijks

16:17-16:23

dagelijks

16:47-16:53

dagelijks

17:17-17:23

dagelijks

17:47-17:53

dagelijks

18:17-18:23

dagelijks

18:47-18:53

dagelijks

19:17-19:23

dagelijks

19:47-19:53

dagelijks

20:17-20:23
01 november t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:17-09:23

ma t/m za

09:47-09:53

ma t/m za

10:17-10:23

ma t/m za

10:47-10:53

ma t/m za

11:17-11:23

ma t/m za

11:47-11:53

ma t/m za

12:17-12:23

ma t/m za

12:47-12:53

ma t/m za

13:17-13:23

ma t/m za

13:47-13:53

ma t/m za

14:17-14:23

ma t/m za

14:47-14:53
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ma t/m za

15:17-15:23

ma t/m za

15:47-15:53

ma t/m za

16:17-16:23

ma t/m za

16:47-16:53

ma t/m za

17:17-17:23

ma t/m za

17:47-17:53

ma t/m za

18:17-18:23

ma t/m za

18:47-18:53

ma t/m za

19:17-19:23

ma t/m za

19:47-19:53

ma t/m za

20:17-20:23
12 december t/m 25 maart

ma t/m za

09:17-09:23

ma t/m za

09:47-09:53

ma t/m za

10:17-10:23

ma t/m za

10:47-10:53

ma t/m za

11:17-11:23

ma t/m za

11:47-11:53

ma t/m za

12:17-12:23

ma t/m za

12:47-12:53

ma t/m za

13:17-13:23

ma t/m za

13:47-13:53

ma t/m za

14:17-14:23

ma t/m za

14:47-14:53

ma t/m za

15:17-15:23

ma t/m za

15:47-15:53

ma t/m za

16:17-16:23

ma t/m za

16:47-16:53

ma t/m za

17:17-17:23

ma t/m za

17:47-17:53

ma t/m za

18:17-18:23

ma t/m za

18:47-18:53

ma t/m za

19:17-19:23

ma t/m za

19:47-19:53

ma t/m za

20:17-20:23

Nesserzijl (4.8)

1 november t/m 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888.
Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08:30-16:00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten
gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za
Boornebrug (5.0)

09:00-17:00

Alleen op afroep

1 november t/m 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888.
Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08:30-16:00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten
gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 mei
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telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za
Fietsbrug in Lytse Stege (8.2)

09:00-17:00

Alleen op afroep

1 november t/m 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888.
Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08:30-16:00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten
gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 14 0513 of (0513) 617
617
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za
Hoofdbrug (Doelhofbrug) (8.3)

09:00-17:00

Alleen op afroep

1 november t/m 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888.
Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08:30-16:00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten
gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za
Fietsbrug in Spinhuisstege (8.4)

09:00-17:00

Alleen op afroep

1 november t/m 31 maart: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888.
Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08:30-16:00) 2 uur van tevoren dient een
afroep te worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten
gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-19:00
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01 november t/m 31 maart

ma t/m za
Rolbrege, brug in de Swynswei (16.2)

Alleen op afroep

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

09:00-17:00

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Spaltenbrug (21.4)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Overtoombrege (22.7)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Gurbe's Brege (23.3)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06-46063331
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:30-16:30
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zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Skansbrechje (23.5)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Gerk Numanbrug (23.6)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Gorredijk, Verlaat Nr.I (23.6)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Nutsdraai (23.7)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Pater van Ulden Draai (voetbrug) (23.7)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Bleekersbrege (23.9)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Finkebuurtsdraai (24.1)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Koartsweachtersbrege (24.4)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Boppedraai (24.8)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Eppingadraai (28.1)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:30-16:30
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zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Reitsmadraai (28.8)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Polebrege (29.3)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Verlaat Nr. II (29.4)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Verlaat Nr. III (31.3)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

brug over benedenhoofd Verlaat III (31.3)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Hemrik, fiets/voetbrug (31.9)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Spanjeburd, brug (33.0)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Verlaat Nr. IV (33.1)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Verlaat Nr. IV, voetbrug over benedenhoofd (33.1)
marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

16 mei t/m 30 juni
-

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Trambrug (Brug Wijnjeterp) (34.2)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06-46060074

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:30-16:30
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zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Klein Groningen, voetbrug (34.6)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Klein Groningen, brug (36.4)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Petersburg, brug in de Peelrug (38.2)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

brug in G.W. Smitweg Donkerbroek (40.2)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Jansmadraai (42.0)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Nanningaverlaat, brug over bovenhoofd (44.6)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Nanningaverlaat (Verlaat nr. V) (44.7)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

fiets/voetbrug Oosterwolde (45.3)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Hoofdbrug Oosterwolde (45.5)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

fietsbrug Oosterwolde (45.7)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:30-16:30

Pagina 137 / 594

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Venekoterbrug (46.4)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Fochtelerverlaat Nr. VI (48.5)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

brug over benedenhoofd Verlaat Nr. VI (48.5)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Stokersverlaat, Benedenverlaat Nr. VII (50.5)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

brug over bovenhoofd Stokersverlaat VII (50.6)
marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

16 mei t/m 30 juni
-

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Smidsdraai (51.2)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Bovenstverlaat Nr. VIII (52.0)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Bovenstverlaat Nr. VIII, brug over bovenhoofd (52.0)
marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

16 mei t/m 30 juni
-

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Ravenswoud, brug (52.3)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Appelscha, voetbrug (53.3)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:30-16:30
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zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Appelscha, voetbrug (1) (53.9)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Damsluis (Verlaat nr.IX) (55.0)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Damsluis, brug over bovenhoofd (55.0)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Witte-Wijksbrug (57.0)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (038)
Warrebrug (1.5)

Voor het gehele jaar: Binnen bedientijden: Bediening op afstand vanaf het
Swettehûs. Voor de periodes van 1 november t/m 31 maart: Geen afroep
nodig.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za
Poolsbrug (3.5)

09:00-17:00
Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen
ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-12:00
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dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening op aanvraag, 058 - 29 25 888. Optie 4
(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
aanvragen.
Alleen op afroep

Hooivaartbrug (8.6)

Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen
ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 058 - 2925888
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening op aanvraag, 058 - 29 25 888. Optie 4
(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
aanvragen.
Alleen op afroep

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (039)
Nije Sânsleatbrêge (0.6)

Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag en op
Koningsdag reguliere bediening. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) en
Hemelvaartsdag sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo

09:00-17:00

Jousterbrug (13.9)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.
ma t/m za
Rottumerbrug (16.4)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za
brug Nieuweschoot (17.7)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Deel, Monnikerak en Heeresloot (039c)
Deelsspoorbrug (0.0)

Openingen tussen 7:00 en 21:00 uur. In het weekend tussen 08:00 en
20:00 uur. Indien nodig contact opnemen via de Intercom ter plaatse

marifoonkanaal: [onbekend]

26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0840 842713

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:12-07:16

ma t/m vr

07:22-07:26

ma t/m vr

07:42-07:46

ma t/m vr

07:52-07:56

ma t/m za

08:12-08:16

ma t/m za

08:22-08:26

ma t/m vr

08:42-08:46

ma t/m vr

08:52-08:56

dagelijks

09:12-09:16

dagelijks

09:22-09:26

ma t/m vr

09:42-09:46

ma t/m vr

09:52-09:56

dagelijks

10:12-10:16

dagelijks

10:22-10:26

ma t/m vr

10:42-10:46

ma t/m vr

10:52-10:56

dagelijks

11:12-11:16

dagelijks

11:22-11:26

ma t/m vr

11:42-11:46
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ma t/m vr

11:52-11:56

dagelijks

12:12-12:16

dagelijks

12:22-12:26

ma t/m vr

12:42-12:46

ma t/m vr

12:52-12:56

dagelijks

13:12-13:16

dagelijks

13:22-13:26

ma t/m vr

13:42-13:46

ma t/m vr

13:52-13:56

dagelijks

14:12-14:16

dagelijks

14:22-14:26

ma t/m vr

14:42-14:46

ma t/m vr

14:52-14:56

dagelijks

15:12-15:16

dagelijks

15:22-15:26

ma t/m vr

15:42-15:46

dagelijks

16:12-16:16

dagelijks

16:22-16:26

ma t/m vr

16:42-16:46

ma t/m vr

16:52-16:56

dagelijks

17:12-17:16

dagelijks

17:22-17:26

ma t/m vr

17:42-17:46

ma t/m vr

17:52-17:56

dagelijks

18:12-18:16

dagelijks

18:22-18:26

ma t/m vr

18:42-18:46

ma t/m vr

18:52-18:56

dagelijks

19:12-19:16

dagelijks

19:22-19:26

ma t/m vr

19:42-19:46

ma t/m vr

19:52-19:56

ma t/m vr

20:12-20:16

ma t/m vr

20:22-20:26

ma t/m vr

20:42-20:56

za

07:42-07:56

za/zo/fstd

08:42-08:56

za/zo/fstd

09:42-09:56

za/zo/fstd

10:42-10:56

za/zo/fstd

11:42-11:56

za/zo/fstd

12:42-12:56

za/zo/fstd

13:42-13:56

za/zo/fstd

14:42-14:56

za/zo/fstd

15:42-15:56

za/zo/fstd

16:42-16:56

za/zo/fstd

17:42-17:56

za/zo/fstd

18:42-18:56

za/zo/fstd

19:42-19:56
01 november t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:12-07:16

ma t/m vr

07:22-07:26

ma t/m vr

07:42-07:46

ma t/m vr

07:52-07:56

ma t/m za

08:12-08:16

ma t/m za

08:22-08:26
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Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:42-08:46

ma t/m vr

08:52-08:56

ma t/m za

09:12-09:16

ma t/m za

09:22-09:26

ma t/m vr

09:42-09:46

ma t/m vr

09:52-09:56

ma t/m za

10:12-10:16

ma t/m za

10:22-10:26

ma t/m vr

10:42-10:46

ma t/m vr

10:52-10:56

ma t/m za

11:12-11:16

ma t/m za

11:22-11:26

ma t/m vr

11:42-11:46

ma t/m vr

11:52-11:56

ma t/m za

12:12-12:16

ma t/m za

12:22-12:26

ma t/m vr

12:42-12:46

ma t/m vr

12:52-12:56

ma t/m za

13:12-13:16

ma t/m za

13:22-13:26

ma t/m vr

13:42-13:46

ma t/m vr

13:52-13:56

ma t/m za

14:12-14:16

ma t/m za

14:22-14:26

ma t/m vr

14:42-14:46

ma t/m vr

14:52-14:56

ma t/m za

15:12-15:16

ma t/m za

15:22-15:26

ma t/m vr

15:42-15:46

ma t/m za

16:12-16:16

ma t/m za

16:22-16:26

ma t/m vr

16:42-16:46

ma t/m vr

16:52-16:56

ma t/m za

17:12-17:16

ma t/m za

17:22-17:26

ma t/m vr

17:42-17:46

ma t/m vr

17:52-17:56

ma t/m za

18:12-18:16

ma t/m za

18:22-18:26

ma t/m vr

18:42-18:46

ma t/m vr

18:52-18:56

ma t/m za

19:12-19:16

ma t/m za

19:22-19:26

ma t/m vr

19:42-19:46

ma t/m vr

19:52-19:56

ma t/m vr

20:12-20:16

ma t/m vr

20:22-20:26

ma t/m vr

20:42-20:56

za

07:42-07:56

za

08:42-08:56

za

09:42-09:56

za

10:42-10:56

za

11:42-11:56

za

12:42-12:56

za

13:42-13:56

za

14:42-14:56
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za

15:42-15:56

za

16:42-16:56

za

17:42-17:56

za

18:42-18:56

za

19:42-19:56
12 december t/m 25 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:12-07:16

ma t/m vr

07:22-07:26

ma t/m vr

07:42-07:46

ma t/m vr

07:52-07:56

ma t/m za

08:12-08:16

ma t/m za

08:22-08:26

ma t/m vr

08:42-08:46

ma t/m vr

08:52-08:56

ma t/m za

09:12-09:16

ma t/m za

09:22-09:26

ma t/m vr

09:42-09:46

ma t/m vr

09:52-09:56

ma t/m za

10:12-10:16

ma t/m za

10:22-10:26

ma t/m vr

10:42-10:46

ma t/m vr

10:52-10:56

ma t/m za

11:12-11:16

ma t/m za

11:22-11:26

ma t/m vr

11:42-11:46

ma t/m vr

11:52-11:56

ma t/m za

12:12-12:16

ma t/m za

12:22-12:26

ma t/m vr

12:42-12:46

ma t/m vr

12:52-12:56

ma t/m za

13:12-13:16

ma t/m za

13:22-13:26

ma t/m vr

13:42-13:46

ma t/m vr

13:52-13:56

ma t/m za

14:12-14:16

ma t/m za

14:22-14:26

ma t/m vr

14:42-14:46

ma t/m vr

14:52-14:56

ma t/m za

15:12-15:16

ma t/m za

15:22-15:26

ma t/m vr

15:42-15:46

ma t/m za

16:12-16:16

ma t/m za

16:22-16:26

ma t/m vr

16:42-16:46

ma t/m vr

16:52-16:56

ma t/m za

17:12-17:16

ma t/m za

17:22-17:26

ma t/m vr

17:42-17:46

ma t/m vr

17:52-17:56

ma t/m za

18:12-18:16

ma t/m za

18:22-18:26

ma t/m vr

18:42-18:46

ma t/m vr

18:52-18:56

ma t/m za

19:12-19:16

ma t/m za

19:22-19:26
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ma t/m vr

19:42-19:46

ma t/m vr

19:52-19:56

ma t/m vr

20:12-20:16

ma t/m vr

20:22-20:26

ma t/m vr

20:42-20:56

za

07:42-07:56

za

08:42-08:56

za

09:42-09:56

za

10:42-10:56

za

11:42-11:56

za

12:42-12:56

za

13:42-13:56

za

14:42-14:56

za

15:42-15:56

za

16:42-16:56

za

17:42-17:56

za

18:42-18:56

za

19:42-19:56

Terbandsterbrug (6.9)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za
Stationsbrug, Heerenveen (7.6)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za
Trambrug, Heerenveen (7.7)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 148 / 594

Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.
ma t/m za
Heerenwalsterbrug (8.0)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijpsterpoelen naar Langweerderwielen (040)
Brêge Noarder Alde Wei (7.3)

Voor het gehele jaar: Binnen bedientijden: Bediening op afstand vanaf het
Swettehûs. Voor de periodes van 1 november t/m 31 maart: Geen afroep
nodig.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (040a)
Slingerakbrug (5.7)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbediening tussen zonsopkomst en zonsondergang.
dagelijks

05:00-23:00

Zelfbediening

01 november t/m 31 maart

Kuinder of Tjonger (043)
Mildam, brug (13.3)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30
01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30
16 september t/m 15 mei

Sluis I, Nieuwehorne, brug over bovenhoofd (20.3)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:30-16:30
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01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30
16 september t/m 15 mei

sluis I, Nieuwehorne (20.3)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30
01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30
16 september t/m 15 mei

brug over bovenhoofd Sluis II Nijeberkoop (26.4)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30
01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30
16 september t/m 15 mei

sluis II, Nijeberkoop (26.4)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30
01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30
16 september t/m 15 mei

sluis III Oosterwolde (34.5)

16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:30-16:30
01 juli t/m 21 augustus

dagelijks

09:30-16:30
22 augustus t/m 15 september

ma t/m za

09:30-16:30
16 september t/m 15 mei

Schipsloot (043c)
Nijelamerbrug (3.4)
marifoonkanaal: [onbekend]

Bediening middels drukknop.
01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-19:00

Zelfbediening

01 november t/m 31 maart

dagelijks

09:00-17:00

Zelfbediening

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (044)
Follegabrug (2.9)

Voor het gehele jaar: Binnen bedientijden: Bediening op afstand vanaf het
Swettehûs. Voor de periodes van 1 november t/m 31 maart: Geen afroep
nodig.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
1 januari, 1e en 2e Kerstdag gesloten.

ma t/m za
Pier-Christiaanbrug (8.8)

09:00-17:00
01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0514-541024

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888 optie 4 (bereikbaar ma. t/m vrij.
08.30 - 16.00 uur) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden
aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag gesloten.

ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep.
Alleen op afroep

Oldelamerbrug (14.7)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888 optie 4 (bereikbaar ma. t/m vrij.
08.30 - 16.00 uur) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden
aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag gesloten.

ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep.
Alleen op afroep

Oldetrijnsterbrug (17.2)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-20:00
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01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888 optie 4 (bereikbaar ma. t/m vrij.
08.30 - 16.00 uur) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden
aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag gesloten.

ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep.
Alleen op afroep

Mr H.P. Linthorst Homansluis (18.7)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0561-481330

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888 optie 4 (bereikbaar ma. t/m vrij.
08.30 - 16.00 uur) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden
aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag gesloten.

ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep.
Alleen op afroep

Mr H.P. Linthorst Homansluis, brug over sluis (18.7)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888 optie 4 (bereikbaar ma. t/m vrij.
08.30 - 16.00 uur) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden
aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag gesloten.

ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep.
Alleen op afroep

Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (044a)
Driewegsluis, fietsbrug (0.5)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (044b)
brug over benedenhoofd sluis Kuinre (10.8)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0527-231792
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 oktober
Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
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ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

sluis Kuinre (10.8)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-231792

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (045)
Skarsterbrêge (7.9)

Voor het gehele jaar: Binnen bedientijden: Bediening op afstand vanaf het
Swettehûs. Voor de periodes van 1 november t/m 31 maart: Geen afroep
nodig.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-19:00
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01 november t/m 31 maart

ma t/m za
Scharsterrijnbrug (8.9)

09:00-17:00
01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0513-412674

dagelijks

09:10-09:11

dagelijks

09:40-09:41

dagelijks

10:10-10:11

dagelijks

10:40-10:41

dagelijks

11:10-11:11

dagelijks

11:40-11:41

dagelijks

12:10-12:11

dagelijks

12:40-12:41

dagelijks

13:10-13:11

dagelijks

13:40-13:41

dagelijks

14:10-14:11

dagelijks

14:40-14:41

dagelijks

15:10-15:11

dagelijks

15:40-15:41

dagelijks

18:40-18:41

dagelijks

19:10-19:11
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:10-09:11

dagelijks

09:40-09:41

dagelijks

10:10-10:11

dagelijks

10:40-10:41

dagelijks

11:10-11:11

dagelijks

11:40-11:41

dagelijks

12:10-12:11

dagelijks

12:40-12:41

dagelijks

13:10-13:11

dagelijks

13:40-13:41

dagelijks

14:10-14:11

dagelijks

14:40-14:41

dagelijks

15:10-15:11

dagelijks

15:40-15:41

dagelijks

18:40-18:41

dagelijks

19:10-19:11

dagelijks

19:40-19:41

dagelijks

20:10-20:11
01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:10-09:11

dagelijks

09:40-09:41

dagelijks

10:10-10:11

dagelijks

10:40-10:41

dagelijks

11:10-11:11

dagelijks

11:40-11:41

dagelijks

12:10-12:11

dagelijks

12:40-12:41

dagelijks

13:10-13:11

dagelijks

13:40-13:41

dagelijks

14:10-14:11

dagelijks

14:40-14:41

dagelijks

15:10-15:11
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dagelijks

15:40-15:41

dagelijks

18:40-18:41

dagelijks

19:10-19:11
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 optie 4
(bereikbaar ma. t/m vrij. 08.00 - 16.00 uur) 2 uur
van tevoren dient een afroep te worden
aangevraagd

Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (045a)
Jaansleatbrêge (0.9)

Voor het gehele jaar: Binnen bedientijden: Bediening op afstand vanaf het
Swettehûs. Voor de periodes van 1 november t/m 31 maart: Geen afroep
nodig.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (046)
Lemstersluis (4.1)

15 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: 22

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888 of 0514-561331 of via
VHF 22. Zijlroedebrug via Provincie Friesland telefoonnummer 058 - 292
58 88

telefoonnummer: 0514-561331

dagelijks

09:00-19:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 14 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888 of 0514-561331 of via
VHF 22. Zijlroedebrug via Provincie Friesland telefoonnummer 058 - 292
58 88. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za
Truitjezijlbrug (Blokjesbrug) (4.3)

09:00-17:00

Alleen op afroep

15 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888 of 0514-561331 of via
VHF 22. Zijlroedebrug via Provincie Friesland telefoonnummer 058 - 292
58 88

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-20:00
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01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 14 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888 of 0514-561331 of via
VHF 22. Zijlroedebrug via Provincie Friesland telefoonnummer 058 - 292
58 88. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za
Flevobrug (4.7)

09:00-17:00

Alleen op afroep

15 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888 of 0514-561331 of via
VHF 22. Zijlroedebrug via Provincie Friesland telefoonnummer 058 - 292
58 88

telefoonnummer: 0514-562321

dagelijks

09:00-19:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 14 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888 of 0514-561331 of via
VHF 22. Zijlroedebrug via Provincie Friesland telefoonnummer 058 - 292
58 88. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za
Zijlroedebrug (5.2)

09:00-17:00

Alleen op afroep

15 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888 of 0514-561331 of via
VHF 22. Zijlroedebrug via Provincie Friesland telefoonnummer 058 - 292
58 88

telefoonnummer: 0514-561548

dagelijks

09:00-19:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 14 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888 of 0514-561331 of via
VHF 22. Zijlroedebrug via Provincie Friesland telefoonnummer 058 - 292
58 88. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (047)
Hellingbrêge (2.8)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-19:00
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01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep tijdens kantooruren, tel. 058-2925888.
ma t/m za
Nieuwe Langebrug (8.4)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep tijdens kantooruren, tel. 058-2925888.

ma t/m za
Rengersbrug (13.8)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (048)
Ossebrege (fietsbrug) (4.2)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Handbediend. Bij niemand aanwezig verzoek om opening tel 06 - 54 64 79
11.

telefoonnummer: 06- 54647911

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 oktober t/m 30 april

dagelijks
Teernstrabrug (4.4)

00:00-23:59

Geen bediening

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Handbediend. Bij niemand aanwezig verzoek om opening tel 06 - 54 64 79
11.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 oktober t/m 30 april

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

Johan Frisokanaal (050)
Johan Frisosluis (1.3)

In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie
4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.
2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Koningsdag heeft
geen afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12)
sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0514-681480
dagelijks
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

08:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep
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dagelijks

09:00-20:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

08:00-09:00

ma t/m za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober

dagelijks

08:00-09:00

dagelijks

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart

ma t/m za

08:00-09:00

ma t/m vr

09:00-17:00

za

09:00-17:00

Johan Frisosluis, brug over binnenhoofd (1.4)

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie
4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.
2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Koningsdag heeft
geen afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12)
sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-09:00

dagelijks

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

08:00-09:00

ma t/m za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober

dagelijks

08:00-09:00

dagelijks

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart

ma t/m za

08:00-09:00

ma t/m vr

09:00-17:00

za

09:00-17:00

Warnserbrug (4.2)

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie
4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.
2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag. Koningsdag heeft
geen afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag. Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12)
sluiting als zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt.

marifoonkanaal: 85

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-09:00

dagelijks

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

08:00-09:00

ma t/m za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

08:00-09:00

dagelijks

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart

ma t/m za

08:00-09:00

ma t/m vr

09:00-17:00

za

09:00-17:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep

Stadsbuitengracht Stavoren (050a)
Koebrug (0.5)

De Kleine Koebrug wordt alleen bediend voor bestemmingsverkeer in
Stavoren i.v.m. doodlopende vaarweg. De oude Zeesluis en bijbehorende
brug worden alleen bediend voor bijzondere situaties, zoals b.v. de
Sinterklaasintocht..

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00
01 november t/m 31 maart
.

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening via havenmeester 0514 - 681216.
Alleen op afroep

Kleine Koebrug (0.8)

De Kleine Koebrug wordt alleen bediend voor bestemmingsverkeer in
Stavoren i.v.m. doodlopende vaarweg. De oude Zeesluis en bijbehorende
brug worden alleen bediend voor bijzondere situaties, zoals b.v. de
Sinterklaasintocht..

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00
01 november t/m 31 maart
.

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening via havenmeester 0514 - 681216.
Alleen op afroep

Oude Zeesluis (1.0)

De Kleine Koebrug wordt alleen bediend voor bestemmingsverkeer in
Stavoren i.v.m. doodlopende vaarweg. De oude Zeesluis en bijbehorende
brug worden alleen bediend voor bijzondere situaties, zoals b.v. de
Sinterklaasintocht..

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0514-681216

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00
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01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00
01 november t/m 31 maart
.

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening via havenmeester 0514 - 681216.
Alleen op afroep

Oude Zeesluis, brug over buitenhoofd (1.0)

De Kleine Koebrug wordt alleen bediend voor bestemmingsverkeer in
Stavoren i.v.m. doodlopende vaarweg. De oude Zeesluis en bijbehorende
brug worden alleen bediend voor bijzondere situaties, zoals b.v. de
Sinterklaasintocht..

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0514-681216
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00
01 november t/m 31 maart
.

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening via havenmeester 0514 - 681216.
Alleen op afroep

Haven van Hindeloopen (052)
Zeesluis Hindeloopen (1.8)

01 oktober t/m 30 april: Bediening op aanvraag via 06 11 45 61 70
(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient en afroep te
worden aangevraagd. In april feestdagen bediening op afroep.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Bediening op hele en halve uren.
ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

14:00-17:00

ma t/m za

19:00-20:00

zo/fstd

08:00-10:00

zo/fstd

17:00-19:00
01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep. Nieuwjaarsdag en Kerstdagen geen bediening.
Paasdagen en Koningsdag bediening op afroep (regulier),

dagelijks
Zeesluisbrug (1.8)

09:00-20:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 30 april: Bediening op aanvraag via 06 11 45 61 70
(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient en afroep te
worden aangevraagd. In april feestdagen bediening op afroep.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Bediening op hele en halve uren.
ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

14:00-17:00

ma t/m za

19:00-20:00

zo/fstd

08:00-10:00
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zo/fstd

17:00-19:00
01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep. Nieuwjaarsdag en Kerstdagen geen bediening.
Paasdagen en Koningsdag bediening op afroep (regulier),

dagelijks

09:00-20:00

Alleen op afroep

Vaarweg van Workum naar de Fluessen (054)
spoorbrug Klifrak (0.1)

Opening op verzoek. Opening aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen,
tel: 0840 835460.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0840 835460
dagelijks

09:00-20:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep

Workumertrekvaart (055)
Eemswouderbrug (1.4)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za
Tjerkwerderbrug (2.2)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za
Parregaasterbrug (5.3)
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei
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marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za
Nijhuizumerbrug (9.4)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za
Sudergoabrêge (10.3)

09:00-17:00

Alleen op afroep

Voor het gehele jaar: Binnen bedientijden: Bediening op afstand vanaf het
Swettehûs. Voor de periodes van 1 november t/m 31 maart: Geen afroep
nodig.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Op 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m za
Noarderbrêge, Workum (11.1)

09:00-17:00
In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie
4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Beginebrug (11.7)

In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie
4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Kettingbrug, Workum (12.3)

In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie
4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Zeesluis Workum (12.8)

In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie
4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0515-541778
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Zeesluis, Workum, brug over buitenhoofd (12.8)

In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie
4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0515-541778
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (056)
Osingahuizen (De Skou) (1.2)

November t/m maart: Bediening op aanvraag via 058-2925888. Optie
4.(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 mei
Woudvaartbrug op afroep via 0515 - 41 41 06.
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dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Indien niemand aanwezig: 0515 - 41 41 06.

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober
Woudvaartbrug op afroep via 0515 - 41 41 06.

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep
Alleen op afroep

't Wiiddraai, Nijezijl (4.9)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 058-2925888

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 optie 4 (min 2 uur van te voren)
(bereikbaar ma t/m vrij 08.00-16.00 uur)

dagelijks

09:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

spoorbrug Nijezijl (5.0)

Bediening op afroep. Opening aanvragen bij Treindienstleiding Groningen,
tel: 0840 835460.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0840 835460
dagelijks

09:00-20:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart

ma t/m za
De Draai, voetbrug (5.9)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 optie 4 (min 2 uur van te voren)
(bereikbaar ma t/m vrij 08.00-16.00 uur)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

brug Abbegeasterketting (8.5)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 058-2925888

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za
brug Wolsumerketting (10.7)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za
Kruiswaterbrug (13.6)

09:00-17:00

Alleen op afroep

27 maart t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0515-572795

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
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01 november t/m 26 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.
ma t/m za
Blauwpoortsbrug (14.1)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888, optie
4 (ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

Weisleat (056a2)
Draaibrug De Syl te Heeg (0.4)

In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie
4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:30-10:00

dagelijks

11:30-12:00

dagelijks

16:30-17:00
01 mei t/m 30 juni

ma t/m vr/fstd

09:30-10:00

dagelijks

11:30-12:30

dagelijks

16:30-17:30

za/zo

09:00-10:00

za/zo

19:00-19:30
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-10:00

dagelijks

11:30-12:30

dagelijks

16:30-17:30

dagelijks

19:00-19:30
01 september t/m 30 september

ma t/m vr

09:30-10:00

dagelijks

11:30-12:30

dagelijks

16:30-17:30

za/zo/fstd

09:00-10:00

za/zo/fstd

19:00-19:30
01 oktober t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:30-10:00

dagelijks

11:30-12:00
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dagelijks

16:30-17:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za
Fokke van Ommenbrêge (0.8)

09:00-16:00

Alleen op afroep

Zelfbediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks
Weisleatbrêge (0.8)

00:00-23:59

Zelfbediening

In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie
4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:30-10:00

dagelijks

11:30-12:00

dagelijks

16:30-17:00
01 mei t/m 30 juni

ma t/m vr/fstd

09:30-10:00

dagelijks

11:30-12:30

dagelijks

16:30-17:30

za/zo

09:00-10:00

za/zo

19:00-19:30
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-10:00

dagelijks

11:30-12:30

dagelijks

16:30-17:30

dagelijks

19:00-19:30
01 september t/m 30 september

ma t/m vr

09:30-10:00

dagelijks

11:30-12:30

dagelijks

16:30-17:30

za/zo/fstd

09:00-10:00

za/zo/fstd

19:00-19:30
01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:30-10:00

dagelijks

11:30-12:00

dagelijks

16:30-17:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-16:00

Alleen op afroep

Vaarweg Sneek-IJlst (057)
Oppenhuizerbrug (0.1)

November t/m maart: Bediening op aanvraag via 058-2925888. Optie
4.(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0515-413658

Woudvaartbrug op afroep via 0515 - 41 41 06.
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Indien niemand aanwezig: 0515 - 41 41 06.

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober
Woudvaartbrug op afroep via 0515 - 41 41 06.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep
Alleen op afroep

Harinxmabrug (0.4)

November t/m maart: Bediening op aanvraag via 058-2925888. Optie
4.(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0515-413658

Woudvaartbrug op afroep via 0515 - 41 41 06.
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Indien niemand aanwezig: 0515 - 41 41 06.

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober
Woudvaartbrug op afroep via 0515 - 41 41 06.

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep
Alleen op afroep

Lemmerbrug (0.9)

November t/m maart: Bediening op aanvraag via 058-2925888. Optie
4.(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0515-413658

Woudvaartbrug op afroep via 0515 - 41 41 06.
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Indien niemand aanwezig: 0515 - 41 41 06.

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober
Woudvaartbrug op afroep via 0515 - 41 41 06.

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep
Alleen op afroep

Geeuwbrug (4.4)

November t/m maart: Bediening op aanvraag via 058-2925888. Optie
4.(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]

Woudvaartbrug op afroep via 0515 - 41 41 06.
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Indien niemand aanwezig: 0515 - 41 41 06.

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober
Woudvaartbrug op afroep via 0515 - 41 41 06.

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (058)
Woudvaartbrug (0.0)

01 november 2021 t/m 31 maart 2022: Bediening op afroep, via
058-2925888, optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren
aanvragen. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening. Overige
feestdagen gewoon bediening, tenzij op een zondag. 01 april 2022 t/m 31
mei 2022: Op afroep: 0515-414106 (Lemmerbrug) 01 juni 2022 t/m 31
augustus 2022: Indien niemand aanwezig, tel 0515-414106 (Lemmerbrug)
01 september 2022 t/m 31 oktober 2022: Op afroep: 0515-414106
(Lemmerbrug)

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]

Op afroep: 0515-414106 (Lemmerbrug)
dagelijks

09:00-19:00

Alleen op afroep: 0515-414106.

01 juni t/m 31 augustus
Indien niemand aanwezig, tel 0515-414106 (Lemmerbrug)
dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober
Op afroep: 0515-414106 (Lemmerbrug)

dagelijks

09:00-19:00

Alleen op afroep: 0515-414106.

01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep, via 058-2925888, optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren aanvragen. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag
geen bediening. Overige feestdagen gewoon bediening, tenzij op een
zondag.
ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep: 058-2925888.

Boeresloot (058a)
Wite Brêge, fietsdraaibrug (0.0)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00

Zelfbediening
Zelfbediening

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

08:00-20:00

Zelfbediening
Zelfbediening

01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00

Zelfbediening
Zelfbediening

01 november t/m 31 maart

It Ges (059a)
It Ges (1.5)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-17:00

Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 optie 4
(bereikbaar ma t/m vrij 08.30-16.00 uur). 2 uur
van tevoren dient een afroep te worden
aangevraagd.
Alleen op afroep

Lemmer - Delfzijl (060)
Farmsum, brug over buitenhoofd zeesluis (0.5)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 26
telefoonnummer: 0596-633860

dagelijks

Zeesluis Farmsum (0.6)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 26
telefoonnummer: 0596-633860 / fax

dagelijks

00:00-23:59

0596-633869
Zeesluis Farmsum (0.6)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 26
telefoonnummer: 0596-633860 / fax

dagelijks

00:00-23:59

0596-633869
Farmsum, brug over binnenhoofd zeesluis (0.7)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0596-633860

dagelijks

Eelwerderbrug (4.8)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 64

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 0596-633860

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Woldbrug (6.8)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 64

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 0596-633860

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Bloemhofbrug (14.1)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 64

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 0596-633860

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Borgbrug (23.7)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 64

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 050-5410097 (CP

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

Oostersluis)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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fstd
Driebondsbrug (25.4)

06:00-22:00

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

Geen reguliere bediening. Brug wordt alleen bediend voor bijzonder
transporten en nieuwbouwschepen. Recreatievaart kan dan meevaren.
Aanmelden per mail bij nautischloketNN@rws.nl minimaal 5 werkdagen
vooraf.

marifoonkanaal: 64

01 oktober t/m 30 september

telefoonnummer: 050-5410097
Brug over bovenhoofd Oostersluis (27.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 050-5410097

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Oostersluis (27.2)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 050-5410097 / fax

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

050-5417157

Brug over benedenhoofd Oostersluis (27.3)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 050-5410097

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Busbaanbrug (28.1)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 68

Bediening op afroep. 24 uur tevoren aan te vragen bij gemeente
Groningen, 050-3188500.

telefoonnummer: 050-3188500
Gerrit Krolbrug (28.6)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 68

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 050-5410097

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Brug Dorkwerd (34.3)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 86

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 0594-212303

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Pinkstermaandag tot 23.59 uur
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Brug Aduard (36.5)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 86

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 0594-212303

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Brug Zuidhorn (41.2)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 86

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 0594-212303

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Gaarkeukensluis, brug over benedenhoofd (47.1)
marifoonkanaal: 18

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december
Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 0594-212303

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Gaarkeukensluis (47.2)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 0594-212303 / fax

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

0594-213828

Brug Eibersburen (51.5)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 0594-212303 / fax

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

0594-212828

Brug Stroobos (54.0)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 088-797 55 60

Brug Blauwverlaat (57.0)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december
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marifoonkanaal: 20

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 088-797 55 60

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Brug Kootstertille (62.9)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 088-797 55 60

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Brug Schuilenburg (65.0)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 088-797 55 60

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Brug Burgum (70.6)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 088-797 55 60

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Fonejachtbrug (75.5)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Bediening op aanvraag uitsluitend voor schepen die vwb afmetingen niet
via een andere route kunnen. Bediening aanvragen minimaal 5 werkdagen
van te voren bij Centrale Post IJsselmeer 088 – 797 33 00

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

Spoorbrug Grou (87.8)

02:00-04:00

Alleen op afroep

Openingen tussen 6:00 en 21:00 uur Indien nodig contact opnemen via de
intercom ter plaatse.

marifoonkanaal: 18

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 0840 842714

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Aanvraag bediening kan via website https://beterbediend.rws.nl.
ma t/m za

06:00-06:08

Alleen op afroep

ma t/m za

06:17-06:22

Alleen op afroep

ma t/m za

06:47-06:52

Alleen op afroep

ma t/m za

07:17-07:22

Alleen op afroep

ma t/m za

07:47-07:52

Alleen op afroep

dagelijks

08:17-08:22

Alleen op afroep

dagelijks

08:47-08:52

Alleen op afroep

dagelijks

09:17-09:22

Alleen op afroep

dagelijks

09:47-09:52

Alleen op afroep

dagelijks

10:17-10:22

Alleen op afroep

dagelijks

10:47-10:52

Alleen op afroep

dagelijks

11:17-11:22

Alleen op afroep

dagelijks

11:47-11:52

Alleen op afroep
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dagelijks

12:17-12:22

Alleen op afroep

dagelijks

12:47-12:52

Alleen op afroep

dagelijks

13:17-13:22

Alleen op afroep

dagelijks

13:47-13:52

Alleen op afroep

dagelijks

14:17-14:22

Alleen op afroep

dagelijks

14:47-14:52

Alleen op afroep

dagelijks

15:17-15:22

Alleen op afroep

dagelijks

15:47-15:52

Alleen op afroep

dagelijks

16:17-16:22

Alleen op afroep

dagelijks

16:47-16:52

Alleen op afroep

dagelijks

17:17-17:22

Alleen op afroep

dagelijks

17:47-17:52

Alleen op afroep

dagelijks

18:17-18:22

Alleen op afroep

dagelijks

18:47-18:52

Alleen op afroep

dagelijks

19:17-19:22

Alleen op afroep

dagelijks

19:47-19:52

Alleen op afroep

dagelijks

20:17-20:22

Alleen op afroep

dagelijks

20:47-20:52

Alleen op afroep

ma t/m za

21:17-21:22

Alleen op afroep

ma t/m za

21:47-21:52

Alleen op afroep

zo/fstd

07:22-07:27

Alleen op afroep

zo/fstd

07:52-07:57

Alleen op afroep

Brug Aldskou (Oudeschouw) (89.9)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 81
telefoonnummer: 088-797 55 61

ma t/m za

06:00-09:00

Bediening op afspraak voor beroepsvaart
(afspraken maken de dag voorafgaande voor
20:00 uur via website https://beterbediend.rws.nl)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-21:00

Lokale bediening/bediening op afstand

ma t/m za

21:00-22:00

Bediening op afspraak voor beroepsvaart
(afspraken maken voor 19:00 uur via website
https://beterbediend.rws.nl)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Aanvraag bediening kan via website https://beterbediend.rws.nl. Op 24
december en 31 december bediening tot 19.00 uur. De meldknop voor
recreatievaart is buiten gebruik in de winterbediening.
dagelijks

07:00-09:00

dagelijks

09:00-21:00

Bediening op afspraak
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Bediening op afspraak
Alleen op afroep

Brug Uitwellingerga (100.2)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 81
telefoonnummer: 088-797 55 62

ma t/m za

06:00-09:00

Bediening op afspraak voor beroepsvaart
(afspraken maken de dag voorafgaande voor
20:00 uur via website https://beterbediend.rws.nl)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-21:00

Lokale bediening/bediening op afstand

ma t/m za

21:00-22:00

Bediening op afspraak voor beroepsvaart
(afspraken maken voor 19:00 uur via website
https://beterbediend.rws.nl)
Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Aanvraag bediening kan via website https://beterbediend.rws.nl. Op 24
december en 31 december bediening tot 19.00 uur. De meldknop voor
recreatievaart is buiten gebruik in de winterbediening.
dagelijks

07:00-09:00

Bediening op afspraak
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-21:00

Bediening op afspraak
Alleen op afroep

Brug Spannenburg (110.7)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 088-797 55 63

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

brug over benedenhoofd Prinses Margrietsluis (117.3)
marifoonkanaal: 20

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december
Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 088-797 5555

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Prinses Margrietsluis (117.5)

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20

Op feestdagen bediening als op een normale dag. Op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20.00
uur. Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06.00 uur

telefoonnummer: 088-797 5555

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

Pinkstermaandag tot 23.59 uur

Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (061)
Tutsebrêge (2.3)

Voor het gehele jaar: Binnen bedientijden: Bediening op afstand vanaf het
Swettehûs. Voor de periodes van 1 november t/m 31 maart: Geen afroep
nodig.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Wergeasterfeart (061a)
Palmabrêge (0.9)

Voor het gehele jaar: Binnen bedientijden: Bediening op afstand vanaf het
Swettehûs. Voor de periodes van 1 november t/m 31 maart: Geen afroep
nodig.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za
Grote brug te Wergea (6.8)

09:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 30 september

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 oktober t/m 30 april
Alleen bediening mogelijk voor bestemmingsverkeer.

Vaarweg door Wergea naar Prinses Margrietkanaal (061b)
Tweede brug in Wergea (0.8)

01 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 30 september

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 oktober t/m 30 april
Alleen bediening mogelijk voor bestemmingsverkeer.

Eerste brug in Wergea (1.0)

01 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 30 september

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Alleen bediening mogelijk voor bestemmingsverkeer.
De Biensma Feart (061c)
Biensmabrêge (1.0)

Zelfbediening; bediening door brugwachter mogelijk tussen aangegeven
tijden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (062)
Wartenbrêge (4.0)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
.

ma t/m za

09:00-17:00

Op aanvraag, min. 2 uur vooraf, tel 058-2925888,
optie 4, ma t/m vr van 8.30-16 uur
Alleen op afroep

Rogsleatbrêge (4.3)

Voor het gehele jaar: Binnen bedientijden: Bediening op afstand vanaf het
Swettehûs. Voor de periodes van 1 november t/m 31 maart: Geen afroep
nodig.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:00-17:00

Franekervaart (064)
Winsum, brug in Spannumerdijk (4.7)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op aanvraag via 058-29 25 888, optie 4 (ma t/m
vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

brug in Skrinserdijk Oosterlittens (6.7)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op aanvraag via 058-29 25 888, optie 4 (ma t/m
vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

Brug Rien (11.9)

01 november 2021 t/m 31 maart 2022: Bediening op afroep, via
058-2925888, optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren
aanvragen. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening. 01 april 2022
t/m 31 oktober 2022: Op afroep via 06–46234067.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]

Op afroep via 06-46234067.
dagelijks

09:00-12:00

Op afroep via 06-46234067.

dagelijks

13:00-16:15

Op afroep via 06-46234067.

dagelijks

17:15-19:00

Op afroep via 06-46234067.

01 juni t/m 31 augustus
Op afroep via 06-46234067.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:00

Op afroep via 06-46234067.

dagelijks

13:00-16:15

Op afroep via 06-46234067.
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dagelijks

17:15-20:00

Op afroep via 06-46234067.

01 september t/m 31 oktober
Op afroep via 06-46234067.
dagelijks

09:00-12:00

Op afroep via 06-46234067.

dagelijks

13:00-16:15

Op afroep via 06-46234067.

dagelijks

17:15-19:00

Op afroep via 06-46234067.

01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.
ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep via 058-292 58 88.
Alleen op afroep

Brug Tirns (17.2)

01 november 2021 t/m 31 maart 2022: Bediening op afroep, via
058-2925888, optie 4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren
aanvragen. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening. 01 april 2022
t/m 31 oktober 2022: Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]

Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.
dagelijks

09:00-12:00

Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.

dagelijks

13:00-16:15

Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.

dagelijks

17:15-19:00

Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.

01 juni t/m 31 augustus
Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.
dagelijks

09:00-12:00

Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.

dagelijks

13:00-16:15

Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.

dagelijks

17:15-20:00

Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.

01 september t/m 31 oktober
Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.
dagelijks

09:00-12:00

Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.

dagelijks

13:00-16:15

Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.

dagelijks

17:15-19:00

Op afroep via 06-20449506 of 06-13378048.

01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.
ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep via 058-292 58 88.
Alleen op afroep

Bolswardertrekvaart (065)
Brug Baard (6.4)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
In betreffende periode: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4
(bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren aanvragen.

ma t/m za

09:00-17:00

Op afroep
Alleen op afroep

brug Wommels (14.7)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-12:00
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dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888, optie
4 (ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

Sint Jansbrug (21.6)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888, optie
4 (ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

Gijsbert Japicxbrug (22.1)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888, optie
4 (ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

Harlingen-Bolsward (066)
Industriebrug Harlingen (0.6)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 oktober
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telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Oosterbrug (1.4)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Kerkpoortsbrug (1.8)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Trambrug Harlingen (1.9)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te worden aangevraagd. 1
januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

ma t/m za
spoorbrug Harlingen (1.9)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: 11

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 06 53 75 25 87

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Balklandbrug (2.0)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: 11

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 181 / 594

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Van Hulstbrug (fietsbrug) (2.3)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: 11

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Nooroostersingel (066a)
Singelbrug (0.0)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Noordijs (066b)
Franekereindsbrug (0.0)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Rozengracht (066c)
Kleine Sluis (0.2)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Brug over kleine sluis, Harlingen (0.3)

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87. 01
november t/m 31 maart: Geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober: Bediening op aanvraag via 06 - 53 75 25 87.
dagelijks

09:00-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

dagelijks

13:00-19:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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01 november t/m 31 maart: Geen bediening.
Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (067)
brug over sluis Makkum (4.0)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op aanvraag via 058-29 25 888, optie 4 (ma t/m
vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

sluis Makkum (4.0)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op aanvraag via 058-29 25 888, optie 4 (ma t/m
vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

Vallaatsbrug (4.1)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15
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dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op aanvraag via 058-29 25 888, optie 4 (ma t/m
vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

Suderseeweibrêge (4.5)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op aanvraag via 058-29 25 888, optie 4 (ma t/m
vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

Hemmensbrug (6.0)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op aanvraag via 058-29 25 888, optie 4 (ma t/m
vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

Allingawiersterbrug (7.6)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober
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dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op aanvraag via 058-29 25 888, optie 4 (ma t/m
vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

Van Panhuysbrêge (11.0)

Voor het gehele jaar: Binnen bedientijden: Bediening op afstand vanaf het
Swettehûs. Voor de periodes van 1 november t/m 31 maart: Geen afroep
nodig.

marifoonkanaal: 80

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Makkumervaart (067a)
Kakeshoek, brug (0.1)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Op aanvraag via 058-29 25 888, optie 4 (ma t/m
vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

brug Exmorsterzijl (1.8)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

11:00-11:30

dagelijks

14:00-14:30

Via 06-2256 7254
Alleen op afroep
Via 06-2256 7254
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart

ma t/m za

11:00-11:30

Via 058-2925 888
Alleen op afroep
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ma t/m za

14:00-14:30

Via 058-2925 888
Alleen op afroep

Nije Feart en Easterfeart (068)
De Kuinre (0.7)

Zelfbediening

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

00:00-23:59

Zelfbediening

Burrefeart (072)
Burebrêge (0.8)

In betreffende periodes: Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888. Optie
4 (bereikbaar ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur van tevoren dient een afroep te
worden aangevraagd. 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle objecten gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Wytmarsumer Feart (074)
St jozefbrug (Bolsward) (0.0)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:15

dagelijks

17:15-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m za

09:00-17:00

Bediening op aanvraag via 058 - 29 25 888, optie
4 (ma t/m vr 08.30-16.00) 2 uur vooraf
Alleen op afroep

Brug boer Bos (1.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Bij storing, tel 06-10887098
dagelijks

08:00-20:00

Zelfbediening

01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

tel 058-292588, Optie 4 (bereikbaar ma t/m vr
08.30-16.00) 2 uur vooarf
Alleen op afroep

Drentsche Hoofdvaart (075)
Kloosterbrug Assen (1.4)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Norgerbrug (2.7)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Van Liersbrug (3.6)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Mr. Sickensbrug (4.7)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Grietmansbrug (5.8)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Jonkersbrug, Smilde (7.0)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Polakkenbrug (8.2)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Koopbakkersdraai (8.7)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Veenhoopsbrug (in N371) (9.4)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Tentingerdraai (10.4)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Leembrug (11.5)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Spiersbrug (12.9)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Pieter Hummelenbrug (14.4)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Hendrik Oostdraai (15.2)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Veenesluis (17.5)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Geeuwenbrug (18.5)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Haarsluis (19.2)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Dieverbrug (22.0)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Dieversluis (22.3)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Olden Dieverbrug (23.2)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Wittelterbrug (25.2)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
1e Uffelterbrug (29.1)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
2e Uffelterbrug (30.1)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Uffeltersluis (30.3)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Havelterbrug (33.2)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Haveltersluis (33.7)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Boschkampsbrug (34.5)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Lokbrug (35.8)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Pijlebrug (38.3)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 maart
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
spoorbrug Meppel (39.3)

Openingen tussen 8:00 en 19:00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

17 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0840 842712
ma t/m za

07:55-08:03

ma t/m za

08:25-08:33

ma t/m za

08:55-09:03

ma t/m za

09:25-09:33

ma t/m za

09:55-10:03

ma t/m za

10:25-10:33

ma t/m za

10:55-11:03

ma t/m za

11:25-11:33

ma t/m za

11:55-12:03

ma t/m za

13:25-13:33

ma t/m za

13:55-14:03

ma t/m za

14:25-14:33

ma t/m za

14:55-15:03

ma t/m za

15:25-15:33

ma t/m za

15:55-16:03

ma t/m za

16:25-16:33

ma t/m za

16:55-17:03

ma t/m za

17:25-17:33

ma t/m vr

17:55-18:03
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

07:55-08:03

dagelijks

08:25-08:33

dagelijks

08:55-09:03

dagelijks

09:25-09:33

dagelijks

09:55-10:03

dagelijks

10:25-10:33

dagelijks

10:55-11:03

dagelijks

11:25-11:33
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dagelijks

11:55-12:03

dagelijks

13:25-13:33

dagelijks

13:55-14:03

dagelijks

14:25-14:33

dagelijks

14:55-15:03

dagelijks

15:25-15:33

dagelijks

15:55-16:03

dagelijks

16:25-16:33

ma t/m za

16:55-17:03

ma t/m za

17:25-17:33

ma t/m vr

17:55-18:03
01 september t/m 16 oktober

ma t/m za

07:55-08:03

ma t/m za

08:25-08:33

ma t/m za

08:55-09:03

ma t/m za

09:25-09:33

ma t/m za

09:55-10:03

ma t/m za

10:25-10:33

ma t/m za

10:55-11:03

ma t/m za

11:25-11:33

ma t/m za

11:55-12:03

ma t/m za

13:25-13:33

ma t/m za

13:55-14:03

ma t/m za

14:25-14:33

ma t/m za

14:55-15:03

ma t/m za

15:25-15:33

ma t/m za

15:55-16:03

ma t/m za

16:25-16:33

ma t/m za

16:55-17:03

ma t/m za

17:25-17:33

ma t/m vr

17:55-18:03
17 oktober t/m 11 december

ma t/m vr

07:55-08:03

ma t/m vr

08:25-08:33

ma t/m vr

08:55-09:03

ma t/m vr

09:25-09:33

ma t/m vr

09:55-10:03

ma t/m vr

10:25-10:33

ma t/m vr

10:55-11:03

ma t/m vr

11:25-11:33

ma t/m vr

11:55-12:03

ma t/m vr

13:25-13:33

ma t/m vr

13:55-14:03

ma t/m vr

14:25-14:33

ma t/m vr

14:55-15:03

ma t/m vr

15:25-15:33

ma t/m vr

15:55-16:03

ma t/m vr

16:25-16:33
12 december t/m 16 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:55-08:03

ma t/m vr

08:25-08:33

ma t/m vr

08:55-09:03

ma t/m vr

09:25-09:33
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ma t/m vr

09:55-10:03

ma t/m vr

10:25-10:33

ma t/m vr

10:55-11:03

ma t/m vr

11:25-11:33

ma t/m vr

11:55-12:03

ma t/m vr

13:25-13:33

ma t/m vr

13:55-14:03

ma t/m vr

14:25-14:33

ma t/m vr

14:55-15:03

ma t/m vr

15:25-15:33

ma t/m vr

15:55-16:03

ma t/m vr

16:25-16:33

Paradijssluis (39.9)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep, 1x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 december
Alleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-340560
(sluis Peelo)
Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (076)
Staphorster Grote Stouwe, brug (0.9)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0528-265560

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-12:00
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ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart

Rogatsluis (8.2)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: 18,84
telefoonnummer: 0528-265560

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:01-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:01-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

brug over benedenhoofd Rogatsluis (8.2)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: 18 - 84
telefoonnummer: 0528-265560

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:01-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:01-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

Ossesluis (13.9)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0528-265560

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:01-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:01-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

Nieuwebrugsluis (21.8)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: 18 - 84
telefoonnummer: 0528-265560

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:01-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:01-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

Vlinderbrug (22.5)

Bediening op afstand vanuit de bedienpost Nieuwebrugsluis te Hoogeveen.

marifoonkanaal: 18 - 84

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0528-265560

Alleen op afroep, aanvragen de dag ervoor, voor 16.00 uur, op tel.
0528-265560.
ma t/m za

07:30-08:00

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

12:30-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen de dag ervoor, voor 16.00 uur, op tel.
0528-265560.
ma t/m za

07:30-08:00

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:30

Tweelandenbrug (23.0)

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Bediening op afstand vanuit de bedienpost Nieuwebrugsluis te Hoogeveen.

marifoonkanaal: 18 - 84

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0528-265560

Alleen op afroep, aanvragen de dag ervoor, voor 16.00 uur, op tel.
0528-265560.
ma t/m za

07:30-08:00

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

12:30-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen de dag ervoor, voor 16.00 uur, op tel.
0528-265560.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

07:30-08:00

ma t/m za

08:00-12:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep
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ma t/m za
Krakeelbrug (27.7)

13:00-17:30
De bruggen en sluizen op de Hoogeveense Vaart en Industriehaven
Hoogeveen worden op afstand bediend vanuit de Post Nieuwebrugsluis te
Hoogeveen. De scheepvaart kan gebruikmaken van de meldknop bij
bruggen en sluizen of VHF 18 en VHF 84, T 0528 265 560.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0528-265560
brug in Weg om de Oost Hoogeveen (28.5)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: 0528-276579 (periode 1
april tot 1 nov)
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Het Schoolvonder (28.6)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Noordscheschutsluis (29.5)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: 0528-343664
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

08:00-12:00
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ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

brug over benedenhoofd Noordscheschutsluis (29.5)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: 0528-343664
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Kromme Jakken, fiets/voetbrug (30.1)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: 0657-478225 (periode 1
april tot 1 nov)
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Trambrug, Nieuweroord (31.7)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: 0652-580750 (periode 1
april tot 1 nov)
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
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01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Geesbrug (36.2)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Zwinderse brug (39.1)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Driftbrug (40.7)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Oosterhesselerbrug (42.4)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Hesselerbrug (43.3)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: 0528-265560
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Klenckerbrug (45.7)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep
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Haarbrug (47.2)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Holslootsbrug (48.2)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Hoolbrug (49.0)

01 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-441227.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

spoorbrug Veenoord (52.0)

Openingen tussen 07:00 en 18:00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0840 842711
ma t/m za

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:55-07:04
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ma t/m za

07:27-07:36

ma t/m za

07:55-08:04

ma t/m za

08:27-08:36

ma t/m za

08:55-09:04

dagelijks

09:27-09:36

dagelijks

09:55-10:04

dagelijks

10:27-10:36

dagelijks

10:55-11:04

dagelijks

11:27-11:36

dagelijks

11:55-12:04

dagelijks

13:27-13:36

dagelijks

13:55-14:04

dagelijks

14:27-14:36

dagelijks

14:55-15:04

dagelijks

15:27-15:36

dagelijks

15:55-16:04

dagelijks

16:27-16:36

dagelijks

16:55-17:04

ma t/m za

17:27-17:36

ma t/m za

17:55-18:04
01 september t/m 11 december

ma t/m za

06:55-07:04

ma t/m za

07:27-07:36

ma t/m za

07:55-08:04

ma t/m za

08:27-08:36

ma t/m za

08:55-09:04

ma t/m za

09:27-09:36

ma t/m za

09:55-10:04

ma t/m za

10:27-10:36

ma t/m za

10:55-11:04

ma t/m za

11:27-11:36

ma t/m za

11:55-12:04

ma t/m za

13:27-13:36

ma t/m za

13:55-14:04

ma t/m za

14:27-14:36

ma t/m za

14:55-15:04

ma t/m za

15:27-15:36

ma t/m za

15:55-16:04

ma t/m za

16:27-16:36

ma t/m za

16:55-17:04

ma t/m za

17:27-17:36

ma t/m za

17:55-18:04
12 december t/m 31 mei

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

06:55-07:04

ma t/m za

07:27-07:36

ma t/m za

07:55-08:04

ma t/m za

08:27-08:36

ma t/m za

08:55-09:04

ma t/m za

09:27-09:36

ma t/m za

09:55-10:04

ma t/m za

10:27-10:36

ma t/m za

10:55-11:04

ma t/m za

11:27-11:36

ma t/m za

11:55-12:04
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ma t/m za

13:27-13:36

ma t/m za

13:55-14:04

ma t/m za

14:27-14:36

ma t/m za

14:55-15:04

ma t/m za

15:27-15:36

ma t/m za

15:55-16:04

ma t/m za

16:27-16:36

ma t/m za

16:55-17:04

ma t/m za

17:27-17:36

ma t/m za

17:55-18:04

Veenbrug (52.1)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: 0528-265560
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Kerkbrug Nieuw-Amsterdam (53.0)

Schoolvonder (fietsbrug): bediening in combinatie met Veenbrug en
Kerkbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 mei

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Westerveenschebrug (54.4)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: +31591-551849

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:01-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:01-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

Ericasluis (56.6)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0591-302615

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:01-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:01-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

Ericasebrug (57.3)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:01-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:01-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

Oosterveenschebrug (58.3)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: +31591-551849

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00
01 mei t/m 31 mei

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:01-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 september t/m 30 september

ma t/m za

09:01-12:00

ma t/m za

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

Industriehaven te Hoogeveen (076a)
Edisonbrug (1.1)

Bediening op afstand vanuit de bedienpost Nieuwebrugsluis te Hoogeveen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0528-265560

Alleen op afroep, aanvragen de dag ervoor, voor 16.00 uur, op tel.
0528-265560.
ma t/m za

07:30-08:00

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen de dag ervoor, voor 16.00 uur, op tel.
0528-265560.
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:30

za

08:00-12:00

Alleen op afroep

za

13:00-17:30

Alleen op afroep

Bekinkbruggen (2.0)

Automatische bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 augustus

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen de vrijdag ervoor, voor 16.00 uur, op tel.
0528-266070.
ma t/m vr

07:30-12:00

ma t/m vr

13:00-18:00

za

08:00-12:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za

13:00-17:30

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 september t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen de vrijdag ervoor, voor 16.00 uur, op tel.
0528-266070.
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:30

za

08:00-12:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za

13:00-17:30

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (076b)
Oranjesluis (0.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: +31591-551849

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel.0591-551849.
ma t/m za

07:30-08:00

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

12:30-18:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep voor beroepsvaart, 24-uur tevoren aanvragen op tel.
0591-551849.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

12:30-17:30

za

08:00-12:00

Alleen op afroep
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za
Brug 23 (2.6)

Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

12:30-17:30

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel.0591-551849.
ma t/m za

07:30-08:00

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

12:30-18:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep voor beroepsvaart, 24-uur tevoren aanvragen op tel.
0591-551849.
ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

12:30-17:30

za

08:00-12:00

Alleen op afroep

za

12:30-17:30

Alleen op afroep

Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (078)
spoorbrug Coevorderstadsgracht (0.3)

Openingen tussen 7:00 en 18:00 uur

marifoonkanaal: [onbekend]

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0840 842710
ma t/m za

07:05-07:13

ma t/m za

07:35-07:43

ma t/m za

08:05-08:10

ma t/m za

08:35-08:40

dagelijks

09:05-09:13

dagelijks

09:35-09:43

dagelijks

10:05-10:13

dagelijks

10:35-10:43

dagelijks

11:05-11:13

dagelijks

11:35-11:43

dagelijks

13:05-13:13

dagelijks

13:35-13:43

dagelijks

14:05-14:13

dagelijks

14:35-14:43

dagelijks

15:05-15:13

ma t/m za

15:35-15:40

ma t/m za

16:05-16:10

dagelijks

16:35-16:43

ma t/m vr

17:05-17:10

ma t/m vr

17:35-17:40

za

17:05-17:13

za

17:35-17:43

zo/fstd

15:35-15:43

zo/fstd

16:05-16:13
01 september t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

07:05-07:13

ma t/m za

07:35-07:43

ma t/m za

08:05-08:10

ma t/m za

08:35-08:40

ma t/m za

09:05-09:13

ma t/m za

09:35-09:43

ma t/m za

10:05-10:13

ma t/m za

10:35-10:43

ma t/m za

11:05-11:13

ma t/m za

11:35-11:43

ma t/m za

13:05-13:13

ma t/m za

13:35-13:43

ma t/m za

14:05-14:13
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ma t/m za

14:35-14:43

ma t/m za

15:05-15:13

ma t/m za

15:35-15:40

ma t/m za

16:05-16:10

ma t/m za

16:35-16:43

ma t/m vr

17:05-17:10

ma t/m vr

17:35-17:40

za

17:05-17:13

za

17:35-17:43
12 december t/m 31 mei

ma t/m za

07:05-07:13

ma t/m za

07:35-07:43

ma t/m za

08:05-08:10

ma t/m za

08:35-08:40

ma t/m za

09:05-09:13

ma t/m za

09:35-09:43

ma t/m za

10:05-10:13

ma t/m za

10:35-10:43

ma t/m za

11:05-11:13

ma t/m za

11:35-11:43

ma t/m za

13:05-13:13

ma t/m za

13:35-13:43

ma t/m za

14:05-14:13

ma t/m za

14:35-14:43

ma t/m za

15:05-15:13

ma t/m za

15:35-15:40

ma t/m za

16:05-16:10

ma t/m za

16:35-16:43

ma t/m vr

17:05-17:10

ma t/m vr

17:35-17:40

za

17:05-17:13

za

17:35-17:43

Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (079)
Bentheimerbrug (0.2)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Tel: 06-53148972 Beroepsvaart: minimaal 24 uur van te voren melden
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

09:00-12:00

recreatievaart
Alleen op afroep

zo/fstd

13:00-17:00

recreatievaart
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Tel: 0592- 365775 Minimaal 24 uur van te voren melden
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

09:00-12:00

recreatievaart
Alleen op afroep

zo/fstd

13:00-17:00

recreatievaart
Alleen op afroep

Pampertbrug (0.6)
marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 oktober
Tel: 06-53148972 Beroepsvaart: minimaal 24 uur van te voren melden
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telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

09:00-12:00

recreatievaart

zo/fstd

13:00-17:00

Alleen op afroep
recreatievaart
Alleen op afroep
01 november t/m 31 maart
Tel: 0592- 365775 Minimaal 24 uur van te voren melden
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

09:00-12:00

recreatievaart

zo/fstd

13:00-17:00

Alleen op afroep
recreatievaart
Alleen op afroep
Jan Kuipersbrug (0.8)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Tel: 06-53148972 Beroepsvaart: minimaal 24 uur van te voren melden
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

09:00-12:00

recreatievaart

zo/fstd

13:00-17:00

Alleen op afroep
recreatievaart
Alleen op afroep
01 november t/m 31 maart
Tel: 0592- 365775 Minimaal 24 uur van te voren melden
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

09:00-12:00

recreatievaart

zo/fstd

13:00-17:00

Alleen op afroep
recreatievaart
Alleen op afroep
Het Vonder, fietsbrug (1.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Tel: 06-53148972 Beroepsvaart: minimaal 24 uur van te voren melden
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

09:00-12:00

recreatievaart

zo/fstd

13:00-17:00

Alleen op afroep
recreatievaart
Alleen op afroep
01 november t/m 31 maart
Tel: 0592- 365775 Minimaal 24 uur van te voren melden
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

09:00-12:00

recreatievaart
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 217 / 594

zo/fstd

13:00-17:00

recreatievaart
Alleen op afroep

Stieltjeskanaalsluis (9.2)

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op de dag voorafgaand, op
tel. 0524-516893.

marifoonkanaal: 18, 84

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0592- 365775
ma t/m vr

07:00-08:00

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

12:30-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Zaterdag alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen
op tel. 0524-516893 Stieltjeskanaalsluis tel. 0591-551849.
ma t/m vr

07:00-08:00

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

12:30-17:30

za

08:00-12:00

Alleen op afroep

za

12:30-17:30

Alleen op afroep

Drieklapsbrug (10.4)

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op de dag voorafgaand, op
tel. 0524-516893.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: +31591551849
ma t/m vr

07:00-08:00

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

12:30-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Zaterdag alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen
op tel. 0524-516893 Stieltjeskanaalsluis tel. 0591-551849.
ma t/m vr

07:00-08:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

12:30-17:30

za

08:00-12:00

Alleen op afroep

za

12:30-17:30

Alleen op afroep

Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (080)
sluis Aadorp (0.4)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: 22

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: 0546-575541 / fax
0546-573733
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00
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za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

Brug Aadorp (0.7)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: 0546-575541
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00
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Aadorp, brug in N36 (2.3)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: 0546-840840
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

Brug Westeinde (4.5)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: 0546-564886
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

brug Daarlerveen (9.1)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00
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Grote Puntbrug (10.4)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

Tonnendijkbrug (11.2)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: 0546-645978
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

Geerdijkbrug (13.0)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00
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Beerzerbrug (14.8)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

brug in N36 Beerzerveld (15.5)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

Kloosterdijkbrug (16.1)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00
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Gouden Ploegbrug (17.8)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

Bergentheim, brug (19.9)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

Bruchterveld, brug (23.0)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00
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Emtenbroekerdijkbrug (23.7)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

Hoogenwegbrug (24.8)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

Loozenbrug (28.0)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00
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Steensteegbrug (30.1)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

sluis de Haandrik (31.6)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: 0524-561341
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

De Haandrik, brug over bovenhoofd (31.7)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: 0524-561341
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00
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Coevordersluis (32.5)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: 038-4997040
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

Coevorderbrug (32.6)

De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U dient zich
bij deze sluis aan te melden, wanneer u het kanaal op wilt varen.
Binnenschepen dienen zicht te melden voor de registratie in IVS90, het
meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. Komt u uit de richting
Coevorden, dan wordt uw verwachte aankomsttijd door de brugwachter van
de Moniersbrug doorgegeven aan de sluiswachter van de Coevordersluis.
Het kan zijn dat u in de zomer bij drukke periodes te maken krijgt met
vertraging. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur
te bedienen. • Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek
(meldingen minstens 24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp) telefoon
038 499 70 40 • Om te schutten dient u 15 minuten voor sluitingstijd bij de
sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het
schutproces • De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden
niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 maart t/m 30 april

telefoonnummer: 0524-561785
ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 mei t/m 30 september
Geen bediening op: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 232 / 594

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

12:30-18:00

zo/fstd

09:00-12:00

zo/fstd

13:00-17:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-12:00

ma t/m vr

12:30-19:00

za

06:00-13:00
01 november t/m 29 februari
In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep
gedurende onderstaande tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr

07:00-12:00

ma t/m vr

12:30-18:00

za

07:00-13:00

Monierbrug (36.5)

Tussen 1 april en 1 november: tel 06-12814990 Beroepsvaart minimaal 24
uur van te voren melden Tussen 1 november en 1 april: tel 0592-365775
Minimaal 24 uur van te voren melden

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0524-516893
ma t/m za

07:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

ma t/m za

17:00-18:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

09:00-12:00

Uitsl. recreatievaart op afroep
Alleen op afroep

zo/fstd

13:00-17:00

Uitsl. recreatievaart op afroep
Alleen op afroep

Bentheimer Eisenbahn (36.6)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (081)
Voorsluis Eefde (3.1)

De Voorsluis Eefde staat in het algemeen open.

marifoonkanaal: 22

02 januari t/m 23 december

telefoonnummer: 088-7974222
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo/fstd

06:00-22:00
24 december t/m 26 december

ma/zo

06:00-18:00

di t/m vr/za

00:00-18:00

fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

27 december t/m 30 december

ma

06:00-23:59

di t/m vr/za

00:00-23:59

zo

06:00-22:00
31 december t/m 01 januari

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma/zo

06:00-18:00

di t/m vr/za

00:00-18:00

Pagina 233 / 594

fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Sluis Eefde (3.3)

De Voorsluis Eefde staat in het algemeen open.

marifoonkanaal: 22

02 januari t/m 23 december

telefoonnummer: 088-7974222 / fax
0575-514235
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo/fstd

06:00-22:00
24 december t/m 26 december

ma/zo

06:00-18:00

di t/m vr/za

00:00-18:00

fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

27 december t/m 30 december

ma

06:00-23:59

di t/m vr/za

00:00-23:59

zo

06:00-22:00
31 december t/m 01 januari

ma/zo

06:00-18:00

di t/m vr/za

00:00-18:00

fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

sluis Delden (36.2)

02 januari t/m 23 december

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7973638 / fax

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

zo/fstd

06:00-22:00

074-3764184

24 december t/m 26 december

ma/zo

06:00-18:00

di t/m vr/za

00:00-18:00

fstd

00:00-23:59

geen bediening
Geen bediening

27 december t/m 30 december

ma

06:00-23:59

di t/m vr/za

00:00-23:59

zo

06:00-22:00
31 december t/m 01 januari

ma/zo

06:00-18:00

di t/m vr/za

00:00-18:00

fstd

00:00-23:59

geen bediening
Geen bediening

sluis Hengelo (45.1)

02 januari t/m 23 december

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 088-7973634 / fax

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-22:00

074-2420458

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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zo/fstd

06:00-22:00
24 december t/m 26 december

ma/zo

06:00-18:00

di t/m vr/za

00:00-18:00

fstd

00:00-23:59

geen bediening
Geen bediening

27 december t/m 30 december

ma

06:00-23:59

di t/m vr/za

00:00-23:59

zo

06:00-22:00
31 december t/m 01 januari

ma/zo

06:00-18:00

di t/m vr/za

00:00-18:00

fstd

00:00-23:59

geen bediening
Geen bediening

Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (082)
Dollegoorbrug (15.8)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 0546-456133

ma t/m vr

09:30-12:00

ma t/m vr

12:30-16:00

ma t/m vr

17:30-18:30

za/zo/fstd

09:30-11:30

za

13:00-16:00
01 oktober t/m 30 april
Alleen op aanvraag, tel 0546-456133 of 06-53376887

di/vr

09:30-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Eilandsbrug (16.6)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 0546-456133

ma t/m vr

09:30-12:00

ma t/m vr

12:30-16:00

ma t/m vr

17:30-18:30

za/zo/fstd

09:30-11:30

za

13:00-16:00
01 oktober t/m 30 april
Alleen op aanvraag, tel 0546-456133 of 06-53376887

di/vr

09:30-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

fietsbrug Eilandsbrug (16.6)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0546-456133

ma t/m vr

09:30-12:00

ma t/m vr

12:30-16:00

ma t/m vr

17:30-18:30

za/zo/fstd

09:30-11:30

za

13:00-16:00
01 oktober t/m 30 april
Alleen op aanvraag, tel 0546-456133 of 06-53376887

di/vr

09:30-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Javabrug, Almelo (17.4)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0546-456133.

telefoonnummer: 0546-456133

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Oude IJssel (083)
brug over buitenhoofd sluis Doesburg (0.8)

De sluizen en bruggen worden niet bediend op: nieuwjaarsdag,1e en 2e
paasdag, 1e en 2e kerstdag. Bij mist (max. 100 meter) en boven
windkracht 7 Beaufort Voor nadere informatie is de sluiswachter te
Doesburg te bereiken op marifoonkanaal 20 of onder tel. 0313-472570

marifoonkanaal: [onbekend]

01 februari t/m 29 februari

telefoonnummer: 0313-472570 /
0653-569585
ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-17:30
01 maart t/m 14 april

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:30
15 april t/m 30 september
Geen bediening op 5 mei.

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:30

zo/fstd

10:00-12:30

zo/fstd

13:00-17:30
01 oktober t/m 14 oktober

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:30

zo/fstd

10:00-12:30

zo/fstd

13:00-17:30
15 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:30
01 november t/m 31 januari

ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-17:00

sluis Doesburg (0.8)

De sluizen en bruggen worden niet bediend op: nieuwjaarsdag,1e en 2e
paasdag, 1e en 2e kerstdag. Bij mist (max. 100 meter) en boven
windkracht 7 Beaufort Voor nadere informatie is de sluiswachter te
Doesburg te bereiken op marifoonkanaal 20 of onder tel. 0313-472570

marifoonkanaal: [onbekend]

01 februari t/m 29 februari

telefoonnummer: 0313-472570
ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-17:30
01 maart t/m 14 april

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:30
15 april t/m 30 september
Geen bediening op 5 mei.

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:30

zo/fstd

10:00-12:30

zo/fstd

13:00-17:30
01 oktober t/m 14 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:30

zo/fstd

10:00-12:30
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zo/fstd

13:00-17:30
15 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:30
01 november t/m 31 januari

ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-17:00

Ophaalbrug Hoog-Keppel (5.4)

De sluizen en bruggen worden niet bediend op: nieuwjaarsdag,1e en 2e
paasdag, 1e en 2e kerstdag. Bij mist (max. 100 meter) en boven
windkracht 7 Beaufort Voor nadere informatie is de sluiswachter te
Doesburg te bereiken op marifoonkanaal 20 of onder tel. 0313-472570

marifoonkanaal: [onbekend]

01 februari t/m 29 februari

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-17:30
01 maart t/m 14 april

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:30
15 april t/m 30 september
Geen bediening op 5 mei.

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:30

zo/fstd

10:00-12:30

zo/fstd

13:00-17:30
01 oktober t/m 14 oktober

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:30

zo/fstd

10:00-12:30

zo/fstd

13:00-17:30
15 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:30
01 november t/m 31 januari

ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-17:00

Ophaalbrug Laag-Keppel (7.5)

De sluizen en bruggen worden niet bediend op: nieuwjaarsdag,1e en 2e
paasdag, 1e en 2e kerstdag. Bij mist (max. 100 meter) en boven
windkracht 7 Beaufort Voor nadere informatie is de sluiswachter te
Doesburg te bereiken op marifoonkanaal 20 of onder tel. 0313-472570

marifoonkanaal: [onbekend]

01 februari t/m 29 februari

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-17:30
01 maart t/m 14 april

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:30
15 april t/m 30 september
Geen bediening op 5 mei.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:30
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zo/fstd

10:00-12:30

zo/fstd

13:00-17:30
01 oktober t/m 14 oktober

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:30

zo/fstd

10:00-12:30

zo/fstd

13:00-17:30
15 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:30
01 november t/m 31 januari

ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-17:00

Energiebrug (12.1)

Centrale bediening vanaf Oude IJsselbrug. Voor nadere informatie is de
brugwachter te Doetinchem te bereiken op marifoonkanaal 18 of tel.
0314-332416. Geen bediening bij mist (minder dan 100 m zicht) en wind
boven windkracht 7.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 februari t/m 29 februari

telefoonnummer: 0314-332416 /
0653-569591
ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 maart t/m 11 april
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

zo

00:00-23:59

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Geen bediening
Geen bediening

12 april t/m 11 oktober
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo

10:00-12:30

zo

13:00-16:00
12 oktober t/m 30 november

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 december t/m 31 januari
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

12:45-16:00

za/zo/fstd

00:00-23:59

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Allen op afroep
Alleen op afroep
Geen bediening
Geen bediening

Europabrug, Doetinchem (13.0)

Centrale bediening vanaf Oude IJsselbrug. Voor nadere informatie is de
brugwachter te Doetinchem te bereiken op marifoonkanaal 18 of tel.
0314-332416. Geen bediening bij mist (minder dan 100 m zicht) en wind
boven windkracht 7.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 februari t/m 29 februari

telefoonnummer: 0314-332416 /
0653-569591
ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 maart t/m 11 april
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

12 april t/m 11 oktober
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

zo

10:00-12:30

zo

13:00-16:00

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

12 oktober t/m 30 november

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 december t/m 31 januari
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

12:45-16:00

za/zo/fstd

00:00-23:59

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Allen op afroep
Alleen op afroep
Geen bediening
Geen bediening

Oude IJsselbrug, Doetinchem (13.1)

Centrale bediening vanaf Oude IJsselbrug. Voor nadere informatie is de
brugwachter te Doetinchem te bereiken op marifoonkanaal 18 of tel.
0314-332416. Geen bediening bij mist (minder dan 100 m zicht) en wind
boven windkracht 7.

marifoonkanaal: [onbekend]
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 februari t/m 29 februari
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telefoonnummer: 0314-332416 /
0653-569591
ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 maart t/m 11 april
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

zo

00:00-23:59

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Geen bediening
Geen bediening

12 april t/m 11 oktober
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

zo

10:00-12:30

zo

13:00-16:00

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

12 oktober t/m 30 november

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 december t/m 31 januari
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

ma t/m vr

12:45-16:00

za/zo/fstd

00:00-23:59

Allen op afroep
Alleen op afroep
Geen bediening
Geen bediening

Saap Roelofsbrug (13.7)

Centrale bediening vanaf Oude IJsselbrug. Voor nadere informatie is de
brugwachter te Doetinchem te bereiken op marifoonkanaal 18 of tel.
0314-332416. Geen bediening bij mist (minder dan 100 m zicht) en wind
boven windkracht 7.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 februari t/m 29 februari

telefoonnummer: 0314-332416
ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 maart t/m 11 april
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m za

09:00-12:00

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

12:45-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

zo

00:00-23:59

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Geen bediening
Geen bediening

12 april t/m 11 oktober
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

zo

10:00-12:30

zo

13:00-16:00

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

12 oktober t/m 30 november

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 december t/m 31 januari
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

ma t/m vr

12:45-16:00

za/zo/fstd

00:00-23:59

Allen op afroep
Alleen op afroep
Geen bediening
Geen bediening

Oude IJsselspoorbrug (13.8)

Centrale bediening vanaf Oude IJsselbrug. Voor nadere informatie is de
brugwachter te Doetinchem te bereiken op marifoonkanaal 18 of tel.
0314-332416. Geen bediening bij mist (minder dan 100 m zicht) en wind
boven windkracht 7.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 februari t/m 29 februari

telefoonnummer: 0314-332416
ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 maart t/m 11 april
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

zo

00:00-23:59

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Geen bediening
Geen bediening

12 april t/m 11 oktober
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

18:00-19:00

zo

10:00-12:30

zo

13:00-16:00

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

12 oktober t/m 30 november

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 december t/m 31 januari
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

ma t/m vr

12:45-16:00

za/zo/fstd

00:00-23:59

Allen op afroep
Alleen op afroep
Geen bediening
Geen bediening

Wijnbergsebrug (14.6)

Centrale bediening vanaf Oude IJsselbrug. Voor nadere informatie is de
brugwachter te Doetinchem te bereiken op marifoonkanaal 18 of tel.
0314-332416. Geen bediening bij mist (minder dan 100 m zicht) en wind
boven windkracht 7.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 februari t/m 29 februari

telefoonnummer: 0314-332416
ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 maart t/m 11 april
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

zo

00:00-23:59

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Geen bediening
Geen bediening

12 april t/m 11 oktober
Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
(uitsluitend voor beroepsvaart)
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

ma t/m vr

18:00-19:00

zo

10:00-12:30

zo

13:00-16:00

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Op aanvraag, alleen beroepsvaart
Uitsl. beroepsvaart op afroep

12 oktober t/m 30 november

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m za

12:45-16:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

01 december t/m 31 januari

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Aanvraag voor bediening minimaal 12 uur tevoren, tel. 088-6191256
ma t/m vr

09:00-12:00

ma t/m vr

12:45-16:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Allen op afroep
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

sluis De Pol (17.9)

01 februari t/m 29 februari

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-17:00
01 maart t/m 17 april

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:00
18 april t/m 30 september

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:00

zo/fstd

10:00-12:30

zo/fstd

13:00-17:30
01 oktober t/m 10 oktober

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:00

zo/fstd

10:00-12:30

zo/fstd

13:00-17:30
11 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:00
01 november t/m 31 januari

ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-16:30

Terborg, brug (20.7)

01 februari t/m 29 februari

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-17:00
01 maart t/m 17 april

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:00
18 april t/m 30 september

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-18:00

zo/fstd

10:00-12:30

zo/fstd

13:00-17:30
01 oktober t/m 10 oktober

ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:00

zo/fstd

10:00-12:30

zo/fstd

13:00-17:30
11 oktober t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

07:00-12:00

ma t/m za

12:45-17:00
01 november t/m 31 januari

ma t/m za

07:30-12:00

ma t/m za

12:45-16:30

Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (084)
Oude IJsselbrug Zutphen (40.8)

Buiten de bedieningstijden is opening op verzoek mogelijk. Aanmelden via
de marifoon. De openingen om .:42 zijn facultatieve openingen waarbij de
voorrang voor scheepvaart of treinverkeer afhankelijk is van de waterstand;
waterstand 5.20 meter of hoger: alle fac. openingen zijn vast, d.w.z.
scheepvaart voorrang. Waterstand lager dan 5.20 meter: als er treinverkeer
is dan vervalt de fac. opening, trein voorrang. Marifoon kanaal 20. Telefoon
0840 830589.

marifoonkanaal: 20

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 026-3716437

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

00:08-00:16

dagelijks

00:29-00:37

dagelijks

01:10-01:18

dagelijks

01:58-02:06

dagelijks

02:26-02:34

dagelijks

02:50-02:58

dagelijks

03:26-03:34

dagelijks

03:50-03:58

dagelijks

04:26-04:34

dagelijks

04:50-04:58

dagelijks

05:26-05:34

dagelijks

05:48-05:56

dagelijks

06:15-06:23

dagelijks

06:42-06:50

dagelijks

07:10-07:18

dagelijks

07:42-07:50

dagelijks

08:08-08:16

dagelijks

08:42-08:50

dagelijks

09:08-09:16

dagelijks

09:42-09:50

dagelijks

10:08-10:16

dagelijks

10:42-10:50

dagelijks

11:08-11:16

dagelijks

11:42-11:50

dagelijks

12:08-12:16

dagelijks

12:42-12:50

dagelijks

13:08-13:16

dagelijks

13:42-13:50

dagelijks

14:08-14:16

dagelijks

14:42-14:50

dagelijks

15:08-15:16

dagelijks

15:42-15:50

dagelijks

16:08-16:16

dagelijks

16:42-16:50

dagelijks

17:08-17:16

dagelijks

17:42-17:50

dagelijks

18:08-18:16

dagelijks

18:42-18:50

dagelijks

19:08-19:16
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dagelijks

19:42-19:50

dagelijks

20:08-20:16

dagelijks

20:42-20:50

dagelijks

21:08-21:16

dagelijks

21:42-21:50

dagelijks

22:08-22:16

dagelijks

22:42-22:50

dagelijks

23:08-23:16

dagelijks

23:42-23:50

IJsselspoorbrug Zutphen (40.9)

Buiten de bedieningstijden is opening op verzoek mogelijk. Aanmelden via
de marifoon. De openingen om .:42 zijn facultatieve openingen waarbij de
voorrang voor scheepvaart of treinverkeer afhankelijk is van de waterstand;
waterstand 5.20 meter of hoger: alle fac. openingen zijn vast, d.w.z.
scheepvaart voorrang. Waterstand lager dan 5.20 meter: als er treinverkeer
is dan vervalt de fac. opening, trein voorrang. Marifoon kanaal 20. Telefoon
0840 830589.

marifoonkanaal: 20

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 0840 842716

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

00:08-00:16

dagelijks

00:29-00:37

dagelijks

01:10-01:18

dagelijks

01:58-02:06

dagelijks

02:26-02:34

dagelijks

02:50-02:58

dagelijks

03:26-03:34

dagelijks

03:50-03:58

dagelijks

04:26-04:34

dagelijks

04:50-04:58

dagelijks

05:26-05:34

dagelijks

05:48-05:56

dagelijks

06:15-06:23

dagelijks

06:42-06:50

dagelijks

07:10-07:18

dagelijks

07:42-07:50

dagelijks

08:08-08:16

dagelijks

08:42-08:50

dagelijks

09:08-09:16

dagelijks

09:42-09:50

dagelijks

10:08-10:16

dagelijks

10:42-10:50

dagelijks

11:08-11:16

dagelijks

11:42-11:50

dagelijks

12:08-12:16

dagelijks

12:42-12:50

dagelijks

13:08-13:16

dagelijks

13:42-13:50

dagelijks

14:08-14:16

dagelijks

14:42-14:50

dagelijks

15:08-15:16

dagelijks

15:42-15:50

dagelijks

16:08-16:16

dagelijks

16:42-16:50

dagelijks

17:08-17:16

dagelijks

17:42-17:50

dagelijks

18:08-18:16

dagelijks

18:42-18:50

dagelijks

19:08-19:16
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dagelijks

19:42-19:50

dagelijks

20:08-20:16

dagelijks

20:42-20:50

dagelijks

21:08-21:16

dagelijks

21:42-21:50

dagelijks

22:08-22:16

dagelijks

22:42-22:50

dagelijks

23:08-23:16

dagelijks

23:42-23:50

Stadsbrug Kampen (108.4)

Op 1e Paasdag en 1e Pinksterdag; 09:00-19:00 uur (tijd op zondag blijft
ongewijzigd). Op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag; 06:00-20:00 uur (na 2e
Pinksterdag, vanaf 24.00 uur weer bediening). Op de dag voor Koningsdag
en voor Hemelvaartsdag; 06:00-24:00 uur Op Koningsdag en
Hemelvaartsdag; 06:00-20:00 uur (vanaf 24:00 uur weer bediening). Op 24
en 31 december bediening tot 18:00 uur Op 27 december en 2 januari
bediening vanaf 06:00 uur

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 038-3335565
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo

09:00-17:00

Eilandbrug Kampen (113.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 84
telefoonnummer: 088-7974335

ma/di t/m do

09:00-16:00

ma/di t/m do

18:30-20:30

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart
Aanvraag bediening kan via website https://beterbediend.rws.nl. .
Aanvragen min. 2 uur, maxi. 24 uur van tevoren. Op 24 en 31 dec.
bediening als op zondag.

ma t/m vr

08:30-17:30

za/zo/fstd

10:00-16:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep, Kerstdagen en Nieujaarsdag geen
bediening.
Alleen op afroep

Ketelbrug Swifterbant (128.6)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7974334

ma t/m vr

09:30-16:00

ma t/m vr

18:30-20:30

za/zo/fstd

09:30-20:30
01 november t/m 31 maart
Aanvraag bediening kan via website https://beterbediend.rws.nl. Aanvragen
min. 2 uur, maxi. 24 uur van tevoren. Op 24 en 31 dec. bediening als op
zondag.

ma t/m vr

09:30-09:34

Op afroep
Alleen op afroep

ma t/m vr

09:50-09:54

ma t/m vr

10:20-10:24

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

10:50-10:54

ma t/m vr

11:20-11:24

ma t/m vr

11:50-11:54

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

ma t/m vr

12:20-12:24

ma t/m vr

12:50-12:54

ma t/m vr

13:20-13:24

ma t/m vr

13:50-13:54

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

ma t/m vr

14:20-14:24

ma t/m vr

14:50-14:54

ma t/m vr

15:20-15:24

ma t/m vr

15:50-15:54

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

za/zo

10:20-10:24

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

10:50-10:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

11:20-11:24

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

11:50-11:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

12:20-12:24

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

12:50-12:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

13:20-13:24

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

13:50-13:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

14:20-14:24

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

14:50-14:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

15:20-15:24

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

15:50-15:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

Ketelbrug Swifterbant (128.6)
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 oktober
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marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7974334

ma t/m vr

09:30-16:00

ma t/m vr

18:30-20:30

za/zo/fstd

09:30-20:30
01 november t/m 31 maart
Aanvraag bediening kan via website https://beterbediend.rws.nl. Aanvragen
min. 2 uur, maxi. 24 uur van tevoren. Op 24 en 31 dec. bediening als op
zondag.

ma t/m vr

09:30-09:34

Op afroep
Alleen op afroep

ma t/m vr

09:50-09:54

ma t/m vr

10:20-10:24

ma t/m vr

10:50-10:54

ma t/m vr

11:20-11:24

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

ma t/m vr

11:50-11:54

ma t/m vr

12:20-12:24

ma t/m vr

12:50-12:54

ma t/m vr

13:20-13:24

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

ma t/m vr

13:50-13:54

ma t/m vr

14:20-14:24

ma t/m vr

14:50-14:54

ma t/m vr

15:20-15:24

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

ma t/m vr

15:50-15:54

za/zo

10:20-10:24

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

10:50-10:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

11:20-11:24

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

11:50-11:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

12:20-12:24

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

12:50-12:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

13:20-13:24

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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za/zo

13:50-13:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

14:20-14:24

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

14:50-14:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

15:20-15:24

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

za/zo

15:50-15:54

Op afroep. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening
Alleen op afroep

Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (084b)
Prins Bernhardsluis Deventer (0.3)

Hanzebruggen worden op afstand bediend vanaf de Prins Bernhardsluis.
De sluis wordt bij een waterstand hoger dan 6.70 m+NAP niet meer
bediend.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0570-623030
ma t/m vr

06:00-07:30

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

17:30-18:15

za

09:00-12:00

za

12:00-14:00

Verzoeken aanleveren tot zaterdagmorgen 11:30
via sluis@deventer.nl
Alleen op afroep

brug over buitenhoofd Prins Bernhardsluis Deventer (0.3)

Hanzebruggen worden op afstand bediend vanaf de Prins Bernhardsluis.
De sluis wordt bij een waterstand hoger dan 6.70 m+NAP niet meer
bediend.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0570-623030
ma t/m vr

06:00-07:30

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

17:30-18:15

za

09:00-12:00

za

12:00-14:00

Verzoeken aanleveren tot zaterdagmorgen 11:30
via sluis@deventer.nl
Alleen op afroep

brug over binnenhoofd Prins Bernhardsluis Deventer (0.5)

Hanzebruggen worden op afstand bediend vanaf de Prins Bernhardsluis.
De sluis wordt bij een waterstand hoger dan 6.70 m+NAP niet meer
bediend.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0570-623030
ma t/m vr

06:00-07:30

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

17:30-18:15

za

09:00-12:00

za

12:00-14:00

Verzoeken aanleveren tot zaterdagmorgen 11:30
via sluis@deventer.nl
Alleen op afroep

Hanzebruggen (0.8)

Hanzebruggen worden op afstand bediend vanaf de Prins Bernhardsluis.
De sluis wordt bij een waterstand hoger dan 6.70 m+NAP niet meer
bediend.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0570-623030
ma t/m vr
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-07:30
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ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

17:30-18:15

za

09:00-12:00

za

12:00-14:00

Verzoeken aanleveren tot zaterdagmorgen 11:30
via sluis@deventer.nl
Alleen op afroep

Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (084d)
Sluis Ganzendiep (0.6)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 038-3323614

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Mandjeswaardbrug (7.3)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 038-3392999

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 250 / 594

Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).
ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Reevediep (085)
Scheeresluis (1.2)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 038 499 71 00

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

Op afroep
Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep

Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (086)
Spooldersluis (0.7)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 088-7973627

ma t/m za

06:00-22:00

Op 24 en 31 dec. bediening tot 18.00 uur.

zo

10:00-18:00

Op 24 en 31 dec. bediening tot 18.00 uur.

Spooldersluis, brug over binnenhoofd (0.9)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 088-7973627

ma t/m za

06:00-22:00

Op 24 en 31 dec. bediening tot 18.00 uur.

zo

10:00-18:00

Op 24 en 31 dec. bediening tot 18.00 uur.

Twistvlietbrug (3.2)

De bruggen worden op afstand bediend vanaf Spooldersluis. Kerstdagen
en Nieuwjaarsdag geen bediening. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973627

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

10:00-18:00
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Mastenbroekerbrug (4.2)

De bruggen worden op afstand bediend vanaf Spooldersluis. Kerstdagen
en Nieuwjaarsdag geen bediening. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973627
ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

10:00-18:00

Zwartewaterbrug (11.6)

Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis

marifoonkanaal: 81

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973627
ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

10:00-18:00

Ramspolbrug (over Ramsdiep) (34.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7974335

ma/di t/m do

09:00-16:00

ma/di t/m do

18:30-20:30

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart
Aanvraag bediening kan via website https://beterbediend.rws.nl. .
Aanvragen min. 2 uur, maxi. 24 uur van tevoren. Op 24 en 31 dec.
bediening als op zondag.

ma t/m vr

08:30-17:30

za/zo/fstd

10:00-16:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep, Kerstdagen en Nieujaarsdag geen
bediening.
Alleen op afroep

Overijsselsche Vecht (086a)
Recreatiesluis De Haandrik (0.4)

Sluizen De Koppel en De Haandrik worden bediend door sluiswachters
tijdens het vaarseizoen tussen 09.00 en 17.00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
01 oktober t/m 31 december

Sluis De Koppel (10.4)

Sluizen De Koppel en De Haandrik worden bediend door sluiswachters
tijdens het vaarseizoen tussen 09.00 en 17.00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
01 oktober t/m 31 december

sluis Vilsteren (12.3)

In het vaarseizoen, van donderdag voor Pasen tot 1 oktober, worden
bruggen en sluizen lokaal bediend. Om te schutten dient u uiterlijk 20
minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces.

marifoonkanaal: [onbekend]

18 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0611904937
dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

08:30-12:00

dagelijks

13:00-18:30
01 september t/m 30 september

dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 oktober t/m 17 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Bediening alleen bij daglicht op verzoek 24 uur van te voren gemeld, bij
Waterschap Drents Overijsselse Delta Zwolle via nummer 088 – 2331200.
Sluis Hardenberg (17.8)

Sluizen Junne en Mariënberg zijn zelfstandig te bedienen, maar 7 dagen
per week van 09.00 tot 17.00 uur zijn medewerkers ter plaatse aanwezig
om uitleg te geven of vragen te beantwoorden waar nodig.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-17:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 31 maart

brug Dalfsen (18.6)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

sluis Vechterweerd (22.5)

In het vaarseizoen, van donderdag voor Pasen tot 1 oktober, worden
bruggen en sluizen lokaal bediend. Om te schutten dient u uiterlijk 20
minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces.

marifoonkanaal: [onbekend]

18 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0529-431843
dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

08:30-12:00

dagelijks

13:00-18:30
01 september t/m 30 september

dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00
01 oktober t/m 17 april
Bediening alleen bij daglicht op verzoek 24 uur van te voren gemeld, bij
Waterschap Drents Overijsselse Delta Zwolle via nummer 088 – 2331200.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Sluis Junne (25.0)

Sluizen Junne en Mariënberg zijn zelfstandig te bedienen, maar 7 dagen
per week van 09.00 tot 17.00 uur zijn medewerkers ter plaatse aanwezig
om uitleg te geven of vragen te beantwoorden waar nodig.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-17:00

Zelfbediening

01 oktober t/m 31 maart

Stadsgracht Hasselt (086b)
Sluisbrug, Hasselt (0.1)

Bij waterstanden tussen NAP-0,70m en NAP+0,60m staat de sluis open.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 038-385300

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 038-385300
ma t/m vr

sluis Hasselt (O) (0.1)

07:30-16:30

Alleen op afroep

Bij waterstanden tussen NAP-0,70m en NAP+0,60m staat de sluis open.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 038-385300
ma t/m vr

Verlaatsbrug, Hasselt (0.3)

07:30-16:30

Alleen op afroep

Bij waterstanden tussen NAP-0,70m en NAP+0,60m staat de sluis open.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 038-385300

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 038-385300
ma t/m vr

Keppelbrug (0.5)

07:30-16:30

Alleen op afroep

Bij waterstanden tussen NAP-0,70m en NAP+0,60m staat de sluis open.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 038-4771388

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 038-385300
ma t/m vr

07:30-16:30

Alleen op afroep

Stadsgrachten en havens te Zwolle (087)
Holtenbroekerbrug (1.1)

Bruggen worden op afstand bediend vanaf Spooldersluis

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973627
ma t/m za

06:00-07:30

ma t/m za

09:00-16:00

ma t/m za

18:00-22:00

zo/fstd

10:00-18:00

Hofvlietbrug (1.6)

Bruggen worden op afstand bediend vanaf Spooldersluis

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973627
ma t/m za

06:00-07:30

ma t/m za

09:00-16:00

ma t/m za

18:00-22:00

zo/fstd

10:00-18:00

Vischpoortenbrug (2.0)

Bruggen worden het hele jaar op afroep bediend. Doorvaart wordt binnen
72 uur geregeld. Aanvragen op tel. 038-4226813.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za
Pelserbrugje (2.2)

09:00-16:00

Alleen op afroep

Bruggen worden het hele jaar op afroep bediend. Doorvaart wordt binnen
72 uur geregeld. Aanvragen op tel. 038-4226813.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za
Diezerpoortenbrug (2.4)

09:00-16:00

Alleen op afroep

Bruggen worden het hele jaar op afroep bediend. Doorvaart wordt binnen
72 uur geregeld. Aanvragen op tel. 038-4226813.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-16:00

Alleen op afroep
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Schoenkuipenbrug (2.6)

Bruggen worden het hele jaar op afroep bediend. Doorvaart wordt binnen
72 uur geregeld. Aanvragen op tel. 038-4226813.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za
Hanekampbrug (2.9)

09:00-16:00

Alleen op afroep

Bruggen worden het hele jaar op afroep bediend. Doorvaart wordt binnen
72 uur geregeld. Aanvragen op tel. 038-4226813.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za
Kievitsbrug (3.4)

09:00-16:00

Alleen op afroep

Bruggen worden het hele jaar op afroep bediend. Doorvaart wordt binnen
72 uur geregeld. Aanvragen op tel. 038-4226813.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

09:00-16:00

Alleen op afroep

Meppelerdiep (088)
Meppelerdiepbrug (0.3)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 088-7974336

ma t/m za

06:00-22:00

Op 24 en 31 dec. bediening tot 18.00 uur.

zo

10:00-18:00

Op 24 en 31 dec. bediening tot 18.00 uur.

Meppelerdiepsluis (0.3)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 088-7974336

ma t/m za

06:00-22:00

Op 24 en 31 dec. bediening tot 18.00 uur.

zo

10:00-18:00

Op 24 en 31 dec. bediening tot 18.00 uur.

Eshuisbrug (9.8)

Centrale brugbediening Meppel, marifoonkanaal 22, tel 0522-850721

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0522-850721
ma t/m za

06:00-22:00

zo

10:00-18:00

fstd

06:00-18:00

Geen bediening op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag. Op 24 en 31 dec. Op 2e Paasdag
en 2e Pinksterdag van 10 tot 18 uur.

Kaapbrug (10.2)

Centrale brugbediening Meppel, marifoonkanaal 22, tel 0522-850721

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0522-850721
ma t/m za

06:00-22:00

zo

10:00-18:00

fstd

06:00-18:00

Geen bediening op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag. Op 24 en 31 dec. Op 2e Paasdag
en 2e Pinksterdag van 10 tot 18 uur.

Galgenkampsbrug (11.0)

Centrale brugbediening Meppel, marifoonkanaal 22, tel 0522-850721

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0522-850721
ma t/m za

06:00-22:00

zo

10:00-18:00

fstd

06:00-18:00

Geen bediening op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag. Op 24 en 31 dec. Op 2e Paasdag
en 2e Pinksterdag van 10 tot 18 uur.

Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (088a)
Grote Kolksluis (0.8)

De grote Kolksluis is niet meer in gebruik voor de scheepvaart. De
scheepvaart dient gebruik te maken van de Meppelerdiepsluis

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974336
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Grote Kolksluis, brug over binnenhoofd (0.8)

De grote Kolksluis is niet meer in gebruik voor de scheepvaart. De
scheepvaart dient gebruik te maken van de Meppelerdiepsluis

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974336
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

brug over buitenhoofd Grote Kolksluis (0.8)

De grote Kolksluis is niet meer in gebruik voor de scheepvaart. De
scheepvaart dient gebruik te maken van de Meppelerdiepsluis

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974336
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Zijtak en havens te Meppel (088b)
Meppelersluis (0.5)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 088-7974336

ma t/m za

08:30-16:30

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-850720
(minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantoorurencontact).
Alleen op afroep

Meppelersluis, brug over buitenhoofd (0.5)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0522-850722

ma t/m za

08:30-16:30

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-850720
(minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantoorurencontact).
Alleen op afroep

Boazbrug (0.7)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0522-850722

ma t/m za

08:30-16:30

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-850720
(minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantoorurencontact).
Alleen op afroep

Zuiderbrug Meppel (0.9)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0522-850722

ma t/m za

08:30-16:30

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-850720
(minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantoorurencontact).
Alleen op afroep

Emmabrug Meppel (1.2)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0522-850722

ma t/m za

08:30-16:30

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-850720
(minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens
kantoorurencontact).
Alleen op afroep

Buitenhaven te Meppel (088c)
Kleine Kaapbrug (0.1)

Centrale brugbediening Meppel, marifoonkanaal 22, tel 0522-850721

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0522-850721
ma t/m za

06:00-22:00

zo

10:00-18:00

fstd

06:00-18:00

Geen bediening op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag. Op 24 en 31 dec. Op 2e Paasdag
en 2e Pinksterdag van 10 tot 18 uur.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Kanaal Beukers-Steenwijk (089)
brug over bovenhoofd Beukerssluis (0.1)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 038-3867054

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Beukerssluis (0.2)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 038-4997100

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Blauwe Hand, brug (3.9)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0522-281409

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Brug Giethoorn-Zuid (7.5)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0521-361489 -

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.

0651-385086
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

Op afroep
Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Brug Giethoorn-Noord (9.6)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0521-361489 -

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.

0651-385086
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Heerenbrug (13.0)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0521-361489 -

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.

0651-385086
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

Op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep

Kanaal van Steenwijk naar de Linde (090)
Thijendijkbrug (2.1)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Hesselingenbrug (3.9)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

Op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep

Meenthebrug (8.1)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Hogewegsbrug (12.5)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

Op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep

Brug Ossenzijl (12.9)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0561-477385

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Steenwijkerdiep naar de Wetering (090a)
Brug Halfwegdiep (3.1)

De brug wordt bediend vanuit de gemeente Steenwijkerland Telefoon: 0521
53 85 00

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0620-079112
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

08:00-12:30

Alleen op afroep
Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-18:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Kooiwegbrug (5.8)

De brug wordt bediend vanuit de gemeente Steenwijkerland Telefoon: 0521
53 85 00

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0653-669041
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Dolderkanaal te Steenwijk (090b)
Dolderbrug (0.4)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Als gevolg van de slechte staat waarin de brug verkeerd was het gelet op
de veiligheid voor het wegverkeer noodzakelijk het bestaande brugdek te
versterken. Er is een hulpconstructie onder het bestaande brugdek
aangebracht zodanig dat het dragend vermogen t.o.v. het wegverkeer ruim
voldoende is. Dientengevolge is de brug niet meer beweegbaar en is
bovendien de doorvaarthoogte verminderd van 1,70 m. naar 0,90 m. Het
bestuur van de gemeente Steenwijkerland moet nog een definitief besluit
nemen over de te nemen vervolgstappen. De genomen maatregelen zijn
derhalve voor onbepaalde tijd. (mail Gemeente Steenwijkerland
29-06-2007)

telefoonnummer: [onbekend]
Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (091)
Scheerebrug (3.3)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Kalenberg, brug (8.5)

De brug wordt bediend vanuit de gemeente Steenwijkerland Telefoon: 0521
53 85 00

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

08:00-12:30

Alleen op afroep
Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-18:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (092)
Blokzijl, brug (10.1)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-291981

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

sluis Blokzijl (10.1)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-291981

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Arembergergracht (092a)
Ronduite, brug (2.2)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-246248

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Arembergerschutsluis (7.7)

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in
Noordwest-Overijssel. U dient zich bij deze sluis van 1 november tot 1 april
aan te melden wanneer u gebruik wilt maken van bediening op afroep van
de bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel. Het telefoonnummer van
sluis Beukers is: 038 499 71 00. In het vaarseizoen, van 1 april tot 1
november worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Heeft u vragen over
bediening van bruggen of sluizen buiten deze bedientijden, neem dan
contact op met de Beukerssluis via 038 499 71 00. Om te schutten dient u
15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn anders kunt u niet
meer deelnemen aan het schutproces. Bij windkracht 7 of hoger worden de
bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 038-3866656

Laatste schutting: 15 min. voor sluitingstijd aanwezig zijn.
ma t/m za

08:00-12:30

dagelijks

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep bij coördinatiecentrum sluis Beukers 038 499 71 00*
*Uitzonderingen: - Scheeresluis is buiten het vaarseizoen gestremd. Zwartewaterbrug wordt het hele jaar door bediend vanaf de Spooldersluis. Brug Mandjeswaard wordt vanaf Stadsbrug Kampen bediend (Telefoon:
038 333 55 65). - Brug Kalenberg, Kooiwegbrug en Brug Halfwegdiep
worden bediend vanuit gemeente Steenwijkerland. - Brug Dalfsen
bediening tenminste 24 uur van tevoren aanvragen bij gemeente Dalfsen,
mobiel: 06 43 87 60 64 (ma-vr), 06 24 73 34 11 (za/zo/fd).

ma t/m za

08:00-12:30

ma t/m za

13:00-18:00

Op afroep
Alleen op afroep
Op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (093)
Kadoelerbrug (1.9)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0527-613912

ma t/m za

07:30-12:30

dagelijks

13:30-19:00

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0527-613912.

ma t/m za

07:30-12:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:30-18:00

Alleen op afroep

Vollenhoverbrug (7.4)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 64

Op werkdagen tussen 16.00 en 18.00 uur alleen brugopening voor
beroepsvaart om 16.30 en 17.30 uur (bij aanbod). Recreatievaart mag
meevaren

telefoonnummer: 0320-767610

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart
Op werkdagen tussen 16.00 en 18.00 uur alleen brugopening voor
beroepsvaart om 16.30 en 17.30 uur (bij aanbod). Recreatievaart mag
meevaren.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Haven van Vollenhove (093a)
Vollenhove, brug (0.2)

Brug wordt alleen bediend voor vaste ligplaatshouders; melden bij
havenmeester.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]

37624

Lemster- en Zwolsevaart (094)
Friese sluis Lemmer (0.3)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320-767610
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Friese sluis Lemmer, brug over benedenhoofd (0.4)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320-767610

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00
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zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Marknesserbrug (15.6)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0527-613912

ma t/m vr

07:30-08:00

ma t/m vr

08:30-12:30

dagelijks

13:30-19:00

za

07:30-12:30

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0527-613912.

ma t/m vr

07:30-08:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

08:30-12:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:30-18:00

Alleen op afroep

za

07:30-12:30

Alleen op afroep

Kamperbrug (16.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0527-613912

ma t/m vr

07:30-08:00

ma t/m vr

08:30-12:30

dagelijks

13:30-19:00

za

07:30-12:30

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0527-613912.

ma t/m vr

07:30-08:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

08:30-12:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:30-18:00

Alleen op afroep

za

07:30-12:30

Alleen op afroep

Marknessersluis (22.3)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320 - 767 610
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Marknessersluis, brug over benedenhoofd (22.3)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-201361
ma t/m vr
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-22:00
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za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Voorstersluis (29.0)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-252412
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Voorstersluis, brug over benedenhoofd (in N352) (29.0)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-252412
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Urkervaart (095)
Urkersluis (0.4)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-681276
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Urkersluis, brug over benedenhoofd (0.4)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-681276
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Ing. Arie de Witbrug (1.1)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-681276
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Zwolsebrug (Fiets- voetbrug) (2.3)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-681276
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Tollebekerbrug (6.5)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-681276

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
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01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Nagelerbrug (12.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0527-613912

ma t/m vr

07:30-08:00

ma t/m vr

08:30-12:30

dagelijks

13:30-19:00

za

07:30-12:30

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0527-613912.

ma t/m vr

07:30-08:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

08:30-12:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:30-18:00

Alleen op afroep

za

07:30-12:30

Alleen op afroep

De Overstap, fietsbrug (12.6)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0527-613912

ma t/m vr

07:30-08:00

ma t/m vr

08:30-12:30

dagelijks

13:30-19:00

za

07:30-12:30

zo/fstd

09:00-12:30
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0527-613912.

ma t/m vr

07:30-08:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

08:30-12:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:30-18:00

Alleen op afroep

za

07:30-12:30

Alleen op afroep

Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (101)
Merwedebrug Gorinchem (98.3)

Bediening kan worden aangevraagd bij de Regionale Verkeerscentrale
Dordrecht, per marifoonkanaal VHF 71 of telefonisch 088-7970800. of de
Verkeersmanagement Centrale Rhoon, per marifoon VHF 18 of telefonisch
088-7985132 Buiten de hieronder genoemde tijden is geen bediening
mogelijk, behoudens bij grote bijzondere transporten én mits: a. over deze
grote bijzondere transporten minimaal 24 uur tevoren overeenstemming is
verkregen met de Regionale Verkeerscentrale (RVC) Dordrecht en b. de
aanvang van het transport minimaal drie uur tevoren is gemeld bij de RVC
Dordrecht.

marifoonkanaal: 18 of 71

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7985132

dagelijks

00:00-04:30

Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd
ca: 30min.
Alleen op afroep

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

13:00-13:01

dagelijks

14:00-14:01

Alleen in de periode 01-07 tot en met 31-08

dagelijks

20:00-20:01

Alleen op afroep

dagelijks

22:00-23:59

Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd
ca: 30min.
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Wanneer Pasen valt vóór 1 april gaat de zomerbediening van start op
Goede Vrijdag.
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

00:00-04:30

Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd
ca: 30min.
Alleen op afroep

dagelijks

11:00-11:10

dagelijks

13:00-13:10

ma t/m vr

20:00-20:10

ma t/m vr

22:00-23:59

Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd
ca. 30min.
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-08:00

Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd
ca: 30min.
Alleen op afroep

za/zo/fstd

20:00-23:59

Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd
ca. 30min.
Alleen op afroep

Baanhoekspoorbrug (112.7)

Verzoeken voor opening dienen minimaal anderhalf uur van tevoren gericht
te worden aan de verkeerspost van Rijkswaterstaat te Dordrecht (tel:
088-7970800).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7970800

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

05:02-05:08

ma t/m vr

05:42-05:48

ma t/m vr

06:12-06:18

ma t/m vr

06:57-07:02

ma t/m vr

07:12-07:18

ma t/m vr

08:57-09:02

ma t/m vr

09:12-09:18

ma t/m vr

09:57-10:02

ma t/m vr

10:12-10:18

ma t/m vr

10:57-11:02

ma t/m vr

12:12-12:18

ma t/m vr

12:57-13:02

ma t/m vr

13:57-14:02

ma t/m vr

14:12-14:18

ma t/m vr

14:57-15:02

ma t/m vr

15:12-15:18

ma t/m vr

15:57-16:02

ma t/m vr

16:12-16:18

ma t/m vr

16:57-17:02

ma t/m vr

18:57-19:02

ma t/m vr

19:12-19:18

ma t/m vr

19:57-20:02

ma t/m vr

20:07-20:13

dagelijks

21:05-21:11

dagelijks

22:05-22:11

za/zo/fstd

05:32-05:38

za/zo/fstd

06:05-06:11

za/zo/fstd

07:05-07:11

za/zo/fstd

09:05-09:11

za/zo/fstd

09:35-09:41

za/zo/fstd

10:05-10:11

za/zo/fstd

10:35-10:41

za/zo/fstd

11:05-11:11

za/zo/fstd

11:35-11:41

za/zo/fstd

12:05-12:11

za/zo/fstd

12:35-12:41

za/zo/fstd

13:35-13:41
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za/zo/fstd

14:05-14:11

za/zo/fstd

14:35-14:41

za/zo/fstd

15:05-15:11

za/zo/fstd

15:35-15:41

za/zo/fstd

16:05-16:11

za/zo/fstd

17:05-17:11

za/zo/fstd

18:05-18:11

za/zo/fstd

18:35-18:41

za/zo/fstd

19:05-19:11

za/zo/fstd

20:05-20:11
01 november t/m 11 december

dagelijks

05:02-05:08

ma t/m vr

05:42-05:48

ma t/m vr

06:12-06:18

ma t/m vr

06:57-07:02

ma t/m vr

07:12-07:18

ma t/m vr

08:57-09:02

ma t/m vr

09:12-09:18

ma t/m vr

09:57-10:02

ma t/m vr

10:12-10:18

ma t/m vr

10:57-11:02

ma t/m vr

12:12-12:18

ma t/m vr

12:57-13:02

ma t/m vr

13:57-14:02

ma t/m vr

14:12-14:18

ma t/m vr

14:57-15:02

ma t/m vr

15:12-15:18

ma t/m vr

15:57-16:02

ma t/m vr

16:12-16:18

ma t/m vr

16:57-17:02

ma t/m vr

18:57-19:02

ma t/m vr

19:12-19:18

ma t/m vr

19:57-20:02

ma t/m vr

20:07-20:13

dagelijks

21:05-21:11

dagelijks

22:05-22:11

za/zo/fstd

05:32-05:38

za/zo/fstd

06:05-06:11

za/zo/fstd

07:05-07:11

za/zo/fstd

09:05-09:11

za/zo/fstd

10:05-10:11

za/zo/fstd

10:35-10:41

za/zo/fstd

11:05-11:11

za/zo/fstd

11:35-11:41

za/zo/fstd

12:05-12:11

za/zo/fstd

12:35-12:41

za/zo/fstd

13:35-13:41

za/zo/fstd

14:05-14:11

za/zo/fstd

15:05-15:11

za/zo/fstd

18:35-18:41

za/zo/fstd

19:05-19:11
12 december t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

05:02-05:08

ma t/m vr

05:42-05:48
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ma t/m vr

06:12-06:18

ma t/m vr

06:57-07:02

ma t/m vr

07:12-07:18

ma t/m vr

08:57-09:02

ma t/m vr

09:12-09:18

ma t/m vr

09:57-10:02

ma t/m vr

10:12-10:18

ma t/m vr

10:57-11:02

ma t/m vr

12:12-12:18

ma t/m vr

12:57-13:02

ma t/m vr

13:57-14:02

ma t/m vr

14:12-14:18

ma t/m vr

14:57-15:02

ma t/m vr

15:12-15:18

ma t/m vr

15:57-16:02

ma t/m vr

16:12-16:18

ma t/m vr

16:57-17:02

ma t/m vr

18:57-19:02

ma t/m vr

19:12-19:18

ma t/m vr

19:57-20:02

ma t/m vr

20:07-20:13

dagelijks

21:05-21:11

dagelijks

22:05-22:11

za/zo/fstd

05:32-05:38

za/zo/fstd

06:05-06:11

za/zo/fstd

07:05-07:11

za/zo/fstd

09:05-09:11

za/zo/fstd

10:05-10:11

za/zo/fstd

10:35-10:41

za/zo/fstd

11:05-11:11

za/zo/fstd

11:35-11:41

za/zo/fstd

12:05-12:11

za/zo/fstd

12:35-12:41

za/zo/fstd

13:35-13:41

za/zo/fstd

14:05-14:11

za/zo/fstd

15:05-15:11

za/zo/fstd

18:35-18:41

za/zo/fstd

19:05-19:11

Merwedebrug Papendrecht (115.2)

Bediening kan worden aangevraagd bij de Regionale Verkeerscentrale
Dordrecht, per marifoonkanaal VHF 71 of telefonisch 088-7970800, of de
Verkeersmanagement Centrale Rhoon, per marifoon VHF 22 of telefonisch
088-7985132. Een groot bijzonder transport, waarbij de brugpassage netto
langer duurt dan 6 minuten, dient vanwege afstemming met de beheerders
in de Merwedecorridor, ten minste 8 weken van tevoren het vaarplan bij het
digitaal loket van Rijkswaterstaat/Scheepvaartverkeerscentrum. Bij een
windkracht hoger dan 5Bft ter plaatse zal de basculebrug niet worden
bediend.

marifoonkanaal: 22 - 71

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132
ma t/m vr

00:00-06:00

Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd
ca: 30min.
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:35-06:36

Recreatievaart mag meeliften, op aanwijzing van
de bediening
Uitsluitend voor beroepsvaart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

08:50-08:51

Recreatievaart mag meeliften, op aanwijzing van
de bediening
Uitsluitend voor beroepsvaart

dagelijks

09:35-09:36

dagelijks

10:35-10:36

dagelijks

11:35-11:36

dagelijks

12:35-12:36

dagelijks

13:35-13:36

dagelijks

14:35-14:36

dagelijks

15:35-15:36

dagelijks

18:35-18:36

dagelijks

19:35-23:59

Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd
ca. 30min
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-07:35

Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd
ca: 30min.
Alleen op afroep

za/zo/fstd

08:50-08:51

za/zo/fstd

16:35-16:36

za/zo/fstd

17:35-17:36

Alblasserdamsebrug (121.9)

Alleen in de periode 01-07 tot en met 31-08

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de Regionale
Verkeerscentrale Dordrecht, per marifoonkanaal VHF 71 of telefonisch
088-7970800, of de Verkeersmanagement Centrale Rhoon, per marifoon
VHF 22 of telefonisch 088-7985132.

marifoonkanaal: 22 - 71

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7985132
dagelijks

00:00-07:15

ma t/m vr

09:15-09:16

Bij aanbod.
Alleen op afroep
Recreatievaart mag meeliften op aanwijzing van
de verkeersleiders en/ of brugoperators.
Uitsluitend voor beroepsvaart

dagelijks

10:00-10:01

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

12:00-12:01

dagelijks

14:00-14:01

dagelijks

16:00-16:01

ma t/m vr

18:15-18:16

dagelijks

19:00-23:59

za/zo/fstd

09:00-09:01

za/zo/fstd

15:00-15:01

za/zo/fstd

18:00-18:01

Bij aanbod.
Alleen op afroep

Uitsluitend bediening in de periode 1-6 t/m 30-9

01 november t/m 31 maart
Wanneer Pasen valt vóór 1 april gaat de zomerbediening van start op
Goede Vrijdag
ma t/m vr

00:00-07:15

ma t/m vr

09:15-16:00

ma t/m vr

18:15-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

Bij aanbob.
Alleen op afroep
Bij aanbod
Alleen op afroep
Bij aanbod
Alleen op afroep
Bij aanbod.
Alleen op afroep

Kanaal van Sint Andries (101a)
sluis St. Andries (1.2)
marifoonkanaal: 20

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

02 januari t/m 02 januari
-

Pagina 274 / 594

telefoonnummer: 088 797 41 35 / fax

dagelijks

06:00-23:59

0418-661284
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
brug in de N322 St. Andries (1.3)

02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088 797 4829

00:00-20:00

dagelijks

06:00-23:59
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks

00:00-20:00

Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (102)
Van Brienenoordbrug (over Nieuwe Maas) (5.8)

Verzoek tot het verkrijgen van een opening van de brug dient ten minste 12
uren van te voren worden aangevraagd via website
https://beterbediend.rws.nl. Brug wordt niet afzonderlijk geopend voor
zeilschepen en schepen van de Bruine vloot. Informatie via 088-7985132

marifoonkanaal: 20

01 oktober t/m 30 september

telefoonnummer: 088-7985132
dagelijks

00:00-06:00

Tussen 21.00 uur en 06.00 uur wordt de brug
wordt niet eerder geopend dan één uur na een
voorafgaande opening
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

11:00-11:01

Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

14:00-14:01

Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

19:30-19:31

Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

21:00-23:59

Tussen 21.00 uur en 06.00 uur wordt de brug
wordt niet eerder geopend dan één uur na een
voorafgaande opening
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Zuiddiepje en Kreeksehaven (102b)
Brug Zuiddiepje (1.6)

Vanaf maandag 22 maart 2021 is de Zuiddiepjebrug permanent worden
gestremd in verband met de herinrichting van het Eiland van Brienenoord.

marifoonkanaal: 14

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-2521000
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Koningshaven (102c)
Koninginnebrug, Rotterdam (0.7)

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4857900
ma t/m vr

00:00-07:30

ma t/m vr

09:30-16:30

ma t/m vr

18:45-23:59

za/zo

00:00-23:59

brug De Hef (0.7)

De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via
de Erasmusbrug.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4857900
dagelijks
Erasmusbrug (1.6)

00:00-23:59
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij: - Erasmusbrug,
telefoonnummer 010 - 4857900 of marifoonkanaal 20; - Haven Coördinatie
Centrum, telefoonnummer 010 - 2521000 of marifoonkanaal 11.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4857900 /

Buiten de normale dienstregeling kan de brug uitsluitend in bijzondere

0612-953432

gevallen, op aanvraag van de Havenmeester, worden geopend. De
aanvraag daartoe dient ten minste een uur van tevoren te worden
ingediend.
dagelijks

00:00-00:30

dagelijks

00:30-05:00

dagelijks

05:00-07:00

dagelijks

10:00-10:15

dagelijks

11:00-11:15

dagelijks

13:30-13:45

dagelijks

15:30-15:45

dagelijks

19:00-19:15

dagelijks

20:30-20:45

dagelijks

20:46-23:59

Bediening met 1 uur voormelding.
Alleen op afroep
Op aanvraag
Alleen op afroep
Bediening met 1 uur voormelding.
Alleen op afroep

Bediening met 1 uur voormelding.
Alleen op afroep

Binnenhaven te Rotterdam (102c1)
Binnenhavenbrug (0.1)

Brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug. De
Binnenhavenbrug wordt niet bediend tijdens een opening van de
Erasmusbrug of de Koninginnebrug.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4857900
ma t/m vr

00:00-07:30

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

za/zo

00:00-23:59

Lodewijk Pincoffsbrug (0.5)

Brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug. De
Binnenhavenbrug wordt niet bediend tijdens een opening van de
Erasmusbrug of de Koninginnebrug.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4857900

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

00:00-07:30

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

za/zo

00:00-23:59
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Spoorweghaven (102c2)
Spoorweghavenbrug (0.3)

De brug wordt niet bediend tijdens opening van de Erasmusbrug en/of
Koninginnebrug

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4857900
ma t/m vr

00:00-07:30

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

Boerengat en aanliggende havens (102d)
Boerengatbrug (0.2)

De brug wordt niet bediend bij gesloten waterkering.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4113772
ma t/m vr

00:00-07:00

Bediening op aanvraag met 30 min
vooraanmelding
Alleen op afroep

ma t/m vr

09:30-16:30

ma t/m vr

18:45-23:59

za/zo

00:00-23:59

Admiraliteitsbrug (0.8)

De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via
de Boerengatbrug.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4113769
ma t/m vr

09:00-17:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-22:00

Leuvehaven en aanliggende havens (102e)
Nieuwe Leuvebrug (0.3)

Geen bediening wanneer waterkering gesloten is (gesloten bij
1,80m+NAP).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4131805 /

Bediening met voormelding van 30 minuten.

06-10716191
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:30-16:30

ma t/m vr

18:45-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

Scheepmakershaven (102e1)
Rederijbrug (0.3)

De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 30 min vooraanmelding
via de Nieuwe Leuvebrug.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4138150
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-17:00

ma t/m vr

18:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

Ibisbrug (0.5)

De brug is onbemand. Bediening met 30 min voormelding via de Nieuwe
Leuvebrug.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4131805
dagelijks
Jan Kuitenbrug (0.8)

09:00-22:00
Brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de
Boerengatbrug.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4113772

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 010-4113772.
ma t/m vr

09:00-17:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

18:00-22:00

Alleen op afroep
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za/zo

09:00-22:00

Alleen op afroep

Haven van Maassluis (102l)
Coppelbrug (0.5)

Neem, indien u brugopening wenst, een half uur van tevoren contact op
met de havenmeester

marifoonkanaal: 68

01 januari t/m 15 april

telefoonnummer: 010-5912852

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za

08:00-09:00

Alleen op afroep

zo

20:00-21:00

Alleen op afroep

16 april t/m 15 oktober

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo

08:00-20:00

Alleen op afroep

16 oktober t/m 31 december

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za

08:00-09:00

Alleen op afroep

zo

20:00-21:00

Alleen op afroep

Havenspoorbrug Maassluis (0.6)

Openingen dienen minimaal een half uur van tevoren aangevraagd te
worden bij de havenmeester, 010-5912852 of via marifoonkanaal VHF 68.
De openingen op maandag t/m vrijdag na 18:00 uur worden uitsluitend op
afroep verleend. Er kan worden afgeweken van de bedientijden bij
Calamiteiten (noodsituaties over water). De brug kan voor de beroepsvaart
in de binnenhaven op verzoek max. 7 minuten tijdens spertijden worden
geopend. In overleg (bv speciale evenementen) kunnen ruimere
bedientijden worden afgesproken.

marifoonkanaal: 68

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-06:45

Alleen op afroep

ma t/m vr

06:45-09:15

Geen bediening

ma t/m vr

09:15-15:45

Alleen op afroep

ma t/m vr

15:45-18:30

Geen bediening

ma t/m vr

18:30-20:00

Alleen op afroep

za/zo

08:00-21:00

Alleen op afroep

Geen bediening

Geen bediening

Alleen op afroep
Koepaardbrug (0.7)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: 68
telefoonnummer: 010-5912852

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

08:00-20:00

Half uur van tevoren aanmelden via 010-5912852
of VHF 68
Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00
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za

08:00-09:00

Half uur van tevoren aanmelden via 010-5912852
of VHF 68
Alleen op afroep

zo

20:00-21:00

Half uur van tevoren aanmelden via 010-5912852
of VHF 68
Alleen op afroep

Schansbrug Maassluis (1.1)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: 68
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

08:00-20:00

Half uur van tevoren aanmelden via 010-5912852
of VHF 68
Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za

08:00-09:00

Half uur van tevoren aanmelden via 010-5912852
of VHF 68
Alleen op afroep

zo

20:00-21:00

Half uur van tevoren aanmelden via 010-5912852
of VHF 68
Alleen op afroep

Noordvliet (102o)
Monstersche sluis (0.0)

In verband met het getij kunnen de bedientijden varieren. Zie ook de site
monsterschesluis.nl/schutmomenten. Tel. nr. bediening; 06-26112500 of
marifoon VHF 68.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 14 oktober

telefoonnummer: 06-26112500

Buiten deze dagen/tijden kan de sluis eventueel op aanvraag worden
bediend
vr/za/zo/fstd

09:00-20:00
15 oktober t/m 14 april

dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Wagenbrug (0.2)

De Lijndraaiersbrug en de Wagenburg worden bediend door de vrijwillige
sluiswachters van de Monstersche Sluis.

marifoonkanaal: 68

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-5912852

De Wagenbrug wordt iets voor of na de tijden van de Lijndraaiersbrug
bediend.
vr/za/zo

11:00-11:05

vr/za/zo

14:00-14:05

vr/za/zo

17:00-17:05

vr/za/zo

20:00-20:05
16 oktober t/m 15 april

Lijndraaiersbrug (0.3)

De Lijndraaiersbrug en de Wagenburg worden bediend door de vrijwillige
sluiswachters van de Monstersche Sluis.

marifoonkanaal: 68

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-5912852

De Wagenbrug wordt iets voor of na de tijden van de Lijndraaiersbrug
bediend.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

vr/za/zo

11:00-11:05

vr/za/zo

14:00-14:05

vr/za/zo

17:00-17:05

vr/za/zo

20:00-20:05
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16 oktober t/m 15 april

Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (103)
sluis Driel (24.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20

Let op; bediening op 24 en 31 dec. van 0.00 tot 18.00 uur, 1e Kerstdag van
8.00 tot 18.00 uur en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag van 8.00 tot 24.00 uur.

telefoonnummer: 088-7974144

dagelijks

sluis Amerongen (54.7)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20

Let op; bediening op 24 en 31 dec. van 0.00 tot 18.00 uur, 1e Kerstdag van
8.00 tot 18.00 uur en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag van 8.00 tot 24.00 uur.

telefoonnummer: 088-7973678

dagelijks

sluis Hagestein (78.1)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18

Let op; bediening op 24 en 31 dec. van 0.00 tot 18.00 uur, 1e Kerstdag van
8.00 tot 18.00 uur en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag van 8.00 tot 24.00 uur.

telefoonnummer: 088-7973688

dagelijks

00:00-23:59

Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (104)
Grote sluis Vianen (0.8)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0347-371383 / fax

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00

0347-373704

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Hoge brug, over Grote Sluis, Vianen (0.8)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0347-371383

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Julianabrug Vianen (1.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0347-371383

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Bolgerijensebrug (4.4)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0347-371996

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Zwaanskuikenbrug (7.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0183-635578

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-22:00
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za
Meerkerksebrug (11.8)

08:00-18:00
01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0183-635578

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Bazelbrug (14.6)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0183-635578

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

spoorbrug Arkel (17.8)

Opening tussen 6:00 en 22:00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

26 maart t/m 31 mei

telefoonnummer: 078 6337450
ma t/m za

06:04-06:12

ma t/m za

06:34-06:42

ma t/m za

07:04-07:12

ma t/m za

07:34-07:42

ma t/m za

08:04-08:12

ma t/m za

08:34-08:42

ma t/m za

09:04-09:12

dagelijks

09:34-09:42

dagelijks

10:04-10:12

dagelijks

10:34-10:42

dagelijks

11:04-11:12

dagelijks

11:34-11:42

dagelijks

12:04-12:12

dagelijks

12:34-12:42

dagelijks

13:04-13:12

dagelijks

13:34-13:42

dagelijks

14:04-14:12

dagelijks

14:34-14:42

dagelijks

15:04-15:12

dagelijks

15:34-15:42

dagelijks

16:04-16:12

dagelijks

16:34-16:42

dagelijks

17:04-17:12

dagelijks

17:34-17:42

dagelijks

18:04-18:12

ma t/m vr

18:34-18:42

ma t/m vr

19:04-19:12

ma t/m vr

19:34-19:42

ma t/m vr

20:04-20:12

ma t/m vr

20:34-20:42

ma t/m vr

21:04-21:12

ma t/m vr

21:34-21:42
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

06:04-06:12

ma t/m za

06:34-06:42
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ma t/m za

07:04-07:12

ma t/m za

07:34-07:42

ma t/m za

08:04-08:12

ma t/m za

08:34-08:42

ma t/m za

09:04-09:12

dagelijks

09:34-09:42

dagelijks

10:04-10:12

dagelijks

10:34-10:42

dagelijks

11:04-11:12

dagelijks

11:34-11:42

dagelijks

12:04-12:12

dagelijks

12:34-12:42

dagelijks

13:04-13:12

dagelijks

13:34-13:42

dagelijks

14:04-14:12

dagelijks

14:34-14:42

dagelijks

15:04-15:12

dagelijks

15:34-15:42

dagelijks

16:04-16:12

dagelijks

16:34-16:42

dagelijks

17:04-17:12

dagelijks

17:34-17:42

dagelijks

18:04-18:12

ma t/m za

18:34-18:42

ma t/m za

19:04-19:12

ma t/m za

19:34-19:42

ma t/m za

20:04-20:12

ma t/m za

20:34-20:42

ma t/m za

21:04-21:12

ma t/m za

21:34-21:42
01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

06:04-06:12

ma t/m za

06:34-06:42

ma t/m za

07:04-07:12

ma t/m za

07:34-07:42

ma t/m za

08:04-08:12

ma t/m za

08:34-08:42

ma t/m za

09:04-09:12

dagelijks

09:34-09:42

dagelijks

10:04-10:12

dagelijks

10:34-10:42

dagelijks

11:04-11:12

dagelijks

11:34-11:42

dagelijks

12:04-12:12

dagelijks

12:34-12:42

dagelijks

13:04-13:12

dagelijks

13:34-13:42

dagelijks

14:04-14:12

dagelijks

14:34-14:42

dagelijks

15:04-15:12

dagelijks

15:34-15:42

dagelijks

16:04-16:12

dagelijks

16:34-16:42

dagelijks

17:04-17:12

dagelijks

17:34-17:42
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dagelijks

18:04-18:12

ma t/m vr

18:34-18:42

ma t/m vr

19:04-19:12

ma t/m vr

19:34-19:42

ma t/m vr

20:04-20:12

ma t/m vr

20:34-20:42

ma t/m vr

21:04-21:12

ma t/m vr

21:34-21:42
01 november t/m 11 december

ma t/m za

06:04-06:12

ma t/m za

06:34-06:42

ma t/m za

07:04-07:12

ma t/m za

07:34-07:42

ma t/m za

08:04-08:12

ma t/m za

08:34-08:42

ma t/m za

09:04-09:12

ma t/m za

09:34-09:42

ma t/m za

10:04-10:12

ma t/m za

10:34-10:42

ma t/m za

11:04-11:12

ma t/m za

11:34-11:42

ma t/m za

12:04-12:12

ma t/m za

12:34-12:42

ma t/m za

13:04-13:12

ma t/m za

13:34-13:42

ma t/m za

14:04-14:12

ma t/m za

14:34-14:42

ma t/m za

15:04-15:12

ma t/m za

15:34-15:42

ma t/m za

16:04-16:12

ma t/m za

16:34-16:42

ma t/m za

17:04-17:12

ma t/m za

17:34-17:42

ma t/m za

18:04-18:12

ma t/m vr

18:34-18:42

ma t/m vr

19:04-19:12

ma t/m vr

19:34-19:42

ma t/m vr

20:04-20:12

ma t/m vr

20:34-20:42

ma t/m vr

21:04-21:12

ma t/m vr

21:34-21:42
12 december t/m 25 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

06:04-06:12

ma t/m za

06:34-06:42

ma t/m za

07:04-07:12

ma t/m za

07:34-07:42

ma t/m za

08:04-08:12

ma t/m za

08:34-08:42

ma t/m za

09:04-09:12

ma t/m za

09:34-09:42

ma t/m za

10:04-10:12

ma t/m za

10:34-10:42

ma t/m za

11:04-11:12

ma t/m za

11:34-11:42
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ma t/m za

12:04-12:12

ma t/m za

12:34-12:42

ma t/m za

13:04-13:12

ma t/m za

13:34-13:42

ma t/m za

14:04-14:12

ma t/m za

14:34-14:42

ma t/m za

15:04-15:12

ma t/m za

15:34-15:42

ma t/m za

16:04-16:12

ma t/m za

16:34-16:42

ma t/m za

17:04-17:12

ma t/m za

17:34-17:42

ma t/m za

18:04-18:12

ma t/m vr

18:34-18:42

ma t/m vr

19:04-19:12

ma t/m vr

19:34-19:42

ma t/m vr

20:04-20:12

ma t/m vr

20:34-20:42

ma t/m vr

21:04-21:12

ma t/m vr

21:34-21:42

Rijksstraatwegbrug (18.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0183-635578

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Haarbrug, Gorinchem (20.6)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0183-635578

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Algemene Begraafplaatssluis (22.2)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Concordiabrug (22.4)

Spitssluiting: Ma t/m vr tussen 7.00u en 9.00u voor de scheepvaart met om
8.00u een tussendraai voor doorgaande vaart. Ma t/m vr tussen 16.00u en
18.00u voor de scheepvaart met om 17.00u een tussendraai voor
doorgaande vaart.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0183-635578
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00
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Grote Merwedesluis (23.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0183-633308 / fax

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00

0183-634415

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Korte brug over Grote Merwedesluis (23.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0183-633308

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Hoge brug over Grote Merwedesluis (23.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0183-633308

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Kanaal van Steenenhoek (104a)
Langebrug, Gorinchem (0.5)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0183-659595. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

telefoonnummer: [onbekend]

ma/di t/m do

09:00-16:00

Alleen op afroep

vr

09:00-14:00

Alleen op afroep

vr/za/zo/fstd

19:00-19:01

Alleen op afroep

za

09:00-09:01

Alleen op afroep

01 oktober t/m 30 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0183-659595.
ma/di t/m do

09:00-16:00

Alleen op afroep

vr

09:00-14:00

Alleen op afroep

Steenenhoeksche Kanaalsluis (schutsluis Kolffgemaal) (8.8)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0184-612139

ma t/m vr

09:00-12:00

ma/di t/m do

13:00-17:00

vr

13:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-11:30

za/zo/fstd

17:00-20:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr

09:00-12:00

ma/di t/m do

13:00-19:00

vr

13:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-11:30

za/zo/fstd

17:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:00-12:00

ma/di t/m do

13:00-17:00

vr

13:00-20:00
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za/zo/fstd

09:00-11:30

za/zo/fstd

17:00-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

bediening aanvragen op werkdagen minimaal 24
uur van te voren op nummer 0184-612139
Alleen op afroep

vr/za

09:00-09:45

vr/za

15:15-16:00

Linge (105)
Gorinchemse kanaalsluis, brug over binnenhoofd (0.3)

15 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0183-633606

ma t/m vr

06:00-21:30

za

08:00-16:00
16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr

06:00-20:30

za

09:00-16:00

Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (105a)
Lingesluis Gorinchem (0.9)

Stremming sluis bij een waterstand op de rivier van NAP+3m en hoger.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0183-659314
dagelijks

10:00-16:00
01 mei t/m 30 september

dagelijks

09:00-19:00
01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

10:00-16:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0183-659314.

Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (105b)
sluis Arkelsche Dam (0.2)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0183-633308

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Schotdeurensebrug (0.8)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0183-635578

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-18:00

Giessen (106)
Peulensluis (0.2)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0184-612391

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:00

ma/di t/m do

13:00-18:00

vr/za

13:00-20:00

zo/fstd

15:00-20:00
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01 juni t/m 31 augustus

ma/di t/m do

09:00-12:00

ma/di t/m do

13:00-18:00

vr/za/zo/fstd

08:00-12:00

vr/za/zo/fstd

13:00-21:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

ma/di t/m do

13:00-18:00

vr/za

13:00-20:00

zo/fstd

15:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, op werkdagen, aanvragen.

ma/di t/m do

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma/di t/m do

13:00-17:00

Alleen op afroep

vr/za

10:00-12:00

Alleen op afroep

vr/za

13:00-15:00

Alleen op afroep

Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (108a)
Spieringsluis (0.7)

01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 088-7972930

ma/di t/m do

09:30-10:30

ma/di t/m do

12:30-14:00

ma/di t/m do

16:00-17:00

vr/za/zo/fstd

10:00-19:00
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-19:00
01 september t/m 31 oktober

ma/di t/m do

09:30-10:30

ma/di t/m do

12:30-14:00

ma/di t/m do

16:00-17:00

vr/za/zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op nummer
088-7972931.

ma t/m za
Spieringsluis, brug over benedenhoofd (0.7)

09:00-16:30

Alleen op afroep

01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0183-501631

ma/di t/m do

09:30-10:30

ma/di t/m do

12:30-14:00

ma/di t/m do

16:00-17:00

vr/za/zo/fstd

10:00-19:00
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-19:00
01 september t/m 31 oktober

ma/di t/m do

09:30-10:30

ma/di t/m do

12:30-14:00

ma/di t/m do

16:00-17:00

vr/za/zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op nummer
088-7972931.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:00-16:30

Alleen op afroep

Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (108b1)
sluis Roodevaart (1.6)

De laatste schutting zal steeds een half uur voor sluitingstijd plaatsvinden,
met dien verstande dat alleen van buiten naar binnen wordt geschut en de
hefdeur aan de buitenzijde dan zal worden afgesloten.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0168-412346
ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:30-18:00

zo/fstd

09:30-19:00
01 juli t/m 30 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo

08:00-22:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo

08:00-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:30-17:00

Roodevaartbrug (1.7)

De laatste schutting zal steeds een half uur voor sluitingstijd plaatsvinden,
met dien verstande dat alleen van buiten naar binnen wordt geschut en de
hefdeur aan de buitenzijde dan zal worden afgesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0168-412346
ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:30-18:00

zo/fstd

09:30-19:00
01 juli t/m 30 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo

08:00-22:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo

08:00-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:30-17:00

Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (109)
Biesboschsluis (11.2)

01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 088-7972931

ma/di t/m do

08:00-09:00

ma/di t/m do

11:00-12:00

ma/di t/m do

14:30-15:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr

08:00-19:00

za/zo/fstd

10:00-19:00
01 juli t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-20:00

za

08:00-19:00

zo/fstd

10:00-19:00
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01 september t/m 31 oktober

ma/di t/m do

08:00-09:00

ma/di t/m do

11:00-12:00

ma/di t/m do

14:30-15:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr

08:00-19:00

za/zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op nummer
088-7972931

ma t/m za
brug over binnenhoofd Biesboschsluis (11.2)

08:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0183-501587

ma/di t/m do

08:00-09:00

ma/di t/m do

11:00-12:00

ma/di t/m do

14:30-15:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr

08:00-19:00

za/zo/fstd

10:00-19:00
01 juli t/m 31 augustus

ma t/m vr

08:00-20:00

za

08:00-19:00

zo/fstd

10:00-19:00
01 september t/m 31 oktober

ma/di t/m do

08:00-09:00

ma/di t/m do

11:00-12:00

ma/di t/m do

14:30-15:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr

08:00-19:00

za/zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op nummer
088-7972931

ma t/m za

08:00-17:00

Alleen op afroep

Wantij en Otterkanaal (110)
Prins Clausbrug, Dordrecht (0.3)

Bediening op aanvraag VHF kanaal 74 of telefoon 078-6144242

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks
Prins Hendrikbrug Dordrecht (1.1)

00:00-23:59

Alleen op afroep

Bediening 2x per uur op aanvraag VHF kanaal 74 of telefoon 078-6144242

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 april

telefoonnummer: 078-6144242
dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

12:30-18:00

xx:10 en xx:40
Alleen op afroep
xx:10 en xx:40
Alleen op afroep

dagelijks

18:30-21:30

xx:10 en xx:40
Alleen op afroep

Wantijbrug in de N3 (2.5)

Bediening op afstand vanaf Verkeerscentrale Rhoon.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132
dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

00:00-23:59
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Wantijspoorbrug (4.8)

Buiten de vaste openingsmogelijkheden kan op verzoek tussen 08:00 12:00, 12:30 - 18:00 en 18:30 - 21:30 een opening verleend worden.
Verzoeken voor openingen dienen drie uur tevoren gericht te worden aan
de Verkeerspost van Rijkswaterstaat te Dordrecht (tel: 088-7970800).
VHF71.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7970800
ma t/m vr

10:11-10:18

ma t/m vr

16:11-16:18

ma t/m vr

18:11-18:18

ma t/m vr

19:11-19:18

za/zo/fstd

10:04-10:11

za

13:04-13:11

za/zo/fstd

16:04-16:11

za/zo/fstd

18:04-18:11

za/zo/fstd

19:04-19:11
01 november t/m 11 december

ma t/m vr

10:11-10:18

ma t/m vr

16:11-16:18

ma t/m vr

18:11-18:18

za/zo/fstd

10:04-10:11

za

13:04-13:11

za/zo/fstd

16:04-16:11

za/zo/fstd

18:04-18:11
12 december t/m 31 maart

ma t/m vr

10:11-10:18

ma t/m vr

16:11-16:18

ma t/m vr

18:11-18:18

za/zo/fstd

10:04-10:11

za

13:04-13:11

za/zo/fstd

16:04-16:11

za/zo/fstd

18:04-18:11

Stadspolders, fietsbrug (5.0)

Buiten de vaste openingsmogelijkheden kan op verzoek tussen 08:00 12:00, 12:30 - 18:00 en 18:30 - 21:30 een opening verleend worden.
Verzoeken voor openingen dienen drie uur tevoren gericht te worden aan
de Verkeerspost van Rijkswaterstaat te Dordrecht (tel: 088-7970800).
VHF71.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7970800
ma t/m vr

10:11-10:18

ma t/m vr

16:11-16:18

ma t/m vr

18:11-18:18

ma t/m vr

19:11-19:18

za/zo/fstd

10:04-10:11

za

13:04-13:11

za/zo/fstd

16:04-16:11

za/zo/fstd

18:04-18:11

za/zo/fstd

19:04-19:11
01 november t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

10:11-10:18

ma t/m vr

16:11-16:18

ma t/m vr

18:11-18:18

za/zo/fstd

10:04-10:11

za

13:04-13:11
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za/zo/fstd

16:04-16:11

za/zo/fstd

18:04-18:11
12 december t/m 31 maart

ma t/m vr

10:11-10:18

ma t/m vr

16:11-16:18

ma t/m vr

18:11-18:18

za/zo/fstd

10:04-10:11

za

13:04-13:11

za/zo/fstd

16:04-16:11

za/zo/fstd

18:04-18:11

Ottersluis (7.3)

01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 088-7972873

ma/di t/m do

09:00-10:30

ma/di t/m do

12:30-14:00

ma/di t/m do

16:00-17:00

vr/za/zo/fstd

10:00-19:00
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-19:00
01 september t/m 31 oktober

ma/di t/m do

09:00-10:30

ma/di t/m do

12:30-14:00

ma/di t/m do

16:00-17:00

vr/za/zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op nummer
088-7972931.

ma t/m za
Ottersluis, voetbrug over buitenhoofd (7.4)

09:00-16:30

Alleen op afroep

01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 078-6161118

ma/di t/m do

09:00-10:30

ma/di t/m do

12:30-14:00

ma/di t/m do

16:00-17:00

vr/za/zo/fstd

10:00-19:00
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-19:00
01 september t/m 31 oktober

ma/di t/m do

09:00-10:30

ma/di t/m do

12:30-14:00

ma/di t/m do

16:00-17:00

vr/za/zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op nummer
088-7972931.

ma t/m za

09:00-16:30

Alleen op afroep

Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (110a)
Helsluis (2.7)

Stremming bij waterstanden in de sluis van NAP-0,30m of lager.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 088-7972872

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma/di t/m do

11:00-12:00

ma/di t/m do

14:30-15:30

vr/za/zo/fstd

10:00-19:00
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01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-19:00
01 september t/m 31 oktober

ma/di t/m do

11:00-12:00

ma/di t/m do

14:30-15:30

vr/za/zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening aanvragen bij de Biesboschsluis. Aanmelden minimaal 4 uur van
tevoren..

ma t/m za

09:00-16:30

Alleen op afroep

Oude Maas (111)
spoorbrug Grotebrug (1.9)

Beroepsvaart. Gedurende de nachturen van 0.00-6.00 uur voor het gehele
jaar wordt de brug op verzoek geopend. Het verzoek hiertoe moet minimaal
één uur van tevoren worden ingediend bij de Regionale Verkeerscentrale
voor de scheepvaart te Dordrecht. Gedurende de periode van november
t/m maart wordt de brug op verzoek geopend. Openingsverzoek: Telefoon
088-7970800 en VHF71. De opening wordt verleend op tijdstip van
aankomst of tenminste binnen twee uur. De Verkeersbrug Dordrecht kan
niet worden bediend vanaf een windsnelheid van 10,7 m/s.

marifoonkanaal: [onbekend]

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 088-7970800
dagelijks

05:57-06:03

ma t/m vr

06:57-07:03

Recreatievaart kan op verzoek meeliften.
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

08:57-09:03

dagelijks

09:57-10:03

dagelijks

10:57-11:03

dagelijks

11:57-12:03

dagelijks

12:57-13:03

dagelijks

13:57-14:03

dagelijks

14:57-15:03

ma t/m vr

15:57-16:03

Recreatievaart kan op verzoek meeliften.
Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

16:57-17:03

dagelijks

18:57-19:03

dagelijks

19:57-20:03

dagelijks

20:57-21:03

dagelijks

21:57-22:03

dagelijks

22:57-23:03

za/zo/fstd

06:57-07:03

za/zo/fstd

07:57-08:03

za/zo/fstd

15:57-16:03

za/zo/fstd

16:57-17:03

za/zo/fstd

17:57-18:03

Recreatievaart kan op verzoek meeliften.
Uitsl. beroepsvaart op afroep

verkeersbrug Dordrecht (1.9)

Beroepsvaart. Gedurende de nachturen van 0.00-6.00 uur voor het gehele
jaar wordt de brug op verzoek geopend. Het verzoek hiertoe moet minimaal
één uur van tevoren worden ingediend bij de Regionale Verkeerscentrale
voor de scheepvaart te Dordrecht. Gedurende de periode van november
t/m maart wordt de brug op verzoek geopend. Openingsverzoek: Telefoon
088-7970800 en VHF71. De opening wordt verleend op tijdstip van
aankomst of tenminste binnen twee uur. De Verkeersbrug Dordrecht kan
niet worden bediend vanaf een windsnelheid van 10,7 m/s.

marifoonkanaal: [onbekend]

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 088-7970800

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

05:57-06:03

ma t/m vr

06:57-07:03

dagelijks

08:57-09:03

dagelijks

09:57-10:03

dagelijks

10:57-11:03

dagelijks

11:57-12:03

dagelijks

12:57-13:03

dagelijks

13:57-14:03

dagelijks

14:57-15:03

ma t/m vr

15:57-16:03

ma t/m vr

16:57-17:03

Recreatievaart kan op verzoek meeliften.
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Recreatievaart kan op verzoek meeliften.
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Recreatievaart kan op verzoek meeliften.
Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

18:57-19:03

dagelijks

19:57-20:03

dagelijks

20:57-21:03

dagelijks

21:57-22:03

dagelijks

22:57-23:03

za/zo/fstd

06:57-07:03

za/zo/fstd

07:57-08:03

za/zo/fstd

15:57-16:03

za/zo/fstd

16:57-17:03

za/zo/fstd

17:57-18:03

Spijkenisserbrug (26.6)

Bediening op afstand vanuit de Verkeers management Centrale te Rhoon.
Windkrachtbeperking >9 Bft. Hartel-en Zoetwaterkanaalbruggen mogen
niet gelijk gedraaid worden met de Spijkenisserbrug

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132

Bediening voor recreatievaart elk uur op de halve uren. Spertijden
recreatievaart op werkdagen 06.30 uur tot 08.30 uur en 16.00 uur tot 18.00
uur. Bij aanbod beroepsvaart mag de wachtende recreatievaart meeliften.
Brugoperator kan afwijken van de bedientijden in verband met
veiligheid/calamiteiten op de weg en het water.
dagelijks

Botlekbrug (28.1)

00:00-23:59
Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132
dagelijks

00:00-23:59

Wijnhaven te Dordrecht (111c)
Boombrug (0.3)

Bediening 2x per uur op aanvraag VHF kanaal 74 of telefoon 078-6144242

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

12:30-18:00

dagelijks

18:30-21:30

xx:20 en xx:50
Alleen op afroep
xx:20 en xx:50
Alleen op afroep
xx:20 en xx:50
Alleen op afroep

Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (114)
Voornse sluis (0.5)

16 maart t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]

Op afroep betekent 1 uur vooraf melden via 0900-2005005 of
088-9743000. Als bediening aanwezig is, is vooraf melden niet nodig.

telefoonnummer: 0181-616248

ma t/m vr

10:00-14:00

Alleen op afroep

za

10:00-14:00

laatste schutting 13:45

fstd

08:00-16:00
16 april t/m 30 september
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ma/di t/m do

09:00-17:00

laatste schutting 16:45

vr/za/zo/fstd

09:00-19:00

laatste schutting 18:45

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

10:00-14:00
01 november t/m 15 maart
Op afroep betekent 1 uur vooraf melden via 0900-2005005 of
088-9743000. Als bediening aanwezig is, is vooraf melden niet nodig. 26
december, 2de Kerstdag, bediening op afroep tussen 10:00 en 14:00.

ma t/m za
Voornse sluis, brug over binnenhoofd (0.6)

10:00-14:00

Alleen op afroep

16 maart t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]

Op afroep betekent 1 uur vooraf melden via 0900-2005005 of
088-9743000. Als bediening aanwezig is, is vooraf melden niet nodig.

telefoonnummer: 0181-616248

ma t/m vr

10:00-14:00

Alleen op afroep

za

10:00-14:00

laatste schutting 13:45

fstd

08:00-16:00
16 april t/m 30 september

ma/di t/m do

09:00-17:00

laatste schutting 16:45

vr/za/zo/fstd

09:00-19:00

laatste schutting 18:45

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

10:00-14:00
01 november t/m 15 maart
Op afroep betekent 1 uur vooraf melden via 0900-2005005 of
088-9743000. Als bediening aanwezig is, is vooraf melden niet nodig. 26
december, 2de Kerstdag, bediening op afroep tussen 10:00 en 14:00.

ma t/m za
Hartelkanaalfietsbrug (1.9)

10:00-14:00

Alleen op afroep

Hartel-en Zoetwaterkanaalbruggen mogen niet gelijk gedraaid worden met
de Spijkenisserbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen ten minste voor 9.00, voor 13.00 en voor
18.30 uur bij de Voornsesluis tel.: 010-5032180 of VHF18. Op
Koninginnedag wordt de brug om 18.30 uur niet bediend. Bij openingstijden
van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
dagelijks

10:00-10:01

Alleen op afroep

dagelijks

14:00-14:01

Alleen op afroep

vr/za/zo/fstd

18:30-18:31

Alleen op afroep

16 oktober t/m 14 april
Alleen op afroep, aanvragen ten minste voor 9.00 uur en voor 13.00 uur bij
de Voornsesluis tel.: 0181-616248 of VHF18. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

10:00-10:01

Alleen op afroep

ma t/m za

14:00-14:01

Alleen op afroep

Zoetwaterkanaalbrug (1.9)

Hartel-en Zoetwaterkanaalbruggen mogen niet gelijk gedraaid worden met
de Spijkenisserbrug

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 088-7985132

Alleen op afroep, aanvragen ten minste voor 9.00, voor 13.00 en voor
18.30 uur bij de Voornsesluis tel.: 010-5032180 of VHF18. Op
Koninginnedag wordt de brug om 18.30 uur niet bediend. Bij openingstijden
van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
dagelijks

10:00-10:01

Alleen op afroep

dagelijks

14:00-14:01

Alleen op afroep

vr/za/zo/fstd

18:30-18:31

Alleen op afroep

16 oktober t/m 14 april
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Alleen op afroep, aanvragen ten minste voor 9.00 uur en voor 13.00 uur bij
de Voornsesluis tel.: 0181-616248 of VHF18. Bij openingstijden van 1
minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

10:00-10:01

Alleen op afroep

ma t/m za

14:00-14:01

Alleen op afroep

Haven van Brielle (114a)
Rodebrug (0.9)

Alleen op afroep tijdens kantooruren, tel. 0181-471111 of 0653-136235. Bij
openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-16:30

Alleen op afroep

vr/za/zo/fstd

19:00-19:01

Alleen op afroep

za/zo/fstd

09:00-09:01

Alleen op afroep

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

08:00-16:30

Alleen op afroep

vr/za/zo/fstd

19:00-19:01

Alleen op afroep

Brielle, voetbrug in de Franschestraat (1.2)

Alleen op afroep tijdens kantooruren, tel. 0181-471111 of 0653-136235. Bij
openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-16:30

Alleen op afroep

vr/za/zo/fstd

19:00-19:01

Alleen op afroep

za/zo/fstd

09:00-09:01

Alleen op afroep

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

08:00-16:30

Alleen op afroep

vr/za/zo/fstd

19:00-19:01

Alleen op afroep

Kadebrug (1.4)

Alleen op afroep tijdens kantooruren, tel. 0181-471111 of 0653-136235. Bij
openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

08:00-16:30

Alleen op afroep

vr/za/zo/fstd

19:00-19:01

Alleen op afroep

za/zo/fstd

09:00-09:01

Alleen op afroep

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

08:00-16:30

Alleen op afroep

vr/za/zo/fstd

19:00-19:01

Alleen op afroep

Hartelkanaal (115)
Harmsenbrug (10.5)

Wordt via contact met de Volkeraksluizen bediend via 088 7974990 met
een notice van 4 uur. (VHF 22)

marifoonkanaal: 22

30 december t/m 29 december

telefoonnummer: 0181-214115
dagelijks

00:00-23:59

Alleen op afroep

Hartelsluis (115b)
Hartelsluis (0.7)
marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0181-214115

Spertijd Hartelbrug: ma t/m vr. 06.45 - 08.30 / 16.00 - 18.30 u.
01 januari t/m 31 december
Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen via de Verkeersmanagement
Centrale Rhoon, tel: 088-7985132.

Hartelbrug (over Grote Hartelsluis) (1.6)
marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7985132

Spertijd Hartelbrug: ma t/m vr. 06.45 - 08.30 / 16.00 - 18.30 u.
01 januari t/m 31 december
Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen via de Verkeersmanagement
Centrale Rhoon, tel: 088-7985132.
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Calandkanaal met aanliggende havens (116)
Rozenburgsesluis (0.7)

Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer.
Calandbrug, 20 minuten vóór de verwachte passagetijd een verzoek tot
opening doorgegeven aan de brugwachter (VHF 22).

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-2522661
dagelijks
brug over binnenhoofd Rozenburgsesluis (0.7)

00:00-23:59
Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer.
Calandbrug, 20 minuten vóór de verwachte passagetijd een verzoek tot
opening doorgegeven aan de brugwachter (VHF 22).

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0181-214115
dagelijks
Rozenburgsesluis, brug over buitenhoofd (1.1)

00:00-23:59
Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer.
Calandbrug, 20 minuten vóór de verwachte passagetijd een verzoek tot
opening doorgegeven aan de brugwachter (VHF 22).

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0181-214115
dagelijks
Calandbrug, verkeers- spoorbrug (1.9)

00:00-23:59
Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer.
Calandbrug, 20 minuten vóór de verwachte passagetijd een verzoek tot
opening doorgegeven aan de brugwachter (VHF 22).

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132
dagelijks

00:00-23:59

Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (117)
Haringvlietbrug Beweegbaar (3.1)

De Haringvlietbrug wordt niet bediend vanaf windkracht 7

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 05 juni

telefoonnummer: 088-7974992
ma t/m vr

10:00-10:05

ma t/m vr

20:00-20:05

za/zo/fstd

11:00-11:05

za/zo/fstd

17:00-17:05

za/zo/fstd

19:00-19:05
06 juni t/m 31 oktober

dagelijks

11:00-11:05

dagelijks

19:00-19:05

za/zo/fstd

17:00-17:05
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag, minimaal 2 uur voor bediening via website
https://beterbediend.rws.nl.

ma/vr/fstd

11:00-11:05

Bediening op aanvraag
Uitsl. beroepsvaart op afroep

brug over binnenhoofd Goereesesluis (32.3)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 0187-497350

dagelijks

Goereesesluis (32.4)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7970961

dagelijks

brug in N57 Goereesesluis (32.5)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7970961

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Havens van Middelharnis (117c)
Middelharnis, brug over buitenhoofd (0.7)

De jachthaven van Middelharnis is bereikbaar via een schutsluis. Bij een
waterstand van 0,70 meter + N.A.P vindt schutten plaats op de hele uren
(tijdens de openingstijden van de haven). De sluis is 45 meter lang en de
drempel zit bij 0,00 meter NAP op 2.60 meter. De doorvaartbreedte
bedraagt 6.90 meter.

marifoonkanaal: 12

05 januari t/m 29 februari

telefoonnummer: 0187-482068
dagelijks

09:00-17:00

elke twee uur, laatste om 16:30 uur

01 maart t/m 31 maart

dagelijks

09:00-18:00

elke heel uur, laatste om 17:30

01 april t/m 30 april

dagelijks

09:00-19:00

elke heel uur, laatst om 18:30 uur

01 mei t/m 15 september

dagelijks

08:00-22:00

Elk heel uur, laatste om 21:30uur

16 september t/m 30 september

dagelijks

09:00-20:00

Elk heel uur, laatste 19:30 uur

01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00

elke twee uur, laatst om 18:30 uur

01 november t/m 21 december

dagelijks

09:00-17:00

Elke twee uur, laatste om 16:30 uur

22 december t/m 04 januari

sluis Middelharnis (0.7)

De jachthaven van Middelharnis is bereikbaar via een schutsluis. Bij een
waterstand van 0,70 meter + N.A.P vindt schutten plaats op de hele uren
(tijdens de openingstijden van de haven). De sluis is 45 meter lang en de
drempel zit bij 0,00 meter NAP op 2.60 meter. De doorvaartbreedte
bedraagt 6.90 meter.

marifoonkanaal: 12

05 januari t/m 29 februari

telefoonnummer: 0187-482068
dagelijks

09:00-17:00

elke twee uur, laatste om 16:30 uur

01 maart t/m 31 maart

dagelijks

09:00-18:00

elke heel uur, laatste om 17:30

01 april t/m 30 april

dagelijks

09:00-19:00

elke heel uur, laatst om 18:30 uur

01 mei t/m 15 september

dagelijks

08:00-22:00

Elk heel uur, laatste om 21:30uur

16 september t/m 30 september

dagelijks

09:00-20:00

Elk heel uur, laatste 19:30 uur

01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00

elke twee uur, laatst om 18:30 uur

01 november t/m 21 december

dagelijks

09:00-17:00

Elke twee uur, laatste om 16:30 uur

22 december t/m 04 januari
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Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (117e)
sluis Hellevoetsluis (0.7)

Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
Geen bediening: * Kerstdagen en Nieuwjaarsdag * Gedurende een periode
van vorst. * Gedurende een periode van (verwachte-) hoge waterstand op
het Haringvliet (NAP+1,10m en hoger) in het belang van het
Waterschapsbeheer.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0181-312688 / fax:
0181-316045
dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

vr/za/zo/fstd

18:30-18:31
01 mei t/m 31 mei
4 mei (de dag voor Hemelvaartsdag) wordt als zondag bediend.

dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

dagelijks

18:30-18:31

vr/za/zo/fstd

19:00-19:01

Alleen richting Haringvliet

vr/za/zo/fstd

19:30-19:31

Alleen richting kanaal

01 juni t/m 20 augustus
Om 21.00 uur alleen richting Haringvliet. Om 21.30 uur alleen richting
kanaal.
dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

dagelijks

18:30-18:31

dagelijks

19:30-19:31

dagelijks

20:30-20:31

dagelijks

21:00-21:01

Alleen richting Haringvliet

dagelijks

21:30-21:31

Alleen richting kanaal

21 augustus t/m 31 augustus

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

dagelijks

18:30-18:31

dagelijks

19:30-19:31

dagelijks

20:00-20:01

Alleen richting Haringvliet

dagelijks

20:30-20:31

Alleen richting kanaal

01 september t/m 15 september
Om 19.00 uur alleen richting Haringvliet. Om 19.30 uur alleen richting
kanaal.
dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

dagelijks

18:30-18:31

ma/di t/m do

19:00-19:01

Alleen richting Haringvliet

ma/di t/m do

19:30-19:31

Alleen richting kanaal

vr/za/zo

19:30-19:31

vr/za/zo

20:00-20:01

Alleen richting Haringvliet

vr/za/zo

20:30-20:31

Alleen richting kanaal

16 september t/m 30 september

dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

dagelijks

18:30-18:31

vr/za/zo

19:00-19:01

Alleen richting Haringvliet

vr/za/zo

19:30-19:31

Alleen richting kanaal

01 oktober t/m 15 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16
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dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

vr/za/zo

18:30-18:31
16 oktober t/m 15 april
2e Paasdag wordt als zondag bediend. Laatste bedieningstijd van 24 en 31
december komt te vervallen.

ma t/m vr

08:15-08:16

dagelijks

10:15-10:16

ma t/m vr

11:45-11:46

dagelijks

13:15-13:16

ma t/m vr

15:15-15:16

dagelijks

16:45-16:46

Hellevoetsluis, brug over binnenhoofd (0.8)

Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
Geen bediening: * Kerstdagen en Nieuwjaarsdag * Gedurende een periode
van vorst. * Gedurende een periode van (verwachte-) hoge waterstand op
het Haringvliet (NAP+1,10m en hoger) in het belang van het
Waterschapsbeheer.

marifoonkanaal: 74

16 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0181-312688 / fax:
0181-316045
dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

vr/za/zo/fstd

18:30-18:31
01 mei t/m 31 mei
4 mei (de dag voor Hemelvaartsdag) wordt als zondag bediend.

dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

dagelijks

18:30-18:31

vr/za/zo/fstd

19:00-19:01

Alleen richting Haringvliet

vr/za/zo/fstd

19:30-19:31

Alleen richting kanaal

01 juni t/m 20 augustus
Om 21.00 uur alleen richting Haringvliet. Om 21.30 uur alleen richting
kanaal.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16
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dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

dagelijks

18:30-18:31

dagelijks

19:30-19:31

dagelijks

20:30-20:31

dagelijks

21:00-21:01

Alleen richting Haringvliet

dagelijks

21:30-21:31

Alleen richting kanaal

21 augustus t/m 31 augustus

dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

dagelijks

18:30-18:31

dagelijks

19:30-19:31

dagelijks

20:00-20:01

Alleen richting Haringvliet

dagelijks

20:30-20:31

Alleen richting kanaal

01 september t/m 15 september
Om 19.00 uur alleen richting Haringvliet. Om 19.30 uur alleen richting
kanaal.
dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

dagelijks

18:30-18:31

ma/di t/m do

19:00-19:01

Alleen richting Haringvliet

ma/di t/m do

19:30-19:31

Alleen richting kanaal

vr/za/zo

19:30-19:31

vr/za/zo

20:00-20:01

Alleen richting Haringvliet

vr/za/zo

20:30-20:31

Alleen richting kanaal

16 september t/m 30 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

dagelijks

18:30-18:31
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vr/za/zo

19:00-19:01

Alleen richting Haringvliet

vr/za/zo

19:30-19:31

Alleen richting kanaal

01 oktober t/m 15 oktober

dagelijks

08:15-08:16

dagelijks

09:15-09:16

dagelijks

10:15-10:16

dagelijks

11:00-11:01

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

13:15-13:16

dagelijks

14:15-14:16

dagelijks

15:15-15:16

dagelijks

16:00-16:01

dagelijks

16:30-16:31

vr/za/zo

18:30-18:31
16 oktober t/m 15 april
2e Paasdag wordt als zondag bediend. Laatste bedieningstijd van 24 en 31
december komt te vervallen.

ma t/m vr

08:15-08:16

dagelijks

10:15-10:16

ma t/m vr

11:45-11:46

dagelijks

13:15-13:16

ma t/m vr

15:15-15:16

dagelijks

16:45-16:46

Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis (117f)
Brug over de Haaven (0.7)

Bediening is afhankelijk van het aanbod. 5 min voor de schutting duidelijk
aanwezig of melden op kanaal 74. Geen bediening op: * Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag * Gedurende een periode van vorst. * Gedurende een
periode van (verwachte-) hoge waterstand op het Haringvliet (NAP+1,10m
en hoger).

marifoonkanaal: 74

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0181-312688 / fax:

Bediening elk heel uur (zie tijden).

0181-316045
ma/di t/m do

08:00-17:00

vr/za/zo/fstd

08:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Bediening elk heel uur vanaf 8.00 uur en de laatste om 20.30 uur.

dagelijks

08:00-20:30
01 september t/m 15 oktober
Bediening elk heel uur (zie tijden).

ma/di t/m do

08:00-17:00

vr/za/zo/fstd

08:00-19:00
16 oktober t/m 15 april
Minimaal een kwartier voor draaiing telefonisch melden op nummer
06-46211635. Laatste bedieningstijd van 5, 24 en 31 december vervalt.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-08:10

ma t/m vr

09:00-09:10

dagelijks

10:00-10:10

ma t/m vr

11:30-11:40

dagelijks

13:00-13:10

ma t/m vr

14:00-14:10

ma t/m vr

15:00-15:10

dagelijks

16:30-16:40
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Maas-Waalkanaal (119)
sluis Heumen (1.6)

Zolang de buitenwaterstand op de Maas hoger is dan NAP + 12,15 m wordt
niet geschut. Volledige bediening in de nacht en niet pendelen zoals in
convenant staat.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974137

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: 00:00 00:00. 1e & 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december:
0:00-20:00; 27 december en 2 januari: 06:00-0:00.
dagelijks

Sluis Weurt (11.8)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. Pasen, Hemelvaart,
Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: 00:00 - 00:00. 1e & 2e Kerstdag
en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: 0:00-20:00; 27 december en 2
januari: 06:00-0:00.

telefoonnummer: 088 797 4020

dagelijks

Sluis Weurt (11.8)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. Pasen, Hemelvaart,
Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: 00:00 - 00:00. 1e & 2e Kerstdag
en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: 0:00-20:00; 27 december en 2
januari: 06:00-0:00.

telefoonnummer: 088 797 4020

dagelijks

Weurt, brug over de buitenhoofden sluis (12.1)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. Pasen, Hemelvaart,
Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: 00:00 - 00:00. 1e & 2e Kerstdag
en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: 0:00-20:00; 27 december en 2
januari: 06:00-0:00.

telefoonnummer: 024-3775670

dagelijks

00:00-23:59

Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (120)
brug over bovenhoofd Wilhelminasluis Andel (12.5)

Schutbeperking bij een verschil in waterstanden tussen Maas en Waal van
1,80m. Voor pleziervaartuigen met een eenvoudig strijkbare mast wordt de
brug niet bediend, indien de mast niet gestreken kan worden, melden op
tel. 088-7974139

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974139
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-19:00

zo/fstd

10:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december: 06:00-20:00, 2 januari: 06:00-22:00

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-19:00

Wilhelminasluis Andel (12.6)

Schutbeperking bij een verschil in waterstanden tussen Maas en Waal van
1,80m. Voor pleziervaartuigen met een eenvoudig strijkbare mast wordt de
brug niet bediend, indien de mast niet gestreken kan worden, melden op
tel. 088-7974139

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974139
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-19:00

zo/fstd

10:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december: 06:00-20:00, 2 januari: 06:00-22:00

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-19:00

Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (121)
sluis Bosscherveld (1.1)

03 januari t/m 24 december

marifoonkanaal: 20
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: 088-7974220/088-7974 dagelijks

00:00-23:59

221(telefax)
25 december t/m 02 januari

dagelijks

00:00-23:59

Op 27 december en 2 januari, bediening vanaf
6.00 uur.

sluis 16 (53.4)

Extra bediening op aanvraag: Op overige tijden op aanvraag bij
Bediencentrale Tilburg

marifoonkanaal: 18

02 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 088-7974825

Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing

(Bediening)
ma t/m za/fstd

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za/fstd

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

fstd

06:00-13:59

Geen bediening
Geen bediening
Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u

01 april t/m 31 oktober
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m vr

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

00:00-06:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

07:00-15:59

za

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

09:00-16:59

zo/fstd

17:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-16:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 7-16u, op zo
9-17u

01 november t/m 01 januari

ma t/m za

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-21:59
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ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Stadsbrug, Weert (56.2)

Extra bediening op aanvraag: Op overige tijden op aanvraag bij
Bediencentrale Tilburg

marifoonkanaal: 22

02 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 088-7974825

Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m za/fstd

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-07:39

ma t/m vr

07:40-08:09

ma t/m vr

08:10-08:39

spitssluiting recreatie
Uitsluitend voor beroepsvaart
spitssluiting recreatie en beroepsvaart
Geen bediening

ma t/m vr

08:40-16:29

ma t/m vr

16:30-16:59

ma t/m vr

17:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

spitssluiting recreatie en beroepsvaart
Geen bediening

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za/fstd

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

fstd

06:00-13:59

Geen bediening
Geen bediening
Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u

01 april t/m 31 oktober
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m vr

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-07:39

ma t/m vr

07:40-08:09

ma t/m vr

08:10-08:39

ma t/m vr

08:40-16:29

ma t/m vr

16:30-16:59

ma t/m vr

17:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

spitssluiting recreatie
Uitsluitend voor beroepsvaart
spitssluiting recreatie en beroepsvaart
Geen bediening

spitssluiting recreatiie en beroepsaart

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

00:00-06:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

07:00-15:59

za

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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zo/fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

09:00-16:59

zo/fstd

17:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-16:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u

01 november t/m 01 januari
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m za

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-07:39

ma t/m vr

07:40-08:09

ma t/m vr

08:10-08:39

ma t/m vr

08:40-16:29

ma t/m vr

16:30-16:59

ma t/m vr

17:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

spitssluiting recreatievaart
Uitsluitend voor beroepsvaart
spitssluiting recreatievaart en beroepsvaart
Geen bediening

spitssluiting
Geen bediening

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Alleen op afroep

Biesterbrug (57.1)

Extra bediening op aanvraag: Op overige tijden op aanvraag bij
Bediencentrale Tilburg

marifoonkanaal: [onbekend]

02 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing

881(reservenummer)
ma t/m za/fstd

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-07:39

ma t/m vr

07:40-08:09

spitssluiting recreatie
Uitsluitend voor beroepsvaart

ma t/m vr

08:10-08:39

ma t/m vr

08:40-16:29

ma t/m vr

16:30-16:59

ma t/m vr

17:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

spitssluiting recreatie en beroepsvaart
Geen bediening

spitssluiting recreatie en beroepsvaart
Geen bediening

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za/fstd

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

fstd

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-13:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u
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01 april t/m 31 oktober
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m vr

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-07:39

ma t/m vr

07:40-08:09

ma t/m vr

08:10-08:39

ma t/m vr

08:40-16:29

ma t/m vr

16:30-16:59

ma t/m vr

17:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

spitssluiting recreatie
Uitsluitend voor beroepsvaart
spitssluiting recreatie en beroepsvaart
Geen bediening

spitssluiting recreatiie en beroepsaart

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

00:00-06:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

07:00-15:59

za

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

09:00-16:59

zo/fstd

17:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-16:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u

01 november t/m 01 januari
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m za

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-07:39

ma t/m vr

07:40-08:09

ma t/m vr

08:10-08:39

spitssluiting recreatievaart
Uitsluitend voor beroepsvaart
spitssluiting recreatievaart en beroepsvaart
Geen bediening

ma t/m vr

08:40-16:29

ma t/m vr

16:30-16:59

ma t/m vr

17:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

spitssluiting
Geen bediening

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Alleen op afroep

sluis 15 (59.9)

Extra bediening op aanvraag: Op overige tijden op aanvraag bij
Bediencentrale Tilburg

marifoonkanaal: 20

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

02 januari t/m 31 maart
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telefoonnummer: 088-7974825

Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing

(Bediening)
ma t/m za/fstd

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za/fstd

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

fstd

06:00-13:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u

01 april t/m 31 oktober
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m vr

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

00:00-06:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

07:00-15:59

za

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

09:00-16:59

zo/fstd

17:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-16:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 7-16u, op zo
9-17u

01 november t/m 01 januari

ma t/m za

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

sluis 13 (66.8)

Extra bediening op aanvraag: Op overige tijden op aanvraag bij
Bediencentrale Tilburg

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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marifoonkanaal: [onbekend]

02 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing

881(reservenummer)
(bediening)
ma t/m za/fstd

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za/fstd

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

fstd

06:00-13:59

Geen bediening
Geen bediening
Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u

01 april t/m 31 oktober
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m vr

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

00:00-06:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

07:00-15:59

za

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

09:00-16:59

zo/fstd

17:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-16:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 7-16u, op zo
9-17u

01 november t/m 01 januari

ma t/m za

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening
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Sluis 13, brug over benedenhoofd (66.9)

Extra bediening op aanvraag: Op overige tijden op aanvraag bij
Bediencentrale Tilburg

marifoonkanaal: 18

02 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 0492-565232 -

Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing

0492-523315
ma t/m za/fstd

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za/fstd

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

fstd

06:00-13:59

Geen bediening
Geen bediening
Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u

01 april t/m 31 oktober
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m vr

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

00:00-06:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

07:00-15:59

za

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

09:00-16:59

zo/fstd

17:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-16:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 7-16u, op zo
9-17u

01 november t/m 01 januari

ma t/m za

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep
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zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

sluis 12 (69.1)

Extra bediening op aanvraag: Op overige tijden op aanvraag bij
Bediencentrale Tilburg

marifoonkanaal: [onbekend]

02 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing

881(reservenummer)
(bediening)
ma t/m za/fstd

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za/fstd

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

fstd

06:00-13:59

Geen bediening
Geen bediening
Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u

01 april t/m 31 oktober
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m vr

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

00:00-06:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

07:00-15:59

za

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

09:00-16:59

zo/fstd

17:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-16:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 7-16u, op zo
9-17u

01 november t/m 01 januari

ma t/m za

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za
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za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

sluis 11 (74.4)

Extra bediening op aanvraag: Op overige tijden op aanvraag bij
Bediencentrale Tilburg

marifoonkanaal: [onbekend]

02 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing

881(reservenummer)
(bediening)
ma t/m za/fstd

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za/fstd

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

fstd

06:00-13:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u

01 april t/m 31 oktober
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m vr

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

00:00-06:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

07:00-15:59

za

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

09:00-16:59

zo/fstd

17:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-16:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 7-16u, op zo
9-17u

01 november t/m 01 januari

ma t/m za

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr
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ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

sluis 10 (77.4)

Extra bediening op aanvraag: Op overige tijden op aanvraag bij
Bediencentrale Tilburg

marifoonkanaal: [onbekend]

02 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing

881(reservenummer)
(bediening)
ma t/m za/fstd

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za/fstd

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

fstd

06:00-13:59

Geen bediening
Geen bediening
Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u

01 april t/m 31 oktober
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing
ma t/m vr

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

00:00-06:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

07:00-15:59

za

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

09:00-16:59

zo/fstd

17:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-16:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 7-16u, op zo
9-17u

01 november t/m 01 januari

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Bommerhei, brug (77.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-16:00

zo/fstd

09:00-17:00
01 november t/m 31 maart
Vanwege de versobering kans op extra wachttijd

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-14:00

sluis Helmond (83.1)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
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ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

Pagina 315 / 594

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

sluis Helmond (83.1)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep
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fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Beeksebrug (91.2)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

881(reservenummer)
(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 318 / 594

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Sluis 6 (92.3)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

881(reservenummer)
(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59
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za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Donksebrug (92.6)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

881(reservenummer)
(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59
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za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Sluis 5 (97.7)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Erpsebrug (99.0)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

881(reservenummer)
(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59
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za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

sluis 4 (102.9)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

881(reservenummer)
(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59
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za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

sluis Schijndel (110.5)

02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7974825/013-5811 dagelijks

06:00-23:59

881(reservenummer)
(bediening)
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
Den Dungensebrug (117.1)

00:00-20:00
088 -7974825 (bediencentrale Rijkswaterstaat Tilburg). Buiten de
bedientijden kan op aanvraag worden bediend

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 073-6311492
ma t/m za

06:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

07:00-07:01

Recreatievaart heeft vaste draaimomenten.

dagelijks

10:00-10:01

Recreatievaart heeft vaste draaimomenten.

dagelijks

13:00-13:01

Recreatievaart heeft vaste draaimomenten.

dagelijks

16:00-16:01

Recreatievaart heeft vaste draaimomenten.

ma t/m za

19:00-19:01

Recreatievaart heeft vaste draaimomenten.

zo/fstd

10:00-16:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart

ma t/m za

06:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m za

07:00-07:01

Recreatievaart heeft vaste draaimomenten.

ma t/m za

10:00-10:01

Recreatievaart heeft vaste draaimomenten.

ma t/m za

13:00-13:01

Recreatievaart heeft vaste draaimomenten.

ma t/m za

16:00-16:01

Recreatievaart heeft vaste draaimomenten.

ma t/m za

19:00-19:01

Recreatievaart heeft vaste draaimomenten.

brug over bovenhoofd Henriettesluis (127.1)

De Henriettesluis (schutsluis Engelen + brug over bovenhoofd) heeft per
5-1-2015 als beheerder de Gemeente 's-Hertogenbosch. De laatste
schutting begint een half uur voor de eindtijd.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 073-6311291

De laatste schutting begint een half uur voor de eindtijd.
ma t/m vr

05:00-21:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De laatste schutting begint een half uur voor de eindtijd.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

05:00-21:00

za

06:00-20:00
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Henriettesluis (Schutsluis Engelen) (127.2)

De Henriettesluis (schutsluis Engelen + brug over bovenhoofd) heeft per
5-1-2015 als beheerder de Gemeente 's-Hertogenbosch. De laatste
schutting begint een half uur voor de eindtijd.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 073-6311492

De laatste schutting begint een half uur voor de eindtijd.
ma t/m vr

05:00-21:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
De laatste schutting begint een half uur voor de eindtijd.

ma t/m vr

05:00-21:00

za

06:00-20:00

Oude Zuid-Willemsvaart (121a)
brug over benedenhoofd Sluis 9 (0.8)

10 juli t/m 09 juli

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0492-523011 /

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0653-238011.
ma t/m vr

06:00-22:00

Alleen op afroep

za

06:00-14:00

Alleen op afroep

0653-238011

sluis 9 (0.8)

10 juli t/m 09 juli

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0492-523011 /

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0653-238011.
ma t/m vr

06:00-22:00

Alleen op afroep

za

06:00-14:00

Alleen op afroep

0653-238011

Sluis 8, brug over benedenhoofd (3.3)

10 juli t/m 09 juli

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0492-522190 /

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0653-238011.
ma t/m vr

06:00-22:00

Alleen op afroep

za

06:00-14:00

Alleen op afroep

0653-238011

sluis 8 (3.3)

10 juli t/m 09 juli

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0492-522190 /

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0653-238011.
ma t/m vr

06:00-22:00

Alleen op afroep

za

06:00-14:00

Alleen op afroep

0653-238011

Kanaal Wessem-Nederweert (123)
sluis Panheel (2.7)

Extra bediening op aanvraag: Op overige tijden op aanvraag bij
Bediencentrale Tilburg

marifoonkanaal: 84

02 januari t/m 31 maart

telefoonnummer: 088-7974825

Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing

(Bediening)
ma t/m za/fstd

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za/fstd

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

fstd

06:00-13:59

Geen bediening
Geen bediening
Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 6-14u

01 april t/m 31 oktober
Let bij een feestdag wat voor dag het is en zie aanwijzing

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

00:00-06:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

07:00-15:59

za

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

09:00-16:59

zo/fstd

17:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-16:59

Feestdag op ma-vr: 6-22u, op za 7-16u, op zo
9-17u

01 november t/m 01 januari

ma t/m za

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma t/m vr

06:00-21:59

ma t/m vr

22:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Amertak en Wilhelminakanaal (124)
Amertakbrug (1.8)

02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7974825/013-5811 dagelijks

06:00-23:59

881(reservenummer)
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
Sluis I, brug over benedenhoofd (8.1)

00:00-20:00
02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 18

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: 0162-490791 / fax

dagelijks

06:00-23:59

0162-461862
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
sluis I (8.1)

00:00-20:00
02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7974825

dagelijks

06:00-23:59

(Bediening)
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
sluis II (20.4)

00:00-20:00
02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7974825

dagelijks

06:00-23:59

(Bediening)
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
sluis III Tilburg (23.8)

00:00-20:00
02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7974825

dagelijks

06:00-23:59

(Bediening)
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

00:00-20:00
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28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
Brug Dr. Deelenlaan (25.9)

00:00-20:00
02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7974825/013-5811 dagelijks

06:00-23:59

881(reservenummer)
(Bediening)
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
Brug Waalstraat (26.7)

00:00-20:00
02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7974825/013-5811 dagelijks

06:00-23:59

881(reservenummer)
(Bediening)
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
Brug Lijnsheike (27.3)

00:00-20:00
02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7974825/013-5811 dagelijks

06:00-23:59

881(reservenummer)
(Bediening)
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

00:00-20:00
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Brug Heikantsebaan (28.4)

02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7974825/013-5811 dagelijks

06:00-23:59

881(reservenummer)
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
Brug Enschotsestraat (29.3)

00:00-20:00
Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

881(reservenummer)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59
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za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Brug Bosscheweg (29.8)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

881(reservenummer)
(Bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Brug Oisterwijksebaan (30.4)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

881(reservenummer)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Trappistenbrug (31.9)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

881(reservenummer)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Brug Biesthoutakker (35.7)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

881(reservenummer)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

Pagina 340 / 594

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Brug Holenakker (36.9)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Sluis IV, brug over benedenhoofd (40.3)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 013-5811881

Op Nieuwjaarsdag geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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00:00-23:59
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za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Sluis IV (40.4)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(Bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma
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di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59
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za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Brug Groenewoud (44.8)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

881(reservenummer)
(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Brug Heuvel (46.5)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Brug Houtens (59.2)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Hefbrug Son (60.6)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59
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fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Brug Hooijdonk (61.8)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Brug Stad van Gerwen (63.8)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-23:59
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di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

brug over bovenhoofd Sluis V (65.8)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59
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za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Brug Oranjelaan (71.0)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg (124b)
Prinsenhoeven (0.7)

Bediening op zon- en feestdagen aanvragen op tel. 013-5429440.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 juni

telefoonnummer: 013-5429372

Bediening uitsluitend op de aangegeven hele uren. LET OP: De
bedieningstijden van Den Ophef zijn, afhankelijk van uitgaand of inkomend
verkeer, 10 minuten vóór danwel 10 minuten ná de bediening van de brug
Prinsenhoeven. Dit omdat de brug Den Ophef nog handbediend wordt en
de brugwachter vóóraf of ná de bediening van de draaibrug, moet bedienen
via een paneel in het brugwachtershuisje.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:00-09:01

ma t/m za

10:00-10:01

ma t/m za

11:00-11:01

ma t/m za

12:00-12:01

ma t/m za

13:00-13:01

ma t/m za

14:00-14:01

ma t/m za

15:00-15:01

ma t/m za

16:00-16:01
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ma t/m za

17:00-17:01

ma t/m za

18:00-18:01

zo/fstd

09:00-09:01

Alleen op afroep

zo/fstd

13:00-13:01

Alleen op afroep

zo/fstd

17:00-17:01

Alleen op afroep

01 juli t/m 31 augustus
Bediening uitsluitend op de aangegeven hele uren. LET OP: De
bedieningstijden van Den Ophef zijn, afhankelijk van uitgaand of inkomend
verkeer, 10 minuten vóór danwel 10 minuten ná de bediening van de brug
Prinsenhoeven. Dit omdat de brug Den Ophef nog handbediend wordt en
de brugwachter vóóraf of ná de bediening van de draaibrug, moet bedienen
via een paneel in het brugwachtershuisje.
ma t/m za

09:00-09:01

ma t/m za

10:00-10:01

ma t/m za

11:00-11:01

ma t/m za

12:00-12:01

ma t/m za

13:00-13:01

ma t/m za

14:00-14:01

ma t/m za

15:00-15:01

ma t/m za

16:00-16:01

ma t/m za

17:00-17:01

ma t/m za

18:00-18:01

zo

09:00-09:01

Alleen op afroep

zo

11:00-11:01

Alleen op afroep

zo

13:00-13:01

Alleen op afroep

zo

15:00-15:01

Alleen op afroep

zo

17:00-17:01

Alleen op afroep

01 september t/m 30 september
Bediening uitsluitend op de aangegeven hele uren.
ma t/m za

09:00-09:01

ma t/m za

10:00-10:01

ma t/m za

11:00-11:01

ma t/m za

12:00-12:01

ma t/m za

13:00-13:01

ma t/m za

14:00-14:01

ma t/m za

15:00-15:01

ma t/m za

16:00-16:01

ma t/m za

17:00-17:01

ma t/m za

18:00-18:01

zo/fstd

09:00-09:01

Alleen op afroep

zo/fstd

13:00-13:01

Alleen op afroep

zo/fstd

17:00-17:01

Alleen op afroep

01 oktober t/m 30 april
Geen toegang voor recreanten. e.
Den Ophef (1.0)

Bediening op zon- en feestdagen aanvragen op tel. 013-5429440.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 juni

telefoonnummer: 013-5429372

Bediening uitsluitend op de aangegeven hele uren. LET OP: De
bedieningstijden van Den Ophef zijn, afhankelijk van uitgaand of inkomend
verkeer, 10 minuten vóór danwel 10 minuten ná de bediening van de brug
Prinsenhoeven. Dit omdat de brug Den Ophef nog handbediend wordt en
de brugwachter vóóraf of ná de bediening van de draaibrug, moet bedienen
via een paneel in het brugwachtershuisje.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:00-09:01

ma t/m za

10:00-10:01

ma t/m za

11:00-11:01

ma t/m za

12:00-12:01

ma t/m za

13:00-13:01
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ma t/m za

14:00-14:01

ma t/m za

15:00-15:01

ma t/m za

16:00-16:01

ma t/m za

17:00-17:01

ma t/m za

18:00-18:01

zo/fstd

09:00-09:01

Alleen op afroep

zo/fstd

13:00-13:01

Alleen op afroep

zo/fstd

17:00-17:01

Alleen op afroep

01 juli t/m 31 augustus
Bediening uitsluitend op de aangegeven hele uren. LET OP: De
bedieningstijden van Den Ophef zijn, afhankelijk van uitgaand of inkomend
verkeer, 10 minuten vóór danwel 10 minuten ná de bediening van de brug
Prinsenhoeven. Dit omdat de brug Den Ophef nog handbediend wordt en
de brugwachter vóóraf of ná de bediening van de draaibrug, moet bedienen
via een paneel in het brugwachtershuisje.
ma t/m za

09:00-09:01

ma t/m za

10:00-10:01

ma t/m za

11:00-11:01

ma t/m za

12:00-12:01

ma t/m za

13:00-13:01

ma t/m za

14:00-14:01

ma t/m za

15:00-15:01

ma t/m za

16:00-16:01

ma t/m za

17:00-17:01

ma t/m za

18:00-18:01

zo

09:00-09:01

Alleen op afroep

zo

11:00-11:01

Alleen op afroep

zo

13:00-13:01

Alleen op afroep

zo

15:00-15:01

Alleen op afroep

zo

17:00-17:01

Alleen op afroep

01 september t/m 30 september
Bediening uitsluitend op de aangegeven hele uren.
ma t/m za

09:00-09:01

ma t/m za

10:00-10:01

ma t/m za

11:00-11:01

ma t/m za

12:00-12:01

ma t/m za

13:00-13:01

ma t/m za

14:00-14:01

ma t/m za

15:00-15:01

ma t/m za

16:00-16:01

ma t/m za

17:00-17:01

ma t/m za

18:00-18:01

zo/fstd

09:00-09:01

Alleen op afroep

zo/fstd

13:00-13:01

Alleen op afroep

zo/fstd

17:00-17:01

Alleen op afroep

01 oktober t/m 30 april
Geen toegang voor recreanten. e.
Markkanaal (125)
Marksluis (0.5)

Volledig bediend vanuit Bediencentrale Tilburg. Op overige tijden op
aanvraag bij Bediencentrale Tilburg (088-7974825).

marifoonkanaal: 84

01 januari t/m 01 januari

telefoonnummer: 088-7974825

Op Nieuwjaarsdag geen bediening

(Bediening)
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

02 januari t/m 02 januari

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

03 januari t/m 31 maart
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-15:59

za/fstd

16:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

00:00-08:59

zo

09:00-16:59

zo

17:00-23:59

fstd

00:00-08:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

fstd

09:00-15:59

Let op bij een feestdag op ma 6-24u, op di-vr
0-24u, op za 0-16u, op zondag van 9-17u

01 november t/m 24 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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zo

00:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

25 december t/m 26 december
Kerstdagen geen bediening
dagelijks

00:00-23:59

Geen bediening

27 december t/m 27 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma t/m vr

06:00-23:59

za

06:00-13:59

za

14:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

zo

06:00-23:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

28 december t/m 31 december
Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale Tilburg (BCT) wordt bediend.
Buiten bedientijden enkel bediening op aanvraag via BCT.
ma

00:00-05:59

Bediening op aanvraag mogelijk via
Bediencentrale Tilburg
Alleen op afroep

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-13:59

za

14:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

zo

00:00-23:59

Sluis of brug wordt vanuit de Bediencentrale
Tilburg (BCT) wordt bediend. Buiten bedientijden
enkel bediening op aanvraag via BCT.
Alleen op afroep

Vrachelsebrug (Markbrug) (0.5)

Vanwege de versobering kans op wachttijden. Sinds voorjaar 2015 volledig
aangesloten op BC Tilburg.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974959

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als
reguliere dag.
ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-16:00

zo

09:00-17:00
01 november t/m 31 maart
1e & 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere
dag, ma-vrij tot 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-zat
vanaf 06:00.

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-14:00

Mark en Dintel (126)
Markspoorbrug Zevenbergen (18.2)

Er zijn vaste openingen maar de brug wordt op verzoek geopend.
Openingen worden verleend na aanmelding, bij ProRail Verkeersleiding
Roosendaal (tel: 08408-39456).

marifoonkanaal: [onbekend]

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 08408-39456
dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

00:22-00:25
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dagelijks

01:22-01:25

dagelijks

02:22-02:25

dagelijks

03:22-03:25

dagelijks

04:22-04:25

dagelijks

05:22-05:25

dagelijks

06:22-06:25

dagelijks

07:22-07:25

dagelijks

08:22-08:25

dagelijks

09:22-09:25

dagelijks

10:22-10:25

dagelijks

11:22-11:25

dagelijks

12:22-12:25

dagelijks

13:22-13:25

dagelijks

14:22-14:25

dagelijks

15:22-15:25

dagelijks

16:22-16:25

dagelijks

17:22-17:25

dagelijks

18:22-18:25

dagelijks

19:22-19:25

dagelijks

20:22-20:25

dagelijks

21:22-21:25

dagelijks

22:22-22:25

dagelijks

23:22-23:25

Prinsenlandsebrug (35.8)

Brug wordt op afstand bediend. Aanmelden voor brugopening per marifoon
kanaal 20 of via meldpunt op remmingwerk ter plaatse. De brug zal tot
uiterlijk een kwartier voor sluitingstijd worden bediend. Bij windkracht van 8
bft. en meer wordt de brug niet bediend.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0168-412346
ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:30-18:00

zo/fstd

09:30-19:00
01 juli t/m 30 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo

08:00-22:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo

08:00-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:30-17:00

Manderssluis (37.0)

Staat in het algemeen open, doorvaart wordt d.m.v. lichten geregeld. Gaat
in bedrijf bij stroomsnelheden boven 75 cm/s. In de zomermaanden kan
i.v.m. algenoverlast een schutregeling van toepassing zijn.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 maart

telefoonnummer: +31 6 38839018
Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (126d)
Vlietbrug (0.5)
marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0165-579800/579555

Bij windkracht 6 of hoger wordt de brug niet bediend.
01 januari t/m 31 december
Alleen op afroep, aanvragen op werkdagen tussen 08.00 - 16.30 uur tel.
0165-579800 en buiten kantooruren tel. 0165-579555.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (127)
Nieuw-Bovensas of Roosendaalsche Sas (sluis Bovensas) (4.8)

Over het buitenhoofd van het Benedensas is een rolbrug die bediend kan
worden door voetgangers, na start duurt het ca. 3 min. eer de brug
gesloten is. De brug staat als regel open (totale tijd openen en sluiten ca.
10 min. en is volautomatisch).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0167-532657
Benedensas (15.0)

Over het buitenhoofd van het Benedensas is een rolbrug die bediend kan
worden door voetgangers, na start duurt het ca. 3 min. eer de brug
gesloten is. De brug staat als regel open (totale tijd openen en sluiten ca.
10 min. en is volautomatisch).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0167-502462
Fietsbrug over het buitenhoofd Benedensas (15.1)

Over het buitenhoofd van het Benedensas is een rolbrug die bediend kan
worden door voetgangers, na start duurt het ca. 3 min. eer de brug
gesloten is. De brug staat als regel open (totale tijd openen en sluiten ca.
10 min. en is volautomatisch).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven (128)
Burgemeester Peterssluis, brug over binnenhoofd (2.6)

02 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0164-277494

ma t/m vr

06:00-20:00

za

08:00-18:00

zo

10:00-18:00
01 april t/m 30 september

ma t/m vr

06:00-20:00

za

08:00-18:00

zo/fstd

10:00-20:00
01 oktober t/m 23 december

ma t/m vr

06:00-20:00

za

08:00-18:00

zo

10:00-18:00
24 december t/m 24 december

dagelijks

06:00-16:00

Begintijd is niet elk jaar gelijk

25 december t/m 25 december

fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

26 december t/m 26 december

dagelijks

12:00-14:00
27 december t/m 30 december

ma t/m vr

06:00-20:00

za

08:00-18:00

zo

10:00-18:00
31 december t/m 01 januari

dagelijks

06:00-16:00

Begintijd is niet elk jaar gelijk

fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Schelde-Rijnverbinding (129)
Kreekraksluis (24.6)

Oostelijke- of westelijke sluis: ma t/m za: 06.00 - 22.00 uur; Zon/fstd: 06.00
- 18.00 uur.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974715
dagelijks
Kreekraksluizen, sluisdeur in benedenhoofd (24.6)

00:00-23:59
Oostelijke- of westelijke sluis: ma t/m za: 06.00 - 22.00 uur; Zon/fstd: 06.00
- 18.00 uur.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974715
dagelijks
Kreekraksluizen, sluisdeur in bovenhoofd (24.9)

00:00-23:59
Oostelijke- of westelijke sluis: ma t/m za: 06.00 - 22.00 uur; Zon/fstd: 06.00
- 18.00 uur.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974715
dagelijks

00:00-23:59

Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (130)
brug Sas van Gent (18.6)

Bij een zicht van < 250m worden de bruggen niet bediend; bij een zicht van
250 - 500m alleen bediening voor schepen met radar en marifoon;
zeevaartuigen moeten een loods aan boord hebben. De vermelde
openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 11

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7970123

Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer
ma t/m vr

00:00-07:40

ma t/m vr

08:00-16:40

ma t/m vr

17:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

Sluiskil, verkeers-/spoorbrug (26.3)

Bij een zicht van < 250m worden de bruggen niet bediend; bij een zicht van
250 - 500m alleen bediening voor schepen met radar en marifoon;
zeevaartuigen moeten een loods aan boord hebben. De vermelde
openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 11

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7970123

Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer
ma t/m vr

00:00-07:40

ma t/m vr

08:00-16:40

ma t/m vr

17:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

Westsluis Terneuzen (30.2)

Bij windkracht 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.
Schutbeperking bij een buitenwaterstand van NAP+4,0m en hoger.

marifoonkanaal: 69 - 6

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7970123
dagelijks
zuidbrug WestsluisTerneuzen (30.2)

00:00-23:59
Bij windkracht 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.
Schutbeperking bij een buitenwaterstand van NAP+4,0m en hoger.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0115-612279
dagelijks
Noordbrug over Westsluis Terneuzen (30.6)

00:00-23:59
Bij windkracht 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.
Schutbeperking bij een buitenwaterstand van NAP+4,0m en hoger.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0115-612279
dagelijks

00:00-23:59

Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (130b2)
Oostsluis Terneuzen (0.5)

Schutbeperking bij een buitenwaterstand van NAP+4,0m en hoger. Bij een
windkracht van 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 18

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 januari t/m 31 december

Pagina 367 / 594

telefoonnummer: 088-7970123
dagelijks
Oostsluis Terneuzen (0.5)

00:00-23:59
Schutbeperking bij een buitenwaterstand van NAP+4,0m en hoger. Bij een
windkracht van 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7970123
dagelijks
brug over binnenhoofd Oostsluis Terneuzen (0.5)

00:00-23:59
Schutbeperking bij een buitenwaterstand van NAP+4,0m en hoger. Bij een
windkracht van 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0115-694146
dagelijks
brug over buitenhoofd Oostsluis Terneuzen (0.9)

00:00-23:59
Schutbeperking bij een buitenwaterstand van NAP+4,0m en hoger. Bij een
windkracht van 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0115-694146
dagelijks
brug over binnenhoofd Middensluis Terneuzen (1.8)
marifoonkanaal: 69

00:00-23:59
Bij een windkracht van 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.
01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0115-612279
dagelijks

00:00-23:59

Kanaal door Walcheren (134)
Dokbrug (0.0)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: [onbekend]

Driemaal daags bediening aan te vragen om 9:15, 12:15 en 16:15.
di t/m vr/za/zo/fstd

09:15-09:20

Alleen op afroep

di t/m vr/za/zo/fstd

12:15-12:20

Alleen op afroep

di t/m vr/za/zo/fstd

16:15-16:20

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

dagelijks

08:15-16:15
01 juni t/m 30 juni

dagelijks

08:15-18:15
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

08:15-20:15
01 september t/m 30 september

dagelijks

08:15-16:15
01 oktober t/m 31 oktober
Driemaal daags bediening aan te vragen om 9:15, 12:15 en 16:15.

di t/m vr/za/zo/fstd

09:15-09:20

Alleen op afroep

di t/m vr/za/zo/fstd

12:15-12:20

Alleen op afroep

di t/m vr/za/zo/fstd

16:15-16:20

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Bediening op verzoek. Minimaal 48 uur van tevoren aanvragen.
sluis Vlissingen (1.4)

Schutbeperking bij een buitenwaterstand boven NAP+3,20m en bij een
verval groter dan 3,25m tijdens eb. Bedientijden Kijk voor actuele informatie
over bedientijden op https://www.zeeland.nl/sluizen-en-bruggen/bedienings
tijden-sluizen-en-bruggen of mail naar ncv@zeeland.nl.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0800-2034.
dagelijks
Keersluisbrug Vlissingen (2.7)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0800-2034

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

06:12-06:22

Blauwe Golf: Recreatievaart richting Middelburg
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dagelijks

06:42-06:52

dagelijks

07:12-07:22

dagelijks

07:42-07:52

dagelijks

08:12-08:22

dagelijks

08:42-08:52

dagelijks

09:12-09:22

dagelijks

09:42-09:52

dagelijks

10:12-10:22

dagelijks

10:42-10:52

dagelijks

11:12-11:22

dagelijks

11:42-11:52

dagelijks

12:12-12:22

dagelijks

12:42-12:52

dagelijks

13:12-13:22

dagelijks

13:42-13:52

dagelijks

14:12-14:22

dagelijks

14:42-14:52

dagelijks

15:12-15:22

dagelijks

15:42-15:52

dagelijks

16:12-16:22

dagelijks

16:42-16:52

dagelijks

17:12-17:22

dagelijks

17:42-17:52

dagelijks

18:12-18:22

dagelijks

18:42-18:52

dagelijks

19:12-19:22

dagelijks

19:42-19:52

dagelijks

20:12-20:22

dagelijks

20:42-20:52

dagelijks

21:12-21:22

dagelijks

21:42-21:52

Sloebrug (3.9)

Blauwe Golf: Recreatievaart richting Middelburg

Blauwe Golf: Recreatievaart richting Middelburg

Blauwe Golf: Recreatievaart richting Middelburg

Kijk voor actuele informatie over bedientijden op https://www.zeeland.nl/slui
zen-en-bruggen/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen of mail naar
ncv@zeeland.nl.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0800-2034

Brug dagelijks open* van 06.00 uur tot 22.00 uur. (van 22.00 tot 06.00 uur
geen beperkingen in de openingstijden*)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

06:21-06:29

dagelijks

06:51-06:59

dagelijks

07:21-07:29

dagelijks

07:51-07:59

dagelijks

08:21-08:29

dagelijks

08:51-08:59

dagelijks

09:21-09:29

dagelijks

09:51-09:59

dagelijks

10:21-10:29

dagelijks

10:51-10:59

dagelijks

11:21-11:29

dagelijks

11:51-11:59

dagelijks

12:21-12:29

dagelijks

13:21-13:29

dagelijks

13:51-13:59

dagelijks

14:21-14:29

dagelijks

14:51-14:59

dagelijks

15:21-15:29

dagelijks

15:51-15:59
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dagelijks

16:21-16:29

dagelijks

16:51-16:59

dagelijks

17:21-17:29

dagelijks

17:51-17:59

dagelijks

18:21-18:29

dagelijks

18:51-18:59

dagelijks

19:21-19:29

dagelijks

19:51-19:59

dagelijks

20:21-20:29

dagelijks

20:51-20:59

dagelijks

21:21-21:29

dagelijks

21:51-21:59

Brug Souburg (4.5)

Kijk voor actuele informatie over bedientijden op https://www.zeeland.nl/slui
zen-en-bruggen/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen of mail naar
ncv@zeeland.nl.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0800-2034

Brug dagelijks open* voor beroepsvaart van 06.00 uur tot 22.00 uur. Brug
dagelijks open* voor recreatievaart van 06.00 tot 22.00 uur bij geen aanbod
van beroepsvaart. (van 22.00 tot 06.00 uur geen beperkingen in de
openingstijden*)

Schroebrug (8.1)

dagelijks

06:03-06:18

dagelijks

06:33-06:48

dagelijks

07:03-07:18

dagelijks

07:33-07:48

dagelijks

08:03-08:18

dagelijks

08:33-08:48

dagelijks

09:03-09:18

dagelijks

09:33-09:48

dagelijks

10:03-10:18

dagelijks

10:33-10:48

dagelijks

11:03-11:18

dagelijks

11:33-11:48

dagelijks

12:03-12:18

dagelijks

12:33-12:48

dagelijks

13:03-13:18

dagelijks

13:33-13:48

dagelijks

14:03-14:18

dagelijks

14:33-14:48

dagelijks

15:03-15:18

dagelijks

15:33-15:48

dagelijks

16:03-16:18

dagelijks

16:33-16:48

dagelijks

17:03-17:18

dagelijks

17:33-17:48

dagelijks

18:03-18:18

dagelijks

18:33-18:48

dagelijks

19:03-19:18

dagelijks

19:33-19:48

dagelijks

20:03-20:18

dagelijks

20:33-20:48

dagelijks

21:03-21:18

dagelijks

21:33-21:48
Bedientijden Kijk voor actuele informatie over bedientijden op https://www.z
eeland.nl/sluizen-en-bruggen/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen of mail
naar ncv@zeeland.nl.

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0800-2034
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 januari t/m 31 december
Op werkdagen spitssluiting op: .07.27 tot 08.47
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dagelijks

00:17-00:27

dagelijks

00:47-00:57

dagelijks

01:17-01:27

dagelijks

01:47-01:57

dagelijks

02:17-02:27

dagelijks

02:47-02:57

dagelijks

03:17-03:27

ma t/m vr

03:47-04:57

dagelijks

04:17-04:27

dagelijks

04:47-04:57

dagelijks

05:17-05:27

dagelijks

05:47-05:57

dagelijks

06:17-06:27

dagelijks

06:47-06:57

dagelijks

08:47-08:57

dagelijks

09:17-09:27

dagelijks

09:47-09:57

dagelijks

10:17-10:27

dagelijks

10:47-10:57

dagelijks

11:17-11:27

dagelijks

11:47-11:57

dagelijks

12:17-12:27

dagelijks

12:47-12:57

dagelijks

13:17-13:27

dagelijks

13:47-13:57

dagelijks

14:17-14:27

dagelijks

14:47-14:57

dagelijks

15:17-15:27

dagelijks

15:47-15:57

dagelijks

16:17-16:27

dagelijks

16:47-16:57

dagelijks

17:17-17:27

dagelijks

17:47-17:57

dagelijks

18:17-18:27

dagelijks

18:47-18:57

dagelijks

19:17-19:27

dagelijks

19:47-19:57

dagelijks

20:17-20:27

ma t/m vr

20:47-20:57

ma t/m vr

21:17-21:27

dagelijks

21:47-21:57

dagelijks

22:17-22:27

dagelijks

22:47-22:57

dagelijks

23:17-23:27

dagelijks

23:47-23:57

za/zo/fstd

03:47-03:57

za/zo/fstd

07:17-07:27

za/zo/fstd

07:47-07:57

Stationsbrug, Middelburg (8.4)

Bedientijden Kijk voor actuele informatie over bedientijden op https://www.z
eeland.nl/sluizen-en-bruggen/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen of mail
naar ncv@zeeland.nl.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0800-2034

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Op werkdagen spitssluiting: 07.37 tot 08.37
dagelijks

00:07-00:16

dagelijks

00:37-00:46

dagelijks

01:07-01:16
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dagelijks

01:37-01:46

dagelijks

02:07-02:16

dagelijks

02:37-02:46

dagelijks

03:07-03:16

dagelijks

03:37-03:46

dagelijks

04:07-04:16

ma t/m vr

04:37-04:46

dagelijks

05:07-05:16

dagelijks

05:37-05:46

dagelijks

06:07-06:16

dagelijks

06:37-06:46

dagelijks

07:07-07:16

dagelijks

08:37-08:46

dagelijks

09:07-09:16

dagelijks

09:37-09:46

dagelijks

10:07-10:16

dagelijks

10:37-10:46

dagelijks

11:07-11:16

dagelijks

11:37-11:46

dagelijks

12:07-12:16

dagelijks

12:37-12:46

dagelijks

13:07-13:16

dagelijks

13:37-13:46

dagelijks

14:07-14:16

dagelijks

14:37-14:46

dagelijks

15:07-15:16

dagelijks

15:37-15:46

dagelijks

16:07-16:16

dagelijks

16:37-16:46

dagelijks

17:07-17:16

dagelijks

17:37-17:46

dagelijks

18:07-18:16

dagelijks

18:37-18:46

dagelijks

19:07-19:16

dagelijks

19:37-19:46

dagelijks

20:07-20:16

dagelijks

20:37-20:46

dagelijks

21:07-21:16

dagelijks

21:37-21:46

dagelijks

22:07-22:16

dagelijks

22:37-22:46

dagelijks

23:07-23:16

dagelijks

23:37-23:46

za/zo/fstd

07:37-07:46

za/zo/fstd

08:07-08:16

sluis Veere (14.9)

Blauwe Golf: Recreatievaart richting Vlissingen

Blauwe Golf: Recreatievaart richting Vlissingen

Blauwe Golf: Recreatievaart richting Vlissingen

Blauwe Golf: Recreatievaart richting Vlissingen

Bedientijden Kijk voor actuele informatie over bedientijden op https://www.z
eeland.nl/sluizen-en-bruggen/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen of mail
naar ncv@zeeland.nl.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0800-2034
dagelijks

00:00-23:59

24/7
Alleen op afroep

Havens van Middelburg (134a)
Spijkerbrug (0.4)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0118-627180
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Driemaal daags bediening aan te vragen om 9:15, 12:15 en 16:15.
di t/m vr/za/zo/fstd

09:15-09:20

Alleen op afroep
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di t/m vr/za/zo/fstd

12:15-12:20

Alleen op afroep

di t/m vr/za/zo/fstd

16:15-16:20

Alleen op afroep

01 mei t/m 31 mei

dagelijks

08:15-16:15
01 juni t/m 30 juni

dagelijks

08:15-18:15
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

08:15-20:15
01 september t/m 30 september

dagelijks

08:15-16:15
01 oktober t/m 31 oktober
Driemaal daags bediening aan te vragen om 9:15, 12:15 en 16:15.

di t/m vr/za/zo/fstd

09:15-09:20

Alleen op afroep

di t/m vr/za/zo/fstd

12:15-12:20

Alleen op afroep

di t/m vr/za/zo/fstd

16:15-16:20

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Bediening op verzoek. Minimaal 48 uur van tevoren aanvragen.
Bellinkbrug (0.6)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0118-627180

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0118-627180.
ma t/m vr

07:30-16:00

Alleen op afroep

Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (134b)
Arne bruggen (0.9)

Opening op verzoek. De brug is 24 uur per dag bedienbaar. Aanvragen bij
Nautische Centrale Vlissingen +31 6 2890 4021

marifoonkanaal: 22

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 0800-2034
dagelijks
spoorbrug Arnemuiden (1.0)

00:00-23:59

Alleen op afroep

Opening op verzoek. De brug is 24 uur per dag bedienbaar. Aanvragen bij
Nautische Centrale Vlissingen +31 6 2890 4021

marifoonkanaal: 22

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 0118-412372
dagelijks

00:00-23:59

Alleen op afroep

Zandkreek en Veerse Meer (135)
Zandkreeksluis (4.5)

Bij een windkracht van 7 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 18

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 088-7970123
dagelijks

00:00-23:59
01 oktober t/m 30 april

dagelijks
brug over buitenhoofd Zandkreeksluis (4.5)

00:00-23:59
Bij een windkracht van 7 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 18

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

00:00-23:59
01 oktober t/m 30 april

dagelijks
Hongersdijckbrug (4.7)

00:00-23:59
Bij een windkracht van 7 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 18

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

00:00-23:59
01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

00:00-23:59

Haven van Goes (136)
Goesche Sas (1.6)

Wilhelminabrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 18

15 april t/m 14 juni

telefoonnummer: 0113-216744
ma t/m vr

06:00-21:00

za/zo/fstd

08:00-18:00
15 juni t/m 14 september

ma t/m vr

06:00-21:00

za/zo/fstd

08:00-20:00
15 september t/m 14 oktober

ma t/m vr

06:00-21:00

za/zo/fstd

08:00-18:00
15 oktober t/m 14 april
Geen bediening op 24 en 31 dec. na 18.00 uur, Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m vr

06:00-20:00

za/zo/fstd

08:00-10:00

za/zo/fstd

16:00-18:00

Wilhelminabrug Wilhelminadorp (3.8)

Wilhelminabrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 18

15 april t/m 14 juni

telefoonnummer: 0113-216744
ma t/m vr

06:00-21:00

za/zo/fstd

08:00-18:00
15 juni t/m 14 september

ma t/m vr

06:00-21:00

za/zo/fstd

08:00-20:00
15 september t/m 14 oktober

ma t/m vr

06:00-21:00

za/zo/fstd

08:00-18:00
15 oktober t/m 14 april
Geen bediening op 24 en 31 dec. na 18.00 uur, Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m vr

06:00-20:00

za/zo/fstd

08:00-10:00

za/zo/fstd

16:00-18:00

Ringbrug (6.2)

15 april t/m 14 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
dagelijks

09:00-11:00

ma t/m vr

16:00-20:00

za/zo/fstd

13:00-13:01

za/zo/fstd

15:00-15:01

za/zo/fstd

17:00-19:00
15 juni t/m 14 september
Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

dagelijks

08:00-11:00

ma t/m vr

13:00-21:00

za/zo/fstd

13:00-13:01

za/zo/fstd

15:00-15:01

za/zo/fstd

17:00-20:00
15 september t/m 14 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
dagelijks

09:00-11:00

ma t/m vr

16:00-20:00

za/zo/fstd

13:00-13:01

za/zo/fstd

15:00-15:01

za/zo/fstd

17:00-19:00
15 oktober t/m 14 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0113-216744. Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Bij openingstijden van 1 minuut is de
eindtijd afhankelijk van het aanbod.

dagelijks

09:00-09:01

Alleen op afroep

dagelijks

17:00-17:01

Alleen op afroep

Sint Maartenbrug (6.5)

15 april t/m 14 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
dagelijks

09:00-11:00

ma t/m vr

16:00-20:00

za/zo/fstd

13:00-13:01

za/zo/fstd

15:00-15:01

za/zo/fstd

17:00-19:00
15 juni t/m 14 september
Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

dagelijks

08:00-11:00

ma t/m vr

13:00-21:00

za/zo/fstd

13:00-13:01

za/zo/fstd

15:00-15:01

za/zo/fstd

17:00-20:00
15 september t/m 14 oktober
Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

dagelijks

09:00-11:00

ma t/m vr

16:00-20:00

za/zo/fstd

13:00-13:01

za/zo/fstd

15:00-15:01

za/zo/fstd

17:00-19:00
15 oktober t/m 14 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0113-216744. Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag geen bediening. Bij openingstijden van 1 minuut is de
eindtijd afhankelijk van het aanbod.

dagelijks

09:00-09:01

Alleen op afroep

dagelijks

17:00-17:01

Alleen op afroep

Kanaal door Zuid-Beveland (137)
Postbrug (3.8)

Opening op verzoek voor zowel de Postbrug en de Vlakespoorbrug. Dit
betekent dat de Vlakespoorbrug alleen voor de scheepvaart geopend wordt
als er geen treinverkeer is, met de garantie dat een schip binnen een uur
een opening krijgt. De brug is 24 uur per dag bedienbaar.

marifoonkanaal: 22

09 december t/m 08 december

telefoonnummer: 088-7970123

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

00:00-00:05

Facultatief

dagelijks

00:15-00:25

Facultatief

dagelijks

00:50-01:00

Facultatief

dagelijks

01:15-01:25

Facultatief

dagelijks

01:50-02:00

Facultatief

dagelijks

02:20-02:30

Facultatief

dagelijks

03:15-03:25

Facultatief

dagelijks

04:15-04:25

Facultatief

dagelijks

05:20-05:30

Facultatief

dagelijks

06:25-06:35

Facultatief
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dagelijks

06:55-07:05

Facultatief

dagelijks

07:25-07:35

Facultatief

dagelijks

07:55-08:05

Facultatief

dagelijks

08:25-08:35

Facultatief

dagelijks

08:55-09:05

Facultatief

dagelijks

09:25-09:35

Facultatief

dagelijks

09:55-10:05

Facultatief

dagelijks

10:25-10:35

Facultatief

dagelijks

10:55-11:05

Facultatief

dagelijks

11:25-11:35

Facultatief

dagelijks

11:55-12:05

Facultatief

dagelijks

12:25-12:35

Facultatief

dagelijks

12:55-13:05

Facultatief

dagelijks

13:25-13:35

Facultatief

dagelijks

13:55-14:05

Facultatief

dagelijks

14:25-14:35

Facultatief

dagelijks

14:55-15:05

Facultatief

dagelijks

15:25-15:35

Facultatief

dagelijks

15:55-16:05

Facultatief

dagelijks

16:25-16:35

Facultatief

dagelijks

16:55-17:05

Facultatief

dagelijks

17:25-17:35

Facultatief

dagelijks

17:55-18:05

Facultatief

dagelijks

18:25-18:35

Facultatief

dagelijks

18:55-19:05

Facultatief

dagelijks

19:25-19:35

Facultatief

dagelijks

19:55-20:05

Facultatief

dagelijks

20:25-20:35

Facultatief

dagelijks

20:55-21:05

Facultatief

dagelijks

21:25-21:35

Facultatief

dagelijks

21:55-22:05

Facultatief

dagelijks

22:25-22:35

Facultatief

dagelijks

22:55-23:05

Facultatief

dagelijks

23:25-23:35

Facultatief

dagelijks

23:55-23:59

Facultatief

Vlakespoorbrug (6.9)

Opening op verzoek. Dit betekent dat de brug alleen voor de scheepvaart
geopend wordt als er geen treinverkeer is, met de garantie dat een schip
binnen een uur een opening krijgt. De brug is 24 uur per dag bedienbaar.
Opening aanvragen via 088-7974805

marifoonkanaal: 22

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 088-7974805
dagelijks
Vlakebrug (7.0)

00:00-23:59

Alleen op afroep

Opening op verzoek voor zowel de Postbrug en de Vlakespoorbrug. Dit
betekent dat de Vlakespoorbrug alleen voor de scheepvaart geopend wordt
als er geen treinverkeer is, met de garantie dat een schip binnen een uur
een opening krijgt. De brug is 24 uur per dag bedienbaar.

marifoonkanaal: 22

09 december t/m 08 december

telefoonnummer: 088-7970123

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

00:00-00:05

Facultatief

dagelijks

00:15-00:25

Facultatief

dagelijks

00:50-01:00

Facultatief

dagelijks

01:15-01:25

Facultatief

dagelijks

01:50-02:00

Facultatief

dagelijks

02:20-02:30

Facultatief

dagelijks

03:15-03:25

Facultatief

dagelijks

04:15-04:25

Facultatief

dagelijks

05:20-05:30

Facultatief
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dagelijks

06:25-06:35

Facultatief

dagelijks

06:55-07:05

Facultatief

dagelijks

07:25-07:35

Facultatief

dagelijks

07:55-08:05

Facultatief

dagelijks

08:25-08:35

Facultatief

dagelijks

08:55-09:05

Facultatief

dagelijks

09:25-09:35

Facultatief

dagelijks

09:55-10:05

Facultatief

dagelijks

10:25-10:35

Facultatief

dagelijks

10:55-11:05

Facultatief

dagelijks

11:25-11:35

Facultatief

dagelijks

11:55-12:05

Facultatief

dagelijks

12:25-12:35

Facultatief

dagelijks

12:55-13:05

Facultatief

dagelijks

13:25-13:35

Facultatief

dagelijks

13:55-14:05

Facultatief

dagelijks

14:25-14:35

Facultatief

dagelijks

14:55-15:05

Facultatief

dagelijks

15:25-15:35

Facultatief

dagelijks

15:55-16:05

Facultatief

dagelijks

16:25-16:35

Facultatief

dagelijks

16:55-17:05

Facultatief

dagelijks

17:25-17:35

Facultatief

dagelijks

17:55-18:05

Facultatief

dagelijks

18:25-18:35

Facultatief

dagelijks

18:55-19:05

Facultatief

dagelijks

19:25-19:35

Facultatief

dagelijks

19:55-20:05

Facultatief

dagelijks

20:25-20:35

Facultatief

dagelijks

20:55-21:05

Facultatief

dagelijks

21:25-21:35

Facultatief

dagelijks

21:55-22:05

Facultatief

dagelijks

22:25-22:35

Facultatief

dagelijks

22:55-23:05

Facultatief

dagelijks

23:25-23:35

Facultatief

dagelijks

23:55-23:59

Facultatief

Hansweert, sluisdeur in binnenhoofd (8.3)

Schutbeperking bij waterstanden van NAP+3,65m en NAP-2,70m.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0113-396200
dagelijks
sluis Hansweert (8.3)

00:00-23:59
Schutbeperking bij waterstanden van NAP+3,65m en NAP-2,70m.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974811
dagelijks
Hansweert, sluisdeur in buitenhoofd (8.6)

00:00-23:59
Schutbeperking bij waterstanden van NAP+3,65m en NAP-2,70m.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0113-396200
dagelijks

00:00-23:59

Oosterschelde (138)
Roompotsluis (43.2)

Vaartuigen, m.u.v. recreatievaartuigen, met een lengte kleiner dan 20m,
moeten hun voornemen om te worden geschut kenbaar maken via
marifoonkanaal 18.

marifoonkanaal: 18

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 088-7970123
dagelijks

00:00-23:59
01 oktober t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks
Roompotsluis, sluisdeur in binnenhoofd (43.2)

00:00-23:59
Vaartuigen, m.u.v. recreatievaartuigen, met een lengte kleiner dan 20m,
moeten hun voornemen om te worden geschut kenbaar maken via
marifoonkanaal 18.

marifoonkanaal: 18

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

00:00-23:59
01 oktober t/m 30 april

dagelijks
Roompotsluis, sluisdeur in buitenhoofd (43.2)

00:00-23:59
Vaartuigen, m.u.v. recreatievaartuigen, met een lengte kleiner dan 20m,
moeten hun voornemen om te worden geschut kenbaar maken via
marifoonkanaal 18.

marifoonkanaal: 18

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

00:00-23:59
01 oktober t/m 30 april

dagelijks

00:00-23:59

Haven van Zierikzee (138f)
Zuidhavenbrug (3.6)

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0111-413174 of 0111-414716.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 maart

telefoonnummer: 0111-413174 of
06-22672516
Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (143)
Volkeraksluizen (2.1)

De marifoonblokkanalen 7 (noordzijde) en 78 (zuidzijde) dienen uitsluitend
voor afspraken over veilige navigatie; dit betreft de communicatie tussen
schepen onderling en de aanwijzing van de kolk en de plaats daarin.
Marifoonkanaal 64 is het administratief kanaal voor de scheepsgegevens
inwinning (IVS).

marifoonkanaal: 7,78,64

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974990 / fax
088-7974991
dagelijks
brug over benedenhoofd Volkeraksluizen (2.5)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 7-78-64
telefoonnummer: 088-7974990

00:00-23:59

Maandag t/m zondag; bediening bij aanbod,
ma t/m vr

00:00-05:59

ma t/m vr

10:00-14:59

ma t/m vr

18:00-23:59

za/zo

00:00-23:59

Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (143a)
jachtensluis Volkeraksluizen (2.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18-64

Let op: van 1-5 tot en met 30-9 spitssluiting op werkdagen van de
basculebrug over de oostelijke sluiskolk Volkeraksluizen van:

telefoonnummer: 088-7974990 / fax

dagelijks

00:00-23:59

088-7974991
01 november t/m 31 maart

dagelijks

00:00-23:59

Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Grevelingen (145)
Den Ysere Ryve (0.2)

Bij een windkracht van 7 Bft. en hoger worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 20

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

00:00-23:59
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01 oktober t/m 30 april

dagelijks
Grevelingensluis (0.3)

00:00-23:59
Bij een windkracht van 7 Bft. en hoger worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 20

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 088-7970123
dagelijks

00:00-23:59
01 oktober t/m 30 april

dagelijks
Brug in N59 Grevelingensluis (0.4)

00:00-23:59
Bij een windkracht van 7 Bft. en hoger worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 20

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

00:00-23:59
01 oktober t/m 30 april

dagelijks
Fietsbrug over binnenhoofd Grevelingensluis (0.4)
marifoonkanaal: 20

00:00-23:59
Bij een windkracht van 7 Bft. en hoger worden de bruggen niet bediend.
01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

00:00-23:59
01 oktober t/m 30 april

dagelijks

00:00-23:59

Zuid Vlije - Krammer (147)
Krammersluizen, brug in de N-257 (1.5)

Bij een windkracht van 7 bft. en meer wordt de brug niet bediend.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974750
dagelijks
Krammersluizen (1.6)

00:00-23:59
Bij een windkracht van 7 bft. en meer wordt de brug niet bediend.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974750
dagelijks

00:00-23:59

Zuid Vlije Krammer (147a)
Krammerjachtensluis (1.0)

Voor bediening van de sluis, telefonisch: 088-7974752 of bij meldpaal op
wachtsteiger.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974752
dagelijks
brug over buitenhoofd Krammerjachtensluis (1.0)

06:00-22:00
Voor bediening van de sluis, telefonisch: 088-7974752 of bij meldpaal op
wachtsteiger.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0167-577000
dagelijks

06:00-22:00

Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (150)
St. Servaasbrug (4.4)

03 januari t/m 24 december

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7974220/088-7974 dagelijks

00:00-23:59

221(telefax)
25 december t/m 02 januari

dagelijks

00:00-23:59

Op 27 december en 2 januari, bediening vanaf
6.00 uur.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Spoorbrug Maastricht over Maas (5.5)

Bediening op afroep. Voor bediening dient minimaal 1 uur voorafgaand aan
de opening contact te worden opgenomen met VL Post Maastricht via
marifoonkanaal 20. Komt via Intell binnen bij trdl Mt.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks
sluis Born (27.3)

00:00-23:59

Alleen op afroep

03 januari t/m 24 december

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 088-7974220/088-7974 dagelijks

00:00-23:59

221(telefax)
25 december t/m 02 januari

dagelijks

00:00-23:59

Op 27 december en 2 januari, bediening vanaf
6.00 uur.

sluis Maasbracht (40.4)

03 januari t/m 24 december

marifoonkanaal: 78
telefoonnummer: 088-7974220 /

dagelijks

00:00-23:59

088-7974170
25 december t/m 02 januari

dagelijks

00:00-23:59

Op 27 december en 2 januari, bediening vanaf
6.00 uur.

sluis Heel (45.3)

03 januari t/m 24 december

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7974220/088-7974 dagelijks

00:00-23:59

221(telefax)
25 december t/m 02 januari

dagelijks

00:00-23:59

Op 27 december en 2 januari, bediening vanaf
6.00 uur.

sluis Belfeld (68.2)

03 januari t/m 24 december

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7974220/088-7974 dagelijks

00:00-23:59

221(telefax)
25 december t/m 02 januari

dagelijks

00:00-23:59

Op 27 december en 2 januari, bediening vanaf
6.00 uur.

sluis Sambeek (113.7)

02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 088 797 4214

dagelijks

06:00-23:59
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
sluis Grave (141.2)

00:00-23:59
02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088 797 4142 / fax

dagelijks

06:00-23:59

024-6222579

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
Prinses Maxima Sluizen (166.4)

02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 088 7974135 / fax

00:00-23:59

dagelijks

06:00-23:59

0412-483442
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks

00:00-23:59

Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (150b)
sluis Ternaaien (Lanaye (B)) (1.7)

01 mei t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]

Op de vooravond van Pasen en Pinksteren, 30 april, 31 okt., 24 dec. en 31
dec. eindigt de bediening ten laatste om 18.00 uur. Op 2 jan., 2 nov. en 26
dec. bediening vanaf 09.00 uur.

telefoonnummer: 0032-433748740

ma

06:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-19:30

zo

09:00-19:30

Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (150g)
sluis Macharen (1.5)

Staat (in het algemeen) open. Indien in bedrijf bij waterstanden van
NAP+5,30m en hoger dan bedieningstijden als hefbrug.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0412-462743 /
0653-545039
Macherense Brug (1.8)

Bediening vanuit Lith

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0412-462743 /

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0653-545039.

0653-545039
dagelijks

00:00-23:59

fstd

00:00-23:59

Pasen, Hemelvaart, Pinkstere, Koningsdag en
Bevrijdingsdag: als reguliere dag 24 en 31
december: 00:00-20:00; 1e & 2e kerstdag en 1
januari: gesloten; 27 december en 2 januari:
06:00-00:00

Haven van Waalwijk (150h)
Waalwijk, brug over buitenhoofd (0.5)
marifoonkanaal: [onbekend]
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Stremming bij waterstand (Bergsche Maas) boven NAP+2,05m.
01 januari t/m 31 december
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telefoonnummer: 0416-332479

Extra schuttingen aanvragen voor 18.00 uur op tel. 0416-332479.
ma t/m vr

06:00-19:00

ma t/m vr

19:00-21:00

Alleen op afroep

za

07:00-09:00

Alleen op afroep

za

09:00-11:00

za

12:00-17:00

sluis Waalwijk (0.6)

Alleen op afroep

Stremming bij waterstand (Bergsche Maas) boven NAP+2,05m.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0416-332479

Extra schuttingen aanvragen voor 18.00 uur op tel. 0416-332479.
ma t/m vr

06:00-19:00

ma t/m vr

19:00-21:00

Alleen op afroep

za

07:00-09:00

Alleen op afroep

za

09:00-11:00

za

12:00-17:00

Alleen op afroep

Maximakanaal (151)
sluis Hintham (2.3)

02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 85
telefoonnummer: 088-7974825/013-5811 dagelijks

06:00-23:59

881(reservenummer)
(bediening)
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
sluis Hintham (2.3)

00:00-20:00
02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 85
telefoonnummer: 088-7974825/013-5811 dagelijks

06:00-23:59

881(reservenummer)
(bediening)
03 januari t/m 23 december

dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks
sluis Empel (7.2)

00:00-20:00
02 januari t/m 02 januari

marifoonkanaal: 85
telefoonnummer: 088-7974825/013-5811 dagelijks

06:00-23:59

881(reservenummer)
(bediening)
03 januari t/m 23 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

00:00-23:59
24 december t/m 27 december

dagelijks

00:00-20:00
28 december t/m 30 december

dagelijks

00:00-23:59
31 december t/m 01 januari

dagelijks

00:00-20:00

Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (152a)
sluis Linne (1.1)

03 januari t/m 24 december

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 088-7974220/088-7974 dagelijks

00:00-23:59

221(telefax)
25 december t/m 02 januari

dagelijks

00:00-23:59

Op 27 december en 2 januari, bediening vanaf
6.00 uur.

sluis Roermond (8.4)

03 januari t/m 24 december

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7974220/088-7974 dagelijks

00:00-23:59

221(telefax)
25 december t/m 02 januari

dagelijks

00:00-23:59

Op 27 december en 2 januari, bediening vanaf
6.00 uur.

Tholensche Gat (183)
brug over binnenhoofd Bergsediepsluis (2.5)

Bij een windkracht van 7 bft. En meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 088-7970123
dagelijks

00:00-23:59
01 oktober t/m 30 april

dagelijks
Bergsediepsluis (2.6)

00:00-23:59
Bij een windkracht van 7 bft. En meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 088-7970123
dagelijks

00:00-23:59
01 oktober t/m 30 april

dagelijks

00:00-23:59

Keeten - Roompot (188)
Zeelandbrug 1 (26.4)

Bedientijden, kijk voor actuele informatie over bedientijden op https://www.z
eeland.nl/sluizen-en-bruggen/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen of mail
naar ncv@zeeland.nl.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0800-2034

Van de vaste bedientijden wordt alleen afgeweken voor hulpdiensten. Dan
wordt de Zeelandbrug een half uur later geopend, uitgezonderd: Als de
brugopening van 7.20 uur moet worden overgeslagen, dan wordt de brug
om 8.25 uur geopend. Als de brugopening van 16.25 uur moet worden
overgeslagen, dan wordt de brug om 17.25 uur geopend.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

05:55-05:56

dagelijks

06:25-06:26

dagelijks

06:55-06:56

ma t/m vr

07:20-07:21
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dagelijks

08:55-08:56

dagelijks

09:25-09:26

dagelijks

09:55-09:56

dagelijks

10:25-10:26

dagelijks

10:55-10:56

dagelijks

11:25-11:26

dagelijks

11:55-11:56

dagelijks

12:25-12:26

dagelijks

12:55-12:56

dagelijks

13:25-13:26

dagelijks

13:55-13:56

dagelijks

14:25-14:26

dagelijks

14:55-14:56

dagelijks

15:25-15:26

dagelijks

15:55-15:56

dagelijks

16:25-16:26

dagelijks

17:55-17:56

dagelijks

18:25-18:26

dagelijks

18:55-18:56

dagelijks

19:25-19:26

dagelijks

19:55-19:56

dagelijks

20:25-20:26

dagelijks

20:55-20:56

dagelijks

21:25-21:26

dagelijks

21:55-21:56

dagelijks

22:25-22:26

dagelijks

22:55-22:56

za/zo/fstd

07:25-07:26

za/zo/fstd

07:55-07:56

za/zo/fstd

08:25-08:26

za/zo/fstd

16:55-16:56

za/zo/fstd

17:25-17:26
01 oktober t/m 31 maart
Van de vaste bedientijden wordt alleen afgeweken voor hulpdiensten. Dan
wordt de Zeelandbrug een half uur later geopend, uitgezonderd: Als de
brugopening van 7.20 uur moet worden overgeslagen, dan wordt de brug
om 8.25 uur geopend. Als de brugopening van 16.25 uur moet worden
overgeslagen, dan wordt de brug om 17.25 uur geopend.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

05:55-05:56

dagelijks

06:55-06:56

ma t/m vr

07:20-07:21

dagelijks

08:55-08:56

dagelijks

09:55-09:56

dagelijks

10:55-10:56

dagelijks

11:55-11:56

dagelijks

12:55-12:56

dagelijks

13:55-13:56

dagelijks

14:55-14:56

dagelijks

15:55-15:56

ma t/m vr

16:25-16:26

dagelijks

17:55-17:56

dagelijks

18:55-18:56

dagelijks

19:55-19:56

dagelijks

20:55-20:56

dagelijks

21:55-21:56

dagelijks

22:55-22:56
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za/zo/fstd

07:55-07:56

za/zo/fstd

16:55-16:56

Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (201)
Brug Oude Wetering (0.2)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 071-3312293

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00
01 april t/m 31 mei

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-21:00

zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 december

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

Meerbrug (Brug Nieuwe Wetering) (1.8)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 071-3312293

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00
01 april t/m 31 mei

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-21:00

zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 december

Zijlbrug (13.2)

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00
Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: Brugregime.
Brugregime: tijdens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45
uur 09.30 uur en van 16.00 uur 18.00 uur) en geen bediening
recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,
kwartiersbediening voor recreatievaart.

marifoonkanaal: 22

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 oktober
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telefoonnummer: 071-5227124
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

Spanjaardsbrug (14.1)

Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: Brugregime.
Brugregime: tijdens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45
uur 09.30 uur en van 16.00 uur 18.00 uur) en geen bediening
recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,
kwartiersbediening voor recreatievaart.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

Wilhelminabrug Leiden (14.8)

Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124.
in dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden, na tijdig
teleÍonisch verzoek, wordt ook buiten de vastgestelde bedieningsuren
bediend; perioden van de spitsuursluiting voor de recreatievaart, het
meevaren van de recreatievaart met de beroepsvaart wordt toegestaan,
met inachtneming van de aanwijzingen van het bedienend personeel;

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124

Brugregime: tijdens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45
uur - 09.30 uur en van 16.00 uur - 18.00 uur) en geen bediening
recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,
kwartiersbediening voor recreatievaart.
ma t/m vr

06:00-06:44

ma t/m vr

06:45-09:29

ma t/m vr

09:30-15:59

ma t/m vr

16:00-17:59

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 november t/m 31 maart
Brugregime: tijdens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45
uur - 09.30 uur en van 16.00 uur - 18.00 uur) en geen bediening
recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,
kwartiersbediening voor recreatievaart. op 24 en 31 december - geen
zaterdag of zondag zijnde - worden bediend tot 18.00 uur;
ma t/m vr

06:00-06:44

ma t/m vr

06:45-09:29

ma t/m vr

09:30-15:59

ma t/m vr

16:00-17:59

ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-13:00

Julius Caesarbrug (15.4)

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

De brug wordt in dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden,
na tijdig teleÍonisch verzoek, ook buiten de vastgestelde bedieningsuren
bediend;

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

06:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - worden bediend
tot 18.00 uur;
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-13:00

Kanaalbrug, Leiden (16.4)

Bediening binnen de aangegeven perioden, vanuit Bedieningscentrum De
Waard (tel. 071-5227124), conform de door het de Inspectie Leefomgeving
en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde
bedieningstijden.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-522714
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - worden bediend
tot 18.00 uur;

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

spoorbrug R.S.K.B. Leiden (16.4)

17 april t/m 16 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 071-522714

ma t/m vr

06:17-06:25

ma t/m vr

06:34-06:39

ma t/m vr

07:04-07:09

ma t/m vr

07:34-07:39

ma t/m vr

08:04-08:09

ma t/m vr

08:34-08:39

ma t/m za

09:04-09:09

ma t/m za

09:34-09:39

dagelijks

10:04-10:09

dagelijks

10:34-10:39

dagelijks

11:04-11:09

dagelijks

11:34-11:39

dagelijks

12:04-12:09

dagelijks

12:34-12:39

dagelijks

13:04-13:09

dagelijks

13:34-13:39

dagelijks

14:04-14:09

dagelijks

14:34-14:39

dagelijks

15:04-15:09

dagelijks

15:34-15:39

dagelijks

16:04-16:09

dagelijks

16:34-16:39

dagelijks

17:04-17:09

dagelijks

17:34-17:39

dagelijks

18:04-18:09

ma t/m vr

18:34-18:39

ma t/m vr

19:04-19:09

ma t/m vr

19:34-19:39

ma t/m vr

20:04-20:09

ma t/m vr

20:34-20:39

ma t/m vr

21:04-21:09

ma t/m vr

21:34-21:39

ma t/m vr

22:04-22:09
17 oktober t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:17-06:25

ma t/m vr

06:34-06:39

ma t/m vr

07:04-07:09
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ma t/m vr

07:34-07:39

ma t/m vr

08:04-08:09

ma t/m vr

08:34-08:39

ma t/m za

09:04-09:09

ma t/m za

09:34-09:39

ma t/m za

10:04-10:09

ma t/m za

10:34-10:39

ma t/m za

11:04-11:09

ma t/m za

11:34-11:39

ma t/m za

12:04-12:09

ma t/m za

12:34-12:39

ma t/m za

13:04-13:09

ma t/m za

13:34-13:39

ma t/m za

14:04-14:09

ma t/m za

14:34-14:39

ma t/m vr

15:04-15:09

ma t/m vr

15:34-15:39

ma t/m vr

16:04-16:09

ma t/m vr

16:34-16:39

ma t/m vr

17:04-17:09

ma t/m vr

17:34-17:39

ma t/m vr

18:04-18:09

ma t/m vr

18:34-18:39

ma t/m vr

19:04-19:09

ma t/m vr

19:34-19:39

ma t/m vr

20:04-20:09

ma t/m vr

20:34-20:39

ma t/m vr

21:04-21:09

ma t/m vr

21:34-21:39

ma t/m vr

22:04-22:09
12 december t/m 16 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:17-06:25

ma t/m vr

06:34-06:39

ma t/m vr

07:04-07:09

ma t/m vr

07:34-07:39

ma t/m vr

08:04-08:09

ma t/m vr

08:34-08:39

ma t/m za

09:04-09:09

ma t/m za

09:34-09:39

ma t/m za

10:04-10:09

ma t/m za

10:34-10:39

ma t/m za

11:04-11:09

ma t/m za

11:34-11:39

ma t/m za

12:04-12:09

ma t/m za

12:34-12:39

ma t/m za

13:04-13:09

ma t/m za

13:34-13:39

ma t/m za

14:04-14:09

ma t/m za

14:34-14:39

ma t/m vr

15:04-15:09

ma t/m vr

15:34-15:39

ma t/m vr

16:04-16:09

ma t/m vr

16:34-16:39

ma t/m vr

17:04-17:09

ma t/m vr

17:34-17:39
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ma t/m vr

18:04-18:09

ma t/m vr

18:34-18:39

ma t/m vr

19:04-19:09

ma t/m vr

19:34-19:39

ma t/m vr

20:04-20:09

ma t/m vr

20:34-20:39

ma t/m vr

21:04-21:09

ma t/m vr

21:34-21:39

ma t/m vr

22:04-22:09

Lammebrug (17.3)

Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124.
in dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden, na tijdig
teleÍonisch verzoek, wordt ook buiten de vastgestelde bedieningsuren
bediend; perioden van de spitsuursluiting voor de recreatievaart, het
meevaren van de recreatievaart met de beroepsvaart wordt toegestaan,
met inachtneming van de aanwijzingen van het bedienend personeel;

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124

Brugregime: tijdens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45
uur - 09.30 uur en van 16.00 uur - 18.00 uur) en geen bediening
recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,
kwartiersbediening voor recreatievaart.
ma t/m vr

06:00-06:44

ma t/m vr

06:45-09:29

ma t/m vr

09:30-15:59

ma t/m vr

16:00-17:59

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 november t/m 31 maart
Brugregime: tijdens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45
uur - 09.30 uur en van 16.00 uur - 18.00 uur) en geen bediening
recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,
kwartiersbediening voor recreatievaart. op 24 en 31 december - geen
zaterdag of zondag zijnde - worden bediend tot 18.00 uur;
ma t/m vr

06:00-06:44

ma t/m vr

06:45-09:29

ma t/m vr

09:30-15:59

ma t/m vr

16:00-17:59

ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-13:00

Vlietlandbrug (19.8)

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Bediening op afstand via de bedieningscentrale De Waard tel:
071-5227124

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5117124
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

Overhaalbrug (22.7)

Bediening op afstand via de bedieningscentrale De Waard tel:
071-5227124

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-22:00
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za
Brug over benedenhoofd sluis Leidschendam (26.6)

09:00-13:00
01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070-3274290

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Spitssluiting, uitsluitend voor recreatievaart, van
16:30 - 18:30

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

zo/fstd

00:00-23:59

Spitssluiting, uitsluitend voor recreatievaart, van
16:30 - 18:30

Geen bediening
Geen bediening

sluis Leidschendam (26.6)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070-3274290

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Spitssluiting, uitsluitend voor recreatievaart, van
16:30 - 18:30

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

zo/fstd

00:00-23:59

Spitssluiting, uitsluitend voor recreatievaart, van
16:30 - 18:30

Geen bediening
Geen bediening

Brug over bovenhoofd sluis Leidschendam (26.7)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070-3274290

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Spitssluiting, uitsluitend voor recreatievaart, van
16:30 - 18:30

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

zo/fstd

00:00-23:59

Spitssluiting, uitsluitend voor recreatievaart, van
16:30 - 18:30

Geen bediening
Geen bediening

Sijtwendebrug (27.3)

Brug wordt bediend vanuit de Sluis Leidschendam. Oproep via VHF 18 of
tel 06-21102975

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070-3274290
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

spoorbrug Hoge Brug Voorburg (27.7)

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00
De verzoekregeling zal gelden van 11-12-2005 tot 03-06-2006. Op deze
datum zal begonnen worden met het ombouwen van deze lijn en de brug.
De brug zal vervangen worden voor een hogere, vaste overspanning.
Derhalve zal vanaf 03-06-2006 voor deze brug geen openingsregime of
verzoekregeling meer worden uitgegeven.

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

11 december t/m 10 december
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.
070-3859881.

Wijkerbrug (28.3)
marifoonkanaal: 18

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Bediening op afstand vanaf bediencentrale Leidschendam.
01 april t/m 31 oktober
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telefoonnummer: 070-3207071
ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Kerkbrug Voorburg (29.4)

Bediening op afstand vanaf bediencentrale Leidschendam.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070-3207071
ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Oude Tolbrug (30.4)

Bediening op afstand vanaf bediencentrale Leidschendam.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070-3207071
ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Nieuwe Tolbrug (31.0)

Bediening op afstand vanaf bediencentrale Leidschendam.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070-3207071
ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Hoornbrug (31.7)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18

Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: 08.45 uur - 09.00 uur
en 17.45 uur -18.00 uur

telefoonnummer: 070-3207071

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59
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vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: 08.45 uur - 09.00 uur
en 17.45 uur -18.00 uur

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

De Oversteek (32.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 070 - 320 7071

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Reineveldbrug (35.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: 08.45 uur - 09.00 uur
en 17.45 uur -18.00 uur

telefoonnummer: 070-3207071

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: 08.45 uur - 09.00 uur
en 17.45 uur -18.00 uur

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Plantagebrug (36.0)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 070-3207071

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Koepoortbrug (36.6)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070-3207071

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Oostpoortbrug (37.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070-3207071

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Sint-Sebastiaansbrug (37.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18

Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: 08.45 uur - 09.00 uur
en 17.45 uur -18.00 uur

telefoonnummer: 070-3207071

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: 08.45 uur - 09.00 uur
en 17.45 uur -18.00 uur

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Hambrug (37.7)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070-3207071

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Abtswoudsebrug (38.4)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070 - 320 70 71

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00
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za
Kruithuisbrug (39.6)

09:00-13:00
01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18

Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: 08.45 uur - 09.00 uur
en 17.45 uur -18.00 uur

telefoonnummer: 070-3207071

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: 08.45 uur - 09.00 uur
en 17.45 uur -18.00 uur

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Kandelaarbrug (43.0)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070-3207071

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Doenbrug (45.3)

De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via
de Hogebrug. De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de
Hogebrug, Spaansebrug of Oost-Abtsbrug.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4153247

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt de
brug niet bediend na 22:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de brug niet
bediend na 18:00 uur.
ma

04:00-07:15

ma t/m vr

09:00-15:45

ma t/m vr

17:45-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00

Hogebrug, Rotterdam (46.8)

De brug wordt niet bediend tijdens brugopening van Spaansebrug,
Oost-Abtsbrug of Doenbrug.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 30 oktober

telefoonnummer: 010-4153247

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt de
brug niet bediend na 22:00 uur.
ma

04:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

11:00-19:00
31 oktober t/m 31 maart
Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de brug niet bediend
na 18:00 uur.

ma

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

04:00-23:59
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di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

Spaansebrug (47.3)

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Hogebrug.
Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om 17:00 uur éénmaal
worden geopend. Geen bediening tijdens brugopening van Hogebrug,
Oost-Abtsbrug of Doenbrug.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 30 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag bediening tot 22.00 uur. Op 24 dec.
en 31 dec. geen bediening na 18.00 uur. Na een feestdag bediening vanaf
6.00 uur.
ma

04:00-07:15

ma t/m vr

07:45-16:00

ma

17:00-17:01

Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om
17:00 eenmaal worden geopend.
Alleen op afroep

ma t/m vr

17:30-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

di t/m vr

17:00-17:01

Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om
17:00 uur éénmaal worden geopend.
Alleen op afroep

za

00:00-20:00

zo/fstd

11:00-19:00
31 oktober t/m 31 maart

ma

04:00-07:15

ma t/m vr

07:45-16:00

ma

17:00-17:01

Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om
17:00 eenmaal worden geopend.
Alleen op afroep

ma t/m vr

17:30-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

di t/m vr

17:00-17:01

Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om
17:00 uur éénmaal worden geopend.
Alleen op afroep

za
Giessenbrug (48.2)

00:00-20:00
Let op; De brug is voor langere tijd niet bedienbaar. Dit kan mogelijk duren
tot groot onderhoud in 2026! Bediening op afstand vanuit de
Verkeerscentrale in Rhoon.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132

Op 24 en 31 dec, op werkdagen bediening tot 15.30 uur.
ma t/m vr

06:00-06:30

ma t/m vr

09:00-15:30

ma t/m vr

18:00-22:00

za

06:00-12:00

Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug (49.0)

Verzoeken tot opening op werkdagen op gepubliceerde bedientijden en
tussen 22.00 en 07.00 uur kunnen drie uur tevoren gericht worden aan de
bedienaar van de Parksluizen 010 - 4365405

marifoonkanaal: 22

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 010-4365405

Beukelsbrug (49.1)

ma t/m za

00:00-07:00

ma t/m za

10:40-10:44

ma t/m za

12:40-12:44

ma t/m za

22:00-23:59

Alleen op afroep

Alleen op afroep

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de
Mathenesserbrug. De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de
Mathenesserbrug.

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 010-4770637
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 januari t/m 31 december
Op 24 en 31 december wordt de brug niet bediend na 18:00 uur.
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ma

04:00-07:15

ma t/m vr

08:30-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00

Mathenesserbrug (49.8)

Mathenesserbrug: geen bediening tijdens brugopening van Beukelsbrug.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4770637

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt de
brug niet bediend na 22:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de brug niet
bediend na 18:00 uur.
ma

04:00-07:15

ma t/m vr

08:30-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00

Lage Erfbrug (50.6)

Mathenesserbrug: geen bediening tijdens brugopening van Beukelsbrug.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4770047

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt de
brug niet bediend na 22:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de brug niet
bediend na 18:00 uur.
ma

04:00-07:15

ma t/m vr

08:30-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00

Pieter de Hoochbrug (51.3)

Pieter de Hoochbrug is onbemand wordt bediend vanaf de Parksluizen.
Coolhavenbrug wordt niet bediend tijdens een opening van de
Parkhavenbrug. Parkhavenbrug wordt niet bediend tijdens een opening van
de Coolhavenbrug.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 30 oktober

telefoonnummer: 010-4365877

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt de
brug niet bediend na 22:00 uur.
ma

04:00-07:15

ma t/m vr

08:30-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00

zo/fstd

11:00-19:00
31 oktober t/m 31 maart
Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de brug niet bediend
na 18:00 uur.

Coolhavenbrug (51.7)

ma

04:00-07:15

ma t/m vr

08:30-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00
Pieter de Hoochbrug is onbemand wordt bediend vanaf de Parksluizen.
Coolhavenbrug wordt niet bediend tijdens een opening van de
Parkhavenbrug. Parkhavenbrug wordt niet bediend tijdens een opening van
de Coolhavenbrug.

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 010-4365405

01 april t/m 30 oktober
Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt de
brug niet bediend na 22:00 uur.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

04:00-07:15

ma t/m vr

08:30-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00

zo/fstd

11:00-19:00
31 oktober t/m 31 maart
Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de brug niet bediend
na 18:00 uur.

ma

04:00-07:15

ma t/m vr

08:30-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00

Parksluizen (51.7)

Na een feestdag bediening vanaf 06.00 uur.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 010-4365405
ma

04:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

zo/fstd

11:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 18.00 uur.

ma

04:00-23:59

di t/m vr

00:00-23:59

za

00:00-20:00

Parkhavenbrug (51.9)

Pieter de Hoochbrug is onbemand wordt bediend vanaf de Parksluizen.
Coolhavenbrug wordt niet bediend tijdens een opening van de
Parkhavenbrug. Parkhavenbrug wordt niet bediend tijdens een opening van
de Coolhavenbrug.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 30 oktober

telefoonnummer: 010-4365405

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt de
brug niet bediend na 22:00 uur.
ma

04:00-07:15

ma t/m vr

08:30-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00

zo/fstd

11:00-19:00
31 oktober t/m 31 maart
Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de brug niet bediend
na 18:00 uur.

ma

04:00-07:15

ma t/m vr

08:30-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00

Haagse Trekvliet (201b)
Geestbrug (0.4)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18

Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: 08.45 uur - 09.00 uur
en 17.45 uur -18.00 uur

telefoonnummer: 070-3207071

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59
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vr

00:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag: voor recreatievaart: 06.45 uur 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur voor beroepsvaart: 08.45 uur - 09.00 uur
en 17.45 uur -18.00 uur

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

09:00-13:00

Trekvlietbrug, 's-Gravenhage (1.7)

Dag voorafgaand aan 1e Kerst- en Nieuwjaarsdag bediening tot 19.00 uur
(behalve zat). Dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag bediening tot 22.00
uur. Na 2e Paas-, 2e Pinkster- , 2e Kerst- en Hemelvaartsdag vanaf 06.00
uur. Brug wordt op afstand bediend vanaf de Binckhorstbrug. Tijdens een
proefperiode van 13 december 2004 tot medio juni 2005 vindt na de
reguliere spitssluiting, op werkdagen een gedoseerde bediening plaats voor
de beroepsvaart om de 15 minuten tussen 08:45 en 09:30 uur resp. 17:45
en 18:30 uur. Tijdens deze gedoseerde bediening mag de recreatievaart
niet meeliften met de beroepsvaart. Dit betekent dat voor de recreatievaart
de spitsluiting wordt uitgebreid tot 09:30 resp. 18:30 uur. Informatie bij: de
desbetreffende bruggen, per marifoonkanaal 18, of tel.: Hoornbrug (070)
399 97 08, Geestbrug (070) 399 32 85, of de Binckhorstbrug (070) 385 96
22. (E-mailber. Prov. Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur District
Stedelijk Gebied 06-12-2004)

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 070-3539945

Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen op tel. 070-3527721 of
070-3527722. vanaf 1 mei 2010 nr. 070-3539945
ma

06:00-07:30

ma t/m vr

08:45-16:30

ma/di t/m do

17:45-23:59

Alleen op afroep

di t/m vr

00:00-07:30

Alleen op afroep

vr

17:45-22:00

Alleen op afroep

za

07:00-14:00

Alleen op afroep

Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (201j)
Hoogmade, fietsbrug (4.7)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden (201k)
Trekvlietbrug, Leiden (in N206) (0.2)

Bediening op aanvraag, 24 uur van tevoren aanvragen bij
Bedieningscentrum De Waard, tel: 071-5227124. In de perioden van de
spitsuursluiting voor de recreatievaart, het meevaren van de recreatievaart
met de beroepsvaart wordt toegestaan, met inachtneming van de
aanwijzingen van het bedienend personeel; in dringende gevallen en onder
bijzondere omstandigheden, na tijdig teleÍonisch verzoek, wordt ook buiten
de vastgestelde bedieningsuren bediend;

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124

Spitsuursluiting ma t/m za van 06.45 tot 09.30 en van 16.00 tot 18.00;
Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod, kwartiersbediening voor
recreatievaart. Voor bediening 24 uur van tevoren melden via
Bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124.
ma t/m vr

06:00-06:44

ma t/m vr

06:45-09:29

ma t/m vr

09:30-15:59

ma t/m vr

16:00-17:59

ma t/m vr

18:00-22:00

trldens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart
Uitsluitend voor beroepsvaart

trldens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart
Uitsluitend voor beroepsvaart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Spitsuursluiting ma t/m za van 06.45 tot 09.30 en van 16.00 tot 18.00;
Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod, kwartiersbediening voor
recreatievaart. Voor bediening 24 uur van tevoren melden via
Bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124. op 24 en 31 december geen zaterdag of zondag zijnde - worden bediend tot 18.00 uur;

ma t/m vr

06:00-06:44

ma t/m vr

06:45-09:29

Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,
kwartiersbediening voor recreatievaart.
Uitsluitend voor beroepsvaart

ma t/m vr

09:30-15:59

ma t/m vr

16:00-17:59

Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,
kwartiersbediening voor recreatievaart.
Uitsluitend voor beroepsvaart

ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-13:00

Laakhaven (201l2)
Laakbrug (0.3)

Dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag bediening tot 22.00 uur. Na 2e
Paas-, 2e Pinkster- , 2e Kerst- en Hemelvaartsdag bediening vanaf 06.00
uur.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 070-3539946

Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen
ma

06:00-07:30

ma t/m vr

08:45-16:30

ma/di t/m do

17:45-23:59

Alleen op afroep

di t/m vr

00:00-07:30

Alleen op afroep

vr

17:45-22:00

Alleen op afroep

za

07:00-14:00

Leeghwaterbrug 's-Gravenhage (0.8)

Dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag bediening tot 22.00 uur. Na 2e
Paas-, 2e Pinkster- , 2e Kerst- en Hemelvaartsdag bediening vanaf 06.00
uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 070-3536561

Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen
ma

06:00-07:30

ma t/m vr

08:45-16:30

ma/di t/m do

17:45-23:59

Alleen op afroep

di t/m vr

00:00-07:30

Alleen op afroep

vr

17:45-22:00

Alleen op afroep

za

07:00-14:00

Calandbrug, 's-Gravenhage (1.4)

Dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag bediening tot 22.00 uur. Na 2e
Paas-, 2e Pinkster- , 2e Kerst- en Hemelvaartsdag bediening vanaf 06.00
uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132

Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen
ma

06:00-07:30

ma t/m vr

08:45-16:30

ma/di t/m do

17:45-23:59

Alleen op afroep

di t/m vr

00:00-07:30

Alleen op afroep

vr

17:45-22:00

Alleen op afroep

za

07:00-14:00

Haven van Rijswijk (201m)
Steenplaetsbrug (0.1)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 070-3261445.
ma t/m vr

07:00-16:00

Alleen op afroep
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Zevenhuizervaart (201n)
Zevenhuizen, brug (1.2)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
De Koningbrug (1.7)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Havens van Delfshaven (201o)
Achterhavenbrug (0.1)

De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via
telefoonnummer op informatiebord.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 oktober

telefoonnummer: 010-4770047

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt een brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt een
brug niet bediend na 22:00 uur.
ma t/m vr

06:00-07:15

Alleen op afroep

ma t/m vr

08:30-16:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

18:00-22:00

Alleen op afroep

za

06:00-20:00

Alleen op afroep

zo/fstd

11:00-19:00

Alleen op afroep

31 oktober t/m 31 maart
Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt een brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op 24 en 31 december wordt een brug niet
bediend na 18:00 uur.
ma t/m vr

06:00-07:15

Alleen op afroep

ma t/m vr

08:30-16:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

18:00-22:00

Alleen op afroep

za

06:00-20:00

Alleen op afroep

VOC brug (0.3)

De brug is onbemand. Bediening met 1 uur voormelding via
telefoonnummer op informatiebord.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt de
brug niet bediend na 22:00 uur.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

11:00-19:00
31 oktober t/m 31 maart
Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de brug niet bediend
na 18:00 uur.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

Mouterbrug (0.7)

De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via
telefoonnummer op informatiebord.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 oktober

telefoonnummer: 010-4770047

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt de
brug niet bediend na 22:00 uur.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

11:00-19:00
31 oktober t/m 31 maart
Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de brug niet bediend
na 18:00 uur.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00
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Piet Heynsbrug (1.0)

De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via
telefoonnummer op informatiebord.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt de
brug niet bediend na 22:00 uur.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

11:00-19:00
31 oktober t/m 31 maart
Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de brug niet bediend
na 18:00 uur.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-20:00

Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (202)
Buitenhuizerbrug (0.3)

06 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: 18

Alleen op afroep, minimaal 24 uur vooraf tijdens kantooruren. Aanvraag
bediening kan via website https://beterbediend.rws.nl.

telefoonnummer: 088 7985720

dagelijks

09:00-21:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-21:00

Gedurende de schoolvakanties (alle regio's),
bediening alle dagen van 9.00 tot 23.00 uur

za/zo/fstd

09:00-23:00

Gedurende de schoolvakanties (alle regio's),
bediening alle dagen van 9.00 tot 23.00 uur

01 november t/m 22 december
Alleen op afroep, minimaal 24 uur vooraf tijdens kantooruren. Aanvraag
bediening kan via website https://beterbediend.rws.nl.
dagelijks

09:00-21:00

Alleen op afroep

23 december t/m 05 januari
Alleen op afroep, minimaal 24 uur vooraf tijdens kantooruren. Aanvraag
bediening kan via website https://beterbediend.rws.nl.
ma t/m vr

09:00-16:00

Alleen op afroep

za

09:00-14:00

Alleen op afroep

Brug in A9 Spaarndam, over Zijkanaal C (2.5)

06 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 24 uur vooraf binnen kantooruren. Aanvraag bediening
kan via website https://beterbediend.rws.nl.

telefoonnummer: 088-7973463

ma t/m vr

10:30-10:35

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:15-14:20

Alleen op afroep

ma t/m vr

20:15-20:20

Alleen op afroep

za

09:30-09:35

Alleen op afroep

za

13:15-13:20

Alleen op afroep

za

19:00-19:05

Alleen op afroep

01 april t/m 30 juni

ma t/m vr

10:30-10:35

ma t/m vr

14:15-14:20

ma t/m vr

20:15-20:20

za/zo/fstd

09:30-09:35

za/zo/fstd

13:15-13:20

za/zo/fstd

19:00-19:05
01 juli t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

10:30-10:35

Richting zuid

ma t/m vr

11:00-11:05

Richting noord

ma t/m vr

13:45-13:50

Richting zuid
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ma t/m vr

14:15-14:20

Richting noord

ma t/m vr

20:15-20:20

Beide richtingen

za/zo/fstd

09:30-09:35

za/zo/fstd

13:15-13:20

za/zo/fstd

19:00-19:05
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

10:30-10:35

ma t/m vr

14:15-14:20

ma t/m vr

20:15-20:20

za/zo/fstd

09:30-09:35

za/zo/fstd

13:15-13:20

za/zo/fstd

19:00-19:05
01 november t/m 22 december
Alleen op afroep, 24 uur vooraf binnen kantooruren. Aanvraag bediening
kan via website https://beterbediend.rws.nl.

ma t/m vr

10:30-10:35

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:15-14:20

Alleen op afroep

ma t/m vr

20:15-20:20

Alleen op afroep

za

09:30-09:35

Alleen op afroep

za

13:15-13:20

Alleen op afroep

za

19:00-19:05

Alleen op afroep

23 december t/m 05 januari
Alleen op afroep, 24 uur vooraf binnen kantooruren. Aanvraag bediening
kan via website https://beterbediend.rws.nl.
ma t/m vr

09:00-16:00

Alleen op afroep

za

09:00-14:00

Alleen op afroep

Rijnlandsluizen (3.6)

Bij windkracht 8 of hoger uit westelijke of zuidelijke richting wordt de brug
en de sluis niet bediend. Laatste schutting is 15 minuten voor sluitingstijd!

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 023-5372129
ma t/m vr

05:30-21:30

za/zo/fstd

08:30-20:30
01 november t/m 31 maart
Op 28 t/m 31 dec., bediening van 8 tot 16.00 uur. Op 2 jan. , bediening van
9 tot 14.00 uur.

ma t/m vr

05:30-21:30

za

08:00-16:00

Rijnlandsluizen, brug over bovenhoofd (3.6)

Bij windkracht 8 of hoger uit westelijke of zuidelijke richting wordt de brug
en de sluis niet bediend. Laatste schutting is 15 minuten voor sluitingstijd!

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 023-5372129
ma t/m vr

05:30-21:30

za/zo/fstd

08:30-20:30
01 november t/m 31 maart
Op 28 t/m 31 dec., bediening van 8 tot 16.00 uur. Op 2 jan. , bediening van
9 tot 14.00 uur.

Schoterbrug (5.7)

ma t/m vr

05:30-21:30

za

08:00-16:00
Bruggen worden niet bediend vanaf windkracht 7. Aanmelden kan
telefonisch . 023-5115141

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

29 maart t/m 31 oktober
Op werkdagen; 06:00 - 07:15 één doorvaart/beroepsvaart, vanaf noord
heeft voorrang (niet in bouwvakvakantie). Indien u dóór de stad wilt dient u
dit voor 21:00 te melden. Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf geen marifoon,
communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep hiervoor
Havendienst Haarlem.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 402 / 594

ma t/m vr

06:00-07:15

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 28 maart
Beperkte brugbediening op werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar, alleen
bediening van 09:00 uur -16:30 uur. Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf
geen marifoon, communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep
hiervoor Havendienst Haarlem. ma t/m vr: 6-7u: Eén doorvaart vanaf de
Schoterbrug voor beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de bouwvakantie.
18:30-22:00u: Tot 22:00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk
21:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug
(brug 8) Za: Tot 15:30 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk
14:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug
(brug 8).

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

09:00-15:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Waarderbrug (6.7)

Brug wordt niet bediend vanaf windkracht 7.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 023-5115141

Voor een brugopening melden op marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf geen
marifoon, communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep
hiervoor Havendienst Haarlem.
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-21:00

De stad doorvaren indien uiterlijk 21.00 uur
aanwezig.
De stad in. De stad doorvaren indien uiterlijk
20.00 uur aanwezig.

01 november t/m 31 maart
Beperkte brugbediening op werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar, alleen
bediening van 09.00 uur -16.30 uur. Voor een brugopening melden op
marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf geen marifoon, communicatie loopt via
de Nautisch Verkeersleider. Roep hiervoor Havendienst Haarlem.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-15:30

De stad doorvaren indien uiterlijk 21.00 uur
aanwezig.
De stad doorvaren indien uiterlijk 14.00 uur
aanwezig.

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Prinsenbrug (7.8)

Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf geen marifoon, communicatie loopt via
de Nautisch Verkeersleider. Roep hiervoor Havendienst Haarlem.

marifoonkanaal: 18

29 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 023-5310904

De stad in of uit kan tot 22.00 uur. (uitzondering za, zo en feestdagen:
21.00 uur) Voor een doorvaart door de hele stad moet u zich melden voor
20.00 uur bij de Waarderbrug of Buitenrustbrug.
ma t/m vr

06:00-07:15

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 28 maart
De stad in of uit kan tot 22.00 uur. (uitzondering za,14.00 en op zon en
feestdagen niet) Voor een doorvaart door de hele stad moet u zich melden
voor 20.00 uur bij de Waarderbrug of Buitenrustbrug.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-07:15

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

08:00-15:30
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Spaarnespoorbrug (7.9)

Bediening op maandag t/m vrijdag tussen 6.00 en 7.00, tussen 09.00 en
16.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur. Tussen 1 april en 31 oktober op
zaterdag en zondag tussen 08.00 en 21.00 uur. Tussen 1 november en 31
maart op zaterdag tussen 8.00 en 15.00 uur, geen bediening op zondag.
Op feestdagen bediening als op zondag.

marifoonkanaal: 18

26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:06-06:08

ma t/m vr

06:21-06:23

ma t/m vr

06:36-06:38

dagelijks

09:06-09:08

dagelijks

09:36-09:38

dagelijks

10:06-10:08

dagelijks

10:36-10:38

dagelijks

11:06-11:08

dagelijks

11:36-11:38

dagelijks

12:06-12:08

dagelijks

12:36-12:38

dagelijks

13:06-13:08

dagelijks

13:36-13:38

dagelijks

14:06-14:08

dagelijks

14:36-14:38

dagelijks

15:06-15:08

dagelijks

15:36-15:38

dagelijks

16:06-16:08

dagelijks

16:36-16:38

dagelijks

17:06-17:08

dagelijks

17:36-17:38

dagelijks

18:06-18:08

dagelijks

18:36-18:38

dagelijks

19:06-19:08

dagelijks

19:36-19:38

dagelijks

20:06-20:08

dagelijks

20:36-20:38

ma t/m vr

21:06-21:08

ma t/m vr

21:36-21:38

ma t/m vr

22:06-22:08

za/zo/fstd

08:06-08:08

za/zo/fstd

08:36-08:38
01 november t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:06-06:08

ma t/m vr

06:21-06:23

ma t/m vr

06:36-06:38

ma t/m za

09:06-09:08

ma t/m za

09:36-09:38

ma t/m za

10:06-10:08

ma t/m za

10:36-10:38

ma t/m za

11:06-11:08

ma t/m za

11:36-11:38

ma t/m za

12:06-12:08

ma t/m za

12:36-12:38

ma t/m za

13:06-13:08

ma t/m za

13:36-13:38

ma t/m za

14:06-14:08

ma t/m za

14:36-14:38
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ma t/m za

15:06-15:08

ma t/m vr

15:36-15:38

ma t/m vr

16:06-16:08

ma t/m vr

16:36-16:38

ma t/m vr

17:06-17:08

ma t/m vr

17:36-17:38

ma t/m vr

18:06-18:08

ma t/m vr

18:36-18:38

ma t/m vr

19:06-19:08

ma t/m vr

19:36-19:38

ma t/m vr

20:06-20:08

ma t/m vr

20:36-20:38

ma t/m vr

21:06-21:08

ma t/m vr

21:36-21:38

ma t/m vr

22:06-22:08
12 december t/m 25 maart

ma t/m vr

06:06-06:08

ma t/m vr

06:21-06:23

ma t/m vr

06:36-06:38

ma t/m za

09:06-09:08

ma t/m za

09:36-09:38

ma t/m za

10:06-10:08

ma t/m za

10:36-10:38

ma t/m za

11:06-11:08

ma t/m za

11:36-11:38

ma t/m za

12:06-12:08

ma t/m za

12:36-12:38

ma t/m za

13:06-13:08

ma t/m za

13:36-13:38

ma t/m za

14:06-14:08

ma t/m za

14:36-14:38

ma t/m za

15:06-15:08

ma t/m vr

15:36-15:38

ma t/m vr

16:06-16:08

ma t/m vr

16:36-16:38

ma t/m vr

17:06-17:08

ma t/m vr

17:36-17:38

ma t/m vr

18:06-18:08

ma t/m vr

18:36-18:38

ma t/m vr

19:06-19:08

ma t/m vr

19:36-19:38

ma t/m vr

20:06-20:08

ma t/m vr

20:36-20:38

ma t/m vr

21:06-21:08

ma t/m vr

21:36-21:38

ma t/m vr

22:06-22:08

Catharijnebrug (8.3)

Bruggen worden niet bediend vanaf windkracht 7. Aanmelden kan
telefonisch . 023-5115141

marifoonkanaal: [onbekend]

29 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Op werkdagen; 06:00 - 07:15 één doorvaart/beroepsvaart, vanaf noord
heeft voorrang (niet in bouwvakvakantie). Indien u dóór de stad wilt dient u
dit voor 21:00 te melden. Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf geen marifoon,
communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep hiervoor
Havendienst Haarlem.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-07:15

ma t/m vr

09:00-16:30
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ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 28 maart
Beperkte brugbediening op werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar, alleen
bediening van 09:00 uur -16:30 uur. Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf
geen marifoon, communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep
hiervoor Havendienst Haarlem. ma t/m vr: 6-7u: Eén doorvaart vanaf de
Schoterbrug voor beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de bouwvakantie.
18:30-22:00u: Tot 22:00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk
21:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug
(brug 8) Za: Tot 15:30 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk
14:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug
(brug 8).

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

09:00-15:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Gravestenenbrug (8.9)

Bruggen worden niet bediend vanaf windkracht 7. Aanmelden kan
telefonisch . 023-5115141

marifoonkanaal: [onbekend]

29 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Op werkdagen; 06:00 - 07:15 één doorvaart/beroepsvaart, vanaf noord
heeft voorrang (niet in bouwvakvakantie). Indien u dóór de stad wilt dient u
dit voor 21:00 te melden. Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf geen marifoon,
communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep hiervoor
Havendienst Haarlem.
ma t/m vr

06:00-07:15

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 28 maart
Beperkte brugbediening op werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar, alleen
bediening van 09:00 uur -16:30 uur. Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf
geen marifoon, communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep
hiervoor Havendienst Haarlem. ma t/m vr: 6-7u: Eén doorvaart vanaf de
Schoterbrug voor beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de bouwvakantie.
18:30-22:00u: Tot 22:00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk
21:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug
(brug 8) Za: Tot 15:30 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk
14:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug
(brug 8).

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

09:00-15:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Melkbrug (9.1)

Bruggen worden niet bediend vanaf windkracht 7. Aanmelden kan
telefonisch . 023-5115141

marifoonkanaal: [onbekend]

29 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Op werkdagen; 06:00 - 07:15 één doorvaart/beroepsvaart, vanaf noord
heeft voorrang (niet in bouwvakvakantie). Indien u dóór de stad wilt dient u
dit voor 21:00 te melden. Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf geen marifoon,
communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep hiervoor
Havendienst Haarlem.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-07:15

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

08:00-21:00
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01 november t/m 28 maart
Beperkte brugbediening op werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar, alleen
bediening van 09:00 uur -16:30 uur. Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf
geen marifoon, communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep
hiervoor Havendienst Haarlem. ma t/m vr: 6-7u: Eén doorvaart vanaf de
Schoterbrug voor beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de bouwvakantie.
18:30-22:00u: Tot 22:00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk
21:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug
(brug 8) Za: Tot 15:30 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk
14:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug
(brug 8).
ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

09:00-15:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Langebrug, Haarlem (9.4)

Bruggen worden niet bediend vanaf windkracht 7. Aanmelden kan
telefonisch . 023-5115141

marifoonkanaal: [onbekend]

29 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Op werkdagen; 06:00 - 07:15 één doorvaart/beroepsvaart, vanaf noord
heeft voorrang (niet in bouwvakvakantie). Indien u dóór de stad wilt dient u
dit voor 21:00 te melden. Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf geen marifoon,
communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep hiervoor
Havendienst Haarlem.
ma t/m vr

06:00-07:15

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 28 maart
Beperkte brugbediening op werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar, alleen
bediening van 09:00 uur -16:30 uur. Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf
geen marifoon, communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep
hiervoor Havendienst Haarlem. ma t/m vr: 6-7u: Eén doorvaart vanaf de
Schoterbrug voor beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de bouwvakantie.
18:30-22:00u: Tot 22:00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk
21:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug
(brug 8) Za: Tot 15:30 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk
14:00 uur aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug
(brug 8).

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

09:00-15:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Buitenrustbrug (10.2)

Marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf geen marifoon, communicatie loopt via
de Nautisch Verkeersleider. Roep hiervoor Havendienst Haarlem.

marifoonkanaal: [onbekend]

29 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

De stad in of uit kan tot 22.00 uur. (uitzondering za, zo en feestdagen:
21.00 uur) Voor een doorvaart door de hele stad moet u zich melden voor
20.00 uur bij de Waarderbrug of Buitenrustbrug.
ma t/m vr

06:00-07:15

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 28 maart
De stad in of uit kan tot 22.00 uur. (uitzondering za,14.00 en op zon en
feestdagen niet) Voor een doorvaart door de hele stad moet u zich melden
voor 20.00 uur bij de Waarderbrug of Buitenrustbrug.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

06:00-07:15

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

08:00-15:30

Schouwbroekerbrug (12.3)

Brug wordt niet bediend vanaf windkracht 7. Marifoonkanaal 18. Brug heeft
zelf geen marifoon, communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider.
Roep hiervoor Havendienst Haarlem.

marifoonkanaal: [onbekend]

29 maart t/m 30 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Op ma t/m vr: 6-7.15u: Eén doorvaart vanaf de Schoterbrug (beroepsvaart
zuidwaarts heeft voorrang), niet in de bouwvakantie. 18.30-22.00u: Tot
22.00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 21.00 uur
aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8) Op
zater- zon- en feestdagen: - Tot 21.00 uur de stad in, voor doorvaart door
de stad uiterlijk 20.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de
Buitenrustbrug (brug 8). - Eerste konvooi vanaf centrum richting noord,
i.v.m. aansluitende opening brug A9 om 09:30 uur.
ma t/m vr

06:00-07:15

ma t/m vr

08:40-16:30

ma t/m vr

18:10-22:00

za/zo/fstd

08:00-21:00
31 oktober t/m 28 maart
Beperkte brugbediening op werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar, alleen
bediening van 09.00 uur -16.30 uur. Op ma t/m vr: 6-7.15u: Eén doorvaart
vanaf de Schoterbrug voor beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de
bouwvakantie. 18.30-22.00u: Tot 22.00 uur de stad in, voor doorvaart door
de stad uiterlijk 21.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug(brug 2) of de
Buitenrustbrug (brug 8) Op zaterdagen: Tot 15.30 uur de stad in, voor
doorvaart door de stad uiterlijk 14.00 uur aanwezig voor de
Waarderbrug(brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8).

ma t/m vr

06:00-07:15

ma t/m vr

08:40-16:30

ma t/m vr

18:10-22:00

za

09:00-15:30

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Cruquiusbrug (14.3)

Ma t/m vr. spitssluiting recreatievaart van 07.00-09.00 en 17.00-19.00. Als
er beroepsvaart komt, kan de recreatievaart 'meeliften'

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 023-5284327

Tussen brugsluiting en volgende brugopening wordt een bedieningspauze
in acht genomen van 10 minuten op werkdagen tussen 10.00 - 15.00 15
minuten op zaterdag en werkdagen tussen 6.00-7.00 en 9.00-10.00 en
15.00-17.00 30 minuten op werkdagen tussen 7.00 - 09.00 en 17.00-19.00.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 juni t/m 15 september
Tussen brugsluiting en volgende brugopening wordt een bedieningspauze
in acht genomen van 10 minuten op werkdagen tussen 10.00 - 15.00 15
minuten op zaterdag en werkdagen tussen 6.00-7.00 en 9.00-10.00 en
15.00-17.00 30 minuten op werkdagen tussen 7.00 - 09.00 en 17.00-19.00

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober
Tussen brugsluiting en volgende brugopening wordt een bedieningspauze
in acht genomen van 10 minuten op werkdagen tussen 10.00 - 15.00 15
minuten op zaterdag en werkdagen tussen 6.00-7.00 en 9.00-10.00 en
15.00-17.00 30 minuten op werkdagen tussen 7.00 - 09.00 en 17.00-19.00

ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-22:00
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za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Tussen brugsluiting en volgende brugopening wordt een bedieningspauze
in acht genomen van 10 minuten op werkdagen tussen 10.00 - 15.00 15
minuten op zaterdag en werkdagen tussen 6.00-7.00 en 9.00-10.00 en
15.00-17.00 30 minuten op werkdagen tussen 7.00 - 09.00 en 17.00-19.00

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-15:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Bennebroekerbrug (17.5)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 023-5847488

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-15:00
01 april t/m 31 mei
-

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 december

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-15:00

Hillegommerbrug (21.1)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0252-515472

ma t/m vr

06:00-07:45

ma t/m vr

08:30-22:00

vr/za

09:00-15:00
01 april t/m 31 mei

ma t/m vr

06:00-07:45

ma t/m vr

08:30-22:00

za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-07:45

ma t/m vr

08:30-22:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-07:45

ma t/m vr

08:30-22:00

za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

06:00-07:45

ma t/m vr

08:30-22:00

za

09:00-15:00

Elsbroekerbrug (23.2)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-1110444 Weg &

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00

Waterhuis Langebalk

01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-15:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Lisserbrug (25.4)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0252-413006

ma t/m vr

06:00-07:45

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

17:30-22:00

za

09:00-15:00
01 april t/m 31 mei

ma t/m vr

06:00-07:45

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

17:30-22:00

za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-07:45

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

17:30-22:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-07:45

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

17:30-22:00

za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-07:45

ma t/m vr

08:30-17:00

ma t/m vr

17:30-22:00
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za
Kaagbrug in A44 (29.4)

09:00-15:00
Opening tussen 06:00 en 20:00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7973463
ma t/m vr

06:01-06:04

ma t/m vr

06:27-06:30

ma t/m vr

09:27-09:30

Voor noordgaand vaarverkeer

ma t/m vr

09:57-10:00

Voor zuidgaand vaarverkeer

ma t/m vr

12:27-12:30

ma t/m vr

14:57-15:00

ma t/m vr

18:57-19:00

ma t/m vr

20:57-21:00

za/zo/fstd

08:27-08:30

Voor noordgaand vaarverkeer

za/zo/fstd

08:57-09:00

Voor zuidgaand vaarverkeer

za/zo/fstd

12:27-12:30

Voor noordgaand vaarverkeer

za/zo/fstd

13:57-14:00

Voor zuidgaand vaarverkeer

za/zo/fstd

18:57-19:00

Voor noordgaand vaarverkeer

za/zo/fstd

19:57-20:00

Voor zuidgaand vaarverkeer

Voor zuidgaand vaarverkeer

01 november t/m 25 maart
Alleen op afroep, 24 uur vooraf binnen kantooruren. Aanvraag bediening
kan via website https://beterbediend.rws.nl.
ma t/m vr

06:01-06:04

Alleen op afroep

ma t/m vr

06:27-06:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

09:27-09:30

Voor noordgaand vaarverkeer
Alleen op afroep

ma t/m vr

09:57-10:00

Voor zuidgaand vaarverkeer

ma t/m vr

12:27-12:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:27-13:30

Voor noordgaand vaarverkeer

ma t/m vr

14:57-15:00

Alleen op afroep

Alleen op afroep
Voor zuidgaand vaarverkeer
Alleen op afroep
ma t/m vr

19:57-20:00

Voor noordgaand vaarverkeer

ma t/m vr

20:27-20:30

ma t/m vr

20:57-21:00

Alleen op afroep

za

08:27-08:30

Voor noordgaand vaarverkeer

Alleen op afroep
Voor zuidgaand vaarverkeer
Alleen op afroep

Alleen op afroep
za

08:57-09:00

za

13:57-14:00

Voor zuidgaand vaarverkeer
Alleen op afroep
Voor zuidgaand vaarverkeer
Alleen op afroep

Ringvaartspoorbrug (29.5)

Opening tussen 06:00 en 20:00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0252-213877

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:01-06:04

ma t/m vr

06:27-06:30

ma t/m vr

09:27-09:30

Voor noordgaand vaarverkeer

ma t/m vr

09:57-10:00

Voor zuidgaand vaarverkeer

ma t/m vr

12:27-12:30

ma t/m vr

14:57-15:00

ma t/m vr

18:57-19:00

ma t/m vr

20:57-21:00

za/zo/fstd

08:27-08:30

Voor noordgaand vaarverkeer

za/zo/fstd

08:57-09:00

Voor zuidgaand vaarverkeer

za/zo/fstd

12:27-12:30

Voor noordgaand vaarverkeer

Voor zuidgaand vaarverkeer
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za/zo/fstd

13:57-14:00

Voor zuidgaand vaarverkeer

za/zo/fstd

18:57-19:00

Voor noordgaand vaarverkeer

za/zo/fstd

19:57-20:00

Voor zuidgaand vaarverkeer

01 november t/m 25 maart
Alleen op afroep, 24 uur vooraf binnen kantooruren. Aanvraag bediening
kan via website https://beterbediend.rws.nl.
ma t/m vr

06:01-06:04

Alleen op afroep

ma t/m vr

06:27-06:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

09:27-09:30

Voor noordgaand vaarverkeer

ma t/m vr

09:57-10:00

ma t/m vr

12:27-12:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:27-13:30

Voor noordgaand vaarverkeer

Alleen op afroep
Voor zuidgaand vaarverkeer
Alleen op afroep

Alleen op afroep
ma t/m vr

14:57-15:00

Voor zuidgaand vaarverkeer

ma t/m vr

19:57-20:00

ma t/m vr

20:27-20:30

ma t/m vr

20:57-21:00

Alleen op afroep

za

08:27-08:30

Voor noordgaand vaarverkeer

za

08:57-09:00

za

13:57-14:00

Alleen op afroep
Voor noordgaand vaarverkeer
Alleen op afroep
Voor zuidgaand vaarverkeer
Alleen op afroep

Alleen op afroep
Voor zuidgaand vaarverkeer
Alleen op afroep
Voor zuidgaand vaarverkeer
Alleen op afroep
Industriehaven te Haarlem (202a)
Figeebrug (0.2)

Brug wordt niet bediend vanaf windkracht 7.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 023-5115141

Voor een brugopening melden op marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf geen

(Havendienst Haarlem)

marifoon, communicatie loopt via de Nautisch Verkeersleider. Roep
hiervoor Havendienst Haarlem.
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

08:00-21:00

De stad doorvaren indien uiterlijk 21.00 uur
aanwezig.
De stad in. De stad doorvaren indien uiterlijk
20.00 uur aanwezig.

01 november t/m 31 maart
Beperkte brugbediening op werkdagen tussen Kerst en Nieuwjaar, alleen
bediening van 09.00 uur -16.30 uur. Voor een brugopening melden op
marifoonkanaal 18. Brug heeft zelf geen marifoon, communicatie loopt via
de Nautisch Verkeersleider. Roep hiervoor Havendienst Haarlem.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-15:30

zo/fstd

00:00-23:59

De stad doorvaren indien uiterlijk 21.00 uur
aanwezig.
De stad doorvaren indien uiterlijk 14.00 uur
aanwezig.
Geen bediening
Geen bediening

Hillegommerbeek (202d)
Hillinenbrug (0.4)

Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 0252-140252

Alleen op afroep, aanvragen op ma t/m vr tel. 0252-140252 en op
za/zo/fstd tel. 0653-893525.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-08:01

Alleen op afroep

ma t/m vr

10:00-10:01

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-13:01

Alleen op afroep
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ma t/m vr

16:00-16:01

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0252-537333.
ma t/m vr

08:00-08:01

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-13:01

Alleen op afroep

ma t/m vr

16:00-16:01

Alleen op afroep

Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (205)
Hooghkamerbrug (0.3)

Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

Hoflandbrug (1.5)

Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

Waddingerbrug (2.0)

Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

Spoorbrug De Vink (2.2)

Opening alleen op afroep; minimaal twee uur tevoren aanvragen bij ProRail
Verkeersleiding 070 - 3859881

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 070-3859881
ma t/m vr

09:30-10:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

12:30-13:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:30-15:30

Alleen op afroep

ma t/m vr

19:30-20:30

Alleen op afroep

Stevensbrug (2.8)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 071-5219675

Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 18.00 uur (behalve zaterdag).
ma t/m vr

06:00-21:00

za

09:00-14:00

Haagsche Schouwbrug (3.3)

Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5219675
ma t/m vr

09:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

vr/za

09:00-13:00
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Joop van der Reijdenbrug (5.5)

Bij windkracht vanaf 7 bft. geen bediening. Voor bediening op afroep of
bijzondere gevallen is bediening mogelijk na (tijdig) tel. contact met
06-12452764..

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Bediening op zondag van 15 mei tot 1 september van 13.00 tot 16.00 uur.
ma t/m vr

07:30-19:30

za

09:00-18:00

Spitssluiting van 8 tot 8.30 uur

16 oktober t/m 14 april
Op 24 en 31 december (niet zijnde een zondag) wordt bediend tot 18.00
uur.
ma t/m vr

07:30-19:30

Spitssluiting van 8 tot 8.30 uur

za

09:00-18:00

Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening

Alleen op afroep

Geen bediening
Sandtlaanbrug (7.7)

Bij windkracht vanaf 7 bft. geen bediening. Voor bediening op afroep of
bijzondere gevallen is bediening mogelijk na (tijdig) tel. contact met
06-12452764..

marifoonkanaal: 22

15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 06-12452764

Bediening op zondag van 15 mei tot 1 september van 13.00 tot 16.00 uur.
ma t/m vr

07:30-19:30

za

09:00-18:00

Spitssluiting van 8 tot 8.30 uur

16 oktober t/m 14 april
Op 24 en 31 december (niet zijnde een zondag) wordt bediend tot 18.00
uur.
ma t/m vr

07:30-19:30

Spitssluiting van 8 tot 8.30 uur

za

09:00-18:00

Alleen op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening

Alleen op afroep

Geen bediening
Nieuwe Roversbrug (9.1)

Bediening op aanvraag binnen de aangegeven perioden, 24 uur van te
voren aanvragen bij Bedieningscentrum De Waard tel: 071-5227124

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124

In verband met drukte op de weg, proberen wij openingen in de spits te
vermijden
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

Galgewater te Leiden (205a)
Churchillbrug (0.7)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 071-5219675

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 071-5219675.
ma t/m vr

06:00-21:00

za

06:00-11:00

Rijnzichtbrug (1.4)
marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Alleen op afroep

01 januari t/m 31 december
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 071-5219675.
ma t/m vr

06:00-21:00

za

06:00-11:00

spoorbrug Galgewater (1.4)

Alleen op afroep

De brug wordt op afroep geopend. Aanvraag 24 uur van te voren via
telefoonnummer 070-3859881

marifoonkanaal: [onbekend]

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 070 3859881
dagelijks
Rembrandtbrug (1.8)
marifoonkanaal: [onbekend]
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 071-5219675.
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telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

06:00-21:00

za

06:00-11:00

Alleen op afroep

Oude Rijn (206)
Meernbrug (3.0)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel. 030-2866 824.
Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-16:30

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel. 030-2866 824.
Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel.030-2866 824.
Alleen op afroep

Molenbrug, Harmelen (7.8)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep. Bediening op de vermelde hele uren, 10 minuten voor de
tijd aanvragen bij brugwachter via tel. 0348 428694, bgg 14 0348

telefoonnummer: 0651-383461

ma t/m za

09:00-09:10

Alleen op afroep

dagelijks

12:00-12:10

Alleen op afroep

dagelijks

15:00-15:10

Alleen op afroep

dagelijks

17:00-17:10

Alleen op afroep

zo/fstd

10:00-10:10

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 14 0348.
ma t/m za

09:00-10:10

Alleen op afroep

dagelijks

16:30-16:40

Alleen op afroep

zo/fstd

10:00-10:10

Alleen op afroep

Pomperspleinbrug (8.6)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep. Bediening op de vermelde hele uren, 10 minuten voor de
tijd aanvragen bij brugwachter via tel. 0348 428694, bgg 14 0348

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:00-09:10

Alleen op afroep

dagelijks

12:00-12:10

Alleen op afroep

dagelijks

15:00-15:10

Alleen op afroep

dagelijks

17:00-17:10

Alleen op afroep

zo/fstd

10:00-10:10

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 14 0348.
ma t/m za

09:00-10:10

Alleen op afroep

dagelijks

16:30-16:40

Alleen op afroep

zo/fstd

10:00-10:10

Alleen op afroep

Haanwijkerschutsluis (9.1)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Bellen tijdens kantooruren, 20 min van te voren op tel. 06 51383461 (bgg
06 52370200).

telefoonnummer: 030-6345700

ma t/m za

09:00-09:01

dagelijks

12:00-12:01

dagelijks

15:00-15:01

eerst bellen
Alleen op afroep
eerst bellen
Alleen op afroep
eerst bellen
Alleen op afroep

dagelijks

17:00-17:01

zo/fstd

10:00-10:01

eerst bellen
Alleen op afroep
eerst bellen
Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-16:30

Op afroep, bellen tijdens kantoor uren: 030
6345700.
Alleen op afroep

Haanwijkerschutsluis, voetbrug (9.1)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Bellen tijdens kantooruren, 20 min van te voren op tel. 06 51383461 (bgg
06 52370200).

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:00-09:01

dagelijks

12:00-12:01

dagelijks

15:00-15:01

dagelijks

17:00-17:01

eerst bellen
Alleen op afroep
eerst bellen
Alleen op afroep
eerst bellen
Alleen op afroep
eerst bellen
Alleen op afroep

zo/fstd

10:00-10:01

eerst bellen
Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

dagelijks

09:00-16:30

Op afroep, bellen tijdens kantoor uren: 030
6345700.
Alleen op afroep

Hofbrug (9.5)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep. Bediening op de vermelde hele uren, 10 minuten voor de
tijd aanvragen bij brugwachter via tel. 0348 428694, bgg 14 0348

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:00-09:10

Alleen op afroep

dagelijks

12:00-12:10

Alleen op afroep

dagelijks

15:00-15:10

Alleen op afroep

dagelijks

17:00-17:10

Alleen op afroep

zo/fstd

10:00-10:10

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 14 0348.
ma t/m za

09:00-10:10

Alleen op afroep

dagelijks

16:30-16:40

Alleen op afroep

zo/fstd

10:00-10:10

Alleen op afroep

Rozenbrug (17.6)

Rozenbrug wordt op afstand bediend vanaf Kwakelbrug te Woerden. Tel nr
brugwachter, 0348 428691, bgg 14 0348.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0348-416336
ma t/m za

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-20:00

za/zo/fstd

17:30-18:00

zo/fstd

10:00-16:30
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

09:00-16:30

dagelijks

17:30-20:00

zo/fstd

10:00-16:30
01 september t/m 15 oktober

ma t/m za

09:00-16:30

ma t/m za

17:30-20:00

zo/fstd

10:00-16:30

zo/fstd

17:30-18:00
16 oktober t/m 15 april
Voor afroep, min. 24 uur vooraf aanvragen, tel 14 0348.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:00-16:30

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

17:30-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep
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za
Kwakelbrug, Woerden (18.1)

09:00-13:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Rozenbrug wordt op afstand bediend vanaf Kwakelbrug te Woerden. Tel nr
brugwachter, 0348 428691, bgg 14 0348.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0348-416336
ma t/m za

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-20:00

za/zo/fstd

17:30-18:00

zo/fstd

10:00-16:30
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

09:00-16:30

dagelijks

17:30-20:00

zo/fstd

10:00-16:30
01 september t/m 15 oktober

ma t/m za

09:00-16:30

ma t/m za

17:30-20:00

zo/fstd

10:00-16:30

zo/fstd

17:30-18:00
16 oktober t/m 15 april
Voor afroep, min. 24 uur vooraf aanvragen, tel 14 0348.

ma t/m vr

09:00-16:30

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

17:30-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za

09:00-13:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Tolbrug, Nieuwerbrug (23.2)

Wanneer 1e paasdag valt voor 1 april, dan geldt Goede Vrijdag als start
van het zomerseizoen (1 april-1 nov.). Op 24 en 31 december, vallende op
een werkdag, wordt bediend tot 18 h. Goede vrijdag en Hemelvaartsdag
worden niet gezien als feestdag; Koningsdag en Bevrijdingsdag worden
niet gezien als feestdag, tenzij vallend op een zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0348-688753
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december, geen zaterdag of zondag zijnde, wordt bediend tot
18.00 uur.

ma t/m vr

06:00-08:00

ma t/m vr

09:00-20:00

ma t/m vr

20:00-22:00

Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur
Alleen op afroep
Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur
Uitsl. beroepsvaart op afroep

za
Broekvelderbrug (27.2)

09:00-13:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Rijnbrug, Bodegraven (28.2)

Wanneer 1e paasdag valt voor 1 april, dan geldt Goede Vrijdag als start
van het zomerseizoen (1 april-1 nov.). Op 24 en 31 december, vallende op
een werkdag, wordt bediend tot 18 h. Goede vrijdag en Hemelvaartsdag
worden niet gezien als feestdag; Koningsdag en Bevrijdingsdag worden
niet gezien als feestdag, tenzij vallend op een zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0172-650684
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december, geen zaterdag of zondag zijnde, wordt bediend tot
18.00 uur.

ma t/m vr

06:00-08:00

ma t/m vr

09:00-20:00

Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur
Alleen op afroep

ma t/m vr

20:00-22:00

za

09:00-13:00

Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur
Uitsl. beroepsvaart op afroep

sluis Bodegraven (28.2)

Alleen op afroep

Wanneer 1e paasdag valt voor 1 april, dan geldt Goede Vrijdag als start
van het zomerseizoen (1 april-1 nov.). Op 24 en 31 december, vallende op
een werkdag, wordt bediend tot 18 h. Goede vrijdag en Hemelvaartsdag
worden niet gezien als feestdag; Koningsdag en Bevrijdingsdag worden
niet gezien als feestdag, tenzij vallend op een zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0172-650684
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december, geen zaterdag of zondag zijnde, wordt bediend tot
18.00 uur.

ma t/m vr

06:00-08:00

ma t/m vr

09:00-20:00

Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur
Alleen op afroep

ma t/m vr

20:00-22:00

za

09:00-13:00

Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Burgemeester Crolesbrug (29.0)

Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 070-4417500

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59
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vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Zwammerdamsebrug (31.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Steekterbrug (35.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart
Spitsuursluiting: maandag t/m zaterdag: voor recreatievaart: 07.00 uur 09.00 uur en 16.15 uur - 18.15 uur voor beroepsvaart: 07.00 uur - 09.00 uur
en 16.15 uur - 18.15 uur

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Swaenswijkbrug (36.4)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Alphensebrug (36.8)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070 - 441 7500

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

Pagina 419 / 594

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Koningin Julianabrug Alphen aan den Rijn (37.4)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Dr. Albert Schweitzerbrug, Alphen aan den Rijn (38.4)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Koningin Maximabrug (40.8)

De brug wordt in dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden,
na tijdig teleÍonisch verzoek, ook buiten de vastgestelde bedieningsuren
bediend;

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070 4417500
ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart
op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - worden bediend
tot 18.00 uur;

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

06:00-22:00

za

06:00-18:00

Koudekerksebrug (43.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20

Spitsuursluiting: voor recreatievaart: 06.45 uur - 09.30 uur en 16.00 uur 18.00 uur

telefoonnummer: 071-3413477

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-22:00

di t/m vr

05:45-22:00

za

06:00-19:00
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zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Spitsuursluiting: voor recreatievaart: 06.45 uur - 09.30 uur en 16.00 uur 18.00 uur. Paasdagen wel bediening.

ma

06:00-22:00

di t/m vr

05:45-22:00

za

08:00-14:00

Rhijnvreugdbrug (49.0)

De brug wordt in dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden,
na tijdig teleÍonisch verzoek, ook buiten de vastgestelde bedieningsuren
bediend;

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

06:00-19:00
01 november t/m 31 maart
op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - worden bediend
tot 18.00 uur;

ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-13:00

Leiderdorpsebrug (49.6)

Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124.
in dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden, na tijdig
teleÍonisch verzoek, wordt ook buiten de vastgestelde bedieningsuren
bediend; perioden van de spitsuursluiting voor de recreatievaart, het
meevaren van de recreatievaart met de beroepsvaart wordt toegestaan,
met inachtneming van de aanwijzingen van het bedienend personeel;

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124

Brugregime: tijdens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45
uur - 09.30 uur en van 16.00 uur - 18.00 uur) en geen bediening
recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,
kwartiersbediening voor recreatievaart.
ma t/m vr

06:00-06:44

ma t/m vr

06:45-09:29

ma t/m vr

09:30-15:59

ma t/m vr

16:00-17:59

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 november t/m 31 maart
Brugregime: tijdens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45
uur - 09.30 uur en van 16.00 uur - 18.00 uur) en geen bediening
recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,
kwartiersbediening voor recreatievaart. op 24 en 31 december - geen
zaterdag of zondag zijnde - worden bediend tot 18.00 uur;
ma t/m vr

06:00-06:44

ma t/m vr

06:45-09:29

ma t/m vr

09:30-15:59

ma t/m vr

16:00-17:59

ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-13:00

Sumatrabrug (50.9)

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

12 april t/m 10 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 071-5219675

ma t/m vr

06:00-21:00

za

09:00-18:00

zo/fstd

10:00-20:00
11 oktober t/m 11 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-21:00

za

09:00-14:00
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Schrijversbrug (51.4)

12 april t/m 10 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 071-5219675

ma t/m vr

06:00-21:00

za

09:00-18:00

zo/fstd

10:00-20:00
11 oktober t/m 11 april

ma t/m vr

06:00-21:00

za

09:00-14:00

Grote Havenbrug (51.7)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 071-5219675

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 071-5219675.
ma t/m vr

06:00-21:00

za

06:00-11:00

Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (206a)
Ziendebrug (0.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Ziendesluis (1.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

08:00-20:00

za

08:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
* Wilt u in deze periode door de sluis, vraag dat dan minimaal 24 uur van
tevoren aan, via telefoonnummer (0172) - 61 82 35 of 06-21 10 39 37 (op
werkdagen tot 17.00 uur).

ma t/m vr

08:00-17:00

Op verzoek *

za

08:00-13:00

Op verzoek *

Ziendesluis, voetbrug over benedenhoofd (1.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

08:00-20:00

za

08:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
* Wilt u in deze periode door de sluis, vraag dat dan minimaal 24 uur van
tevoren aan, via telefoonnummer (0172) - 61 82 35 of 06-21 10 39 37 (op
werkdagen tot 17.00 uur).

ma t/m vr

08:00-17:00

Op verzoek *

za

08:00-13:00

Op verzoek *

brug Nieuwkoop (1.5)

Staat in het algemeen open.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

00:00-23:59

Staat in het algemeen open
Staat (in het algemeen) open

Kwakelbrug Zuideinde (4.6)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 maart
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marifoonkanaal: [onbekend]

Zelfbediening; brug is te openen met een cijferslot waarvan de code is te
verkrijgen op de Ziendesluis of de Slikkendammersluis.

telefoonnummer: [onbekend]
brug Slikkendam (12.9)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
* Wilt u in deze periode door de sluis, vraag dat dan minimaal 24 uur van
tevoren aan, via telefoonnummer 06- 21 10 39 38 (op werkdagen tot 17.00
uur).

ma t/m vr
Slikkendammersluis (13.1)

09:00-17:00

Op verzoek*

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
* Wilt u in deze periode door de sluis, vraag dat dan minimaal 24 uur van
tevoren aan, via telefoonnummer 06- 21 10 39 38 (op werkdagen tot 17.00
uur).

ma t/m vr
Slikkendammerbrug (13.2)

09:00-17:00

Op verzoek*

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
* Wilt u in deze periode door de sluis, vraag dat dan minimaal 24 uur van
tevoren aan, via telefoonnummer 06- 21 10 39 38 (op werkdagen tot 17.00
uur).

ma t/m vr

09:00-17:00

Op verzoek*

Lange Linschoten (206d)
Vrouwenbrug Oudewater (3.5)
marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Bediening via gemeente Oudewater. Telefoonnummer 14 0348 .
16 april t/m 15 oktober
-
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dagelijks

09:00-20:00

30 minuten van te voren aanvragen
Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

dagelijks

09:00-20:00

24 uur van te voren aanvragen
Alleen op afroep

sluis Oudewater (6.6)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Zelfbedieningssluis.
dagelijks

09:00-20:00
16 oktober t/m 15 april
In overleg met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zie meer
informatie in de wateralmanak.

dagelijks

09:00-20:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen I (208)
Delflandse Buitensluis (0.6)

Brugopening minimaal een uur tevoren aanvragen bij Havendienst
gemeente Vlaardingen, tel: 010-4344700, of marifoonkanaal 20. Stremming
bij waterstand boven NAP+2,00m en lager dan NAP-1,00m. Prinses
Julianabrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-4344700 / fax

Alleen op afroep in overleg met de dienstdoende havenbeambte.

010-4344373
ma t/m vr

08:00-12:00

ma/di t/m do

13:00-17:00

ma/di t/m do

18:00-20:00

vr

13:00-20:00

za

08:00-17:00

zo

08:00-21:00

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

za

10:00-12:00

za

13:00-15:00

Deltabrug (0.6)

Brugopening minimaal een uur tevoren aanvragen bij Havendienst
gemeente Vlaardingen, tel: 010-4344700, of marifoonkanaal 20. Stremming
bij waterstand boven NAP+2,00m en lager dan NAP-1,00m. Prinses
Julianabrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-4344700

Alleen op afroep in overleg met de dienstdoende havenbeambte.
ma t/m vr

08:00-12:00

ma/di t/m do

13:00-17:00

ma/di t/m do

18:00-20:00

vr

13:00-20:00

za

08:00-17:00

zo

08:00-21:00

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

za

10:00-12:00

za

13:00-15:00
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Havenspoorbrug Vlaardingen (0.7)

Opening op verzoek. Openingen dienen minimaal 1 uur van tevoren
aangevraagd te worden bij de Havendienst, tel.:010-2484333 of
marifoonkanaal 20. Door metrovertraging en het rijden van extra
metrovoertuigen kunnen wijzigingen in de openingstijden worden
aangebracht. Verzoeken om afwijkende openingstijden kunnen worden
aangevraagd bij de Havenmeester.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

09:15-15:45

ma t/m vr

18:30-22:00

za

08:00-22:00

zo

08:00-21:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:15-15:45

za/zo

08:00-10:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

za/zo

15:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Prinses Julianabrug Vlaardingen (0.8)

Brugopening minimaal een uur tevoren aanvragen bij Havendienst
gemeente Vlaardingen, tel: 010-4344700, of marifoonkanaal 20. Stremming
bij waterstand boven NAP+2,00m en lager dan NAP-1,00m. Prinses
Julianabrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-4344700

Alleen op afroep in overleg met de dienstdoende havenbeambte.
ma t/m vr

08:00-12:00

ma/di t/m do

13:00-17:00

ma/di t/m do

18:00-20:00

vr

13:00-20:00

za

08:00-17:00

zo

08:00-21:00

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

za

10:00-12:00

za

13:00-15:00

Oudehavenbrug (1.4)

Alleen op afroep, minimaal een half uur tevoren aanvragen bij Havendienst
gemeente Vlaardingen, tel: 010-4344700, of marifoonkanaal 20.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

vr

18:30-19:30

Alleen op afroep

zo

14:00-21:00

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep
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Schie en havens te Schiedam (209)
Oost-Abtsbrug (0.4)

Geen bediening tijdens brugopening van Hoge Brug, Doenbrug of
Spaansebrug. Bediening op afstand vanaf de Hogebrug.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-4153247
ma

04:00-07:15

ma t/m vr

08:30-16:00

ma t/m vr

17:30-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00

zo/fstd

11:00-19:00
16 oktober t/m 15 april

ma

04:00-07:15

ma t/m vr

08:30-16:00

ma t/m vr

17:30-23:59

di t/m vr

00:00-07:15

za

00:00-20:00

Brug Huis te Riviere (0.7)

Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid
van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.
Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,00m of
hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere
bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 010-6315307
ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening met 1 uur voormelding, aanvraag via
010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

's-Gravelandbrug (1.4)

Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid
van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.
Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,00m of
hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere
bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 010-6315307
ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening met 1 uur voormelding, aanvraag via
010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Delflandbrug (2.0)

Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid
van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.
Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,00m of
hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere
bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 010-6315307
ma/di t/m do
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-17:00
Pagina 426 / 594

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening met 1 uur voormelding, aanvraag via
010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Spoorbrug Schiedam (2.2)

Openingen moeten minimaal een half uur vooraf aangevraagd worden bij
de havenmeester, 010-6315300 of per marifoon op VHF22.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

In deze periode kan door de Havenmeester van voorgaande openingstijden
worden afgeweken zolang dit niet ten koste gaat van de dienstregeling van
het metroverkeer.
dagelijks

09:00-16:00

Alleen op afroep

vr/za/zo/fstd

16:00-17:30

Geen bediening

vr/za/zo/fstd

17:30-20:30

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
ma t/m vr
Proveniersbrug (2.7)

09:00-16:00

Alleen op afroep

Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid
van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.
Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,00m of
hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere
bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 010-6315307
ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening met 1 uur voormelding, aanvraag via
010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Ooievaarsbrug (3.0)

Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid
van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.
Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,00m of
hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere
bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 010-6315307
ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening met 1 uur voormelding, aanvraag via
010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Beursbrug (3.2)

Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid
van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.
Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,00m of
hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere
bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 oktober
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telefoonnummer: 010-6315307
ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening met 1 uur voormelding, aanvraag via
010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Beurssluis (3.2)

Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid
van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.
Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,00m of
hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere
bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 010-6315307
ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening met 1 uur voormelding, aanvraag via
010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Appelmarktbrug (3.4)

Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid
van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.
Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,00m of
hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere
bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 010-61315307
ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening met 1 uur voormelding, aanvraag via
010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Koemarktbrug (3.9)

Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid
van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.
Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,00m of
hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere
bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 010-61315307
ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening met 1 uur voormelding, aanvraag via
010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Koninginnebrug, Schiedam (4.9)

Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid
van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.
Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,00m of
hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere
bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 010-6315307
ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening met 1 uur voormelding, aanvraag via
010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Buitensluis (5.0)

Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid
van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.
Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,00m of
hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere
bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 010-6315307
ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo/fstd

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening met 1 uur voormelding, aanvraag via
010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Nieuwe Haven te Schiedam (209a)
Hoofdbrug (0.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 010-6315307

ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart
bediening met 1 uur voormelding

ma t/m vr

09:00-17:00

aanvraag via 010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

Oranjebrug, Schiedam (0.7)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 010-6315307

ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart
bediening met 1 uur voormelding

ma t/m vr

09:00-17:00

aanvraag via 010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

Oranjevoetbrug (1.0)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 010-6315307

ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo

09:00-20:30
01 november t/m 31 maart
bediening met 1 uur voormelding

ma t/m vr

09:00-17:00

aanvraag via 010-6315300 of VHF 22
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Schie-Schiekanaal, Noorderknl, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart Zuidplaspolder (210)
Jonkersbrug, Rotterdam (0.1)

De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via
telefoonnummer op informatiebord.

marifoonkanaal: 14

01 april t/m 30 oktober

telefoonnummer: 010-2521000

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op de dag voorafgaand aan Hemelvaart wordt de
brug niet bediend na 22:00 uur.
ma t/m vr

06:00-22:00

Alleen op afroep

za

06:00-20:00

Alleen op afroep

zo/fstd

11:00-19:00

Alleen op afroep

31 oktober t/m 31 maart
Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de brug niet
bediend vóór 06:00 uur. Op 24 en 31 december wordt de brug niet bediend
na 18:00 uur.
ma t/m vr

06:00-22:00

Alleen op afroep

za

06:00-20:00

Alleen op afroep

Bergsluis (2.6)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06-53818672

ma/di t/m do

09:00-17:00

vr/za/zo/fstd

06:00-22:00
16 oktober t/m 15 april
Brugwachter/sluismeester bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden
kunnen ontstaan.

ma t/m za
Prinses Irenebrug Rotterdam (7.6)

09:00-17:00
De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via
telefoonnummer op informatiebord.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 06-13903336 (1 nov t/m
31 mrt) / 010-4201187
(1 apr t/m 31 okt)
dagelijks

07:00-07:01

dagelijks

09:30-09:31

dagelijks

10:30-10:31

dagelijks

11:30-11:31

dagelijks

12:30-12:31

dagelijks

13:30-13:31

dagelijks

14:30-14:31

dagelijks

15:30-15:31

dagelijks

19:30-19:31

vr/za/zo/fstd

20:30-20:31

vr/za/zo/fstd

21:30-21:31

za/zo/fstd

16:30-16:31

za/zo/fstd

17:30-17:31

za/zo/fstd

18:30-18:31
01 november t/m 31 maart

Pekhuisbrug (13.2)

ma t/m za

09:30-09:31

ma t/m za

10:30-10:31

ma t/m za

11:30-11:31

ma t/m za

12:30-12:31

ma t/m za

13:30-13:31

ma t/m za

14:30-14:31

ma t/m za

15:30-15:31
01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Het Zevenhuizer Verlaat (14.7)
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 30 september
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marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:30-08:35

dagelijks

09:30-09:35

dagelijks

10:30-10:35

dagelijks

11:30-11:35

dagelijks

12:30-12:35

dagelijks

13:30-13:35

dagelijks

14:30-14:35

dagelijks

15:30-15:35

dagelijks

16:30-16:35

dagelijks

17:30-17:35

za/zo

20:00-20:05
01 oktober t/m 31 maart

Het Zevenhuizer Verlaat, voetbrug over sluis (14.7)

01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:30-08:35

dagelijks

09:30-09:35

dagelijks

10:30-10:35

dagelijks

11:30-11:35

dagelijks

12:30-12:35

dagelijks

13:30-13:35

dagelijks

14:30-14:35

dagelijks

15:30-15:35

dagelijks

16:30-16:35

dagelijks

17:30-17:35

za/zo

20:00-20:05
01 oktober t/m 31 maart

Catgesbrug (17.0)

Bedientijden gelden voor konvooivaart richting het Francoisviaduct. De
bedientijden voor de konvooivaart vanaf het Francoisviaduct zijn afhankelijk
van de aankomst van een konvooi.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

De eindtijd van de openingstijden is afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

09:30-09:45

Konvooivaart

dagelijks

13:30-13:45

Konvooivaart

01 oktober t/m 31 maart
De eindtijd van de openingstijden is afhankelijk van het aanbod.
ma t/m vr

09:30-09:45

Konvooivaart

ma t/m vr

13:30-13:45

Konvooivaart

Kerkpadbrug Zevenhuizen (17.2)

De precieze brugopeningen zijn afhankelijk van de aankomst van een
konvooi vanuit de richting Catgesbrug of de richting Francoisviaduct. Kijk
voor de bedientijden bij die bruggen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

09:30-17:00

Konvooivaart

zo/fstd

13:30-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr
Hotel Vosbrug (17.6)

09:30-17:00

Konvooivaart

De precieze brugopeningen zijn afhankelijk van de aankomst van een
konvooi vanuit de richting Catgesbrug of de richting Francoisviaduct. Kijk
voor de bedientijden bij die bruggen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:30-17:00

Konvooivaart

zo/fstd

13:30-17:00

Konvooivaart
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01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr
Konings brug (18.7)

09:30-17:00

Konvooivaart

De precieze brugopeningen zijn afhankelijk van de aankomst van een
konvooi vanuit de richting Catgesbrug of de richting Francoisviaduct. Kijk
voor de bedientijden bij die bruggen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

09:30-17:00

Konvooivaart

zo/fstd

13:30-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr
Groeneweg Brug (20.2)

09:30-17:00

Konvooivaart

De precieze brugopeningen zijn afhankelijk van de aankomst van een
konvooi vanuit de richting Catgesbrug of de richting Francoisviaduct. Kijk
voor de bedientijden bij die bruggen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0620-127727
ma t/m za

09:30-17:00

Konvooivaart

zo/fstd

13:30-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr
Groeneweg, fietsbrug (20.2)

09:30-17:00

Konvooivaart

01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0620-127727

ma t/m za

10:00-11:00

ma t/m za

12:00-13:00

dagelijks

14:00-15:00

dagelijks

16:00-17:00

vr

18:00-19:00
01 oktober t/m 31 maart
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0180-637777.

ma t/m za
Groeneweg, voetbrug in de Wollefoppenweg (20.9)

08:00-17:00

Alleen op afroep

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Gele Brug Nieuwerkerk aan den IJssel (22.6)

De precieze brugopeningen zijn afhankelijk van de aankomst van een
konvooi vanuit de richting Catgesbrug of de richting Francoisviaduct. Kijk
voor de bedientijden bij die bruggen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-20127727
ma t/m za

09:30-17:00

Konvooivaart

zo/fstd

13:30-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr
Witte Brug Nieuwerkerk aan den IJssel (23.0)

09:30-17:00

Konvooivaart

De precieze brugopeningen zijn afhankelijk van de aankomst van een
konvooi vanuit de richting Catgesbrug of de richting Francoisviaduct. Kijk
voor de bedientijden bij die bruggen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 06-20127727
ma t/m za

09:30-17:00

Konvooivaart

zo/fstd

13:30-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:30-17:00

Konvooivaart
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Oranje Brug Nieuwerkerk aan den IJssel (23.6)

De precieze brugopeningen zijn afhankelijk van de aankomst van een
konvooi vanuit de richting Catgesbrug of de richting Francoisviaduct. Kijk
voor de bedientijden bij die bruggen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0656-617822
ma t/m za

09:30-17:00

Konvooivaart

zo/fstd

13:30-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr
Kleinpolderbrug (23.8)

09:30-17:00

Konvooivaart

De precieze brugopeningen zijn afhankelijk van de aankomst van een
konvooi vanuit de richting Catgesbrug of de richting Francoisviaduct. Kijk
voor de bedientijden bij die bruggen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0656-617822
ma t/m za

09:30-17:00

Konvooivaart

zo/fstd

13:30-17:00

Konvooivaart

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr
Francoisviaduct (24.8)

09:30-17:00

Konvooivaart

De bedientijden gelden voor konvooi richting de Catgesbrug. Voor een
konvooi komend vanaf de Catgesbrug zijn de bedientijden afhankelijk van
de aankomsttijd .

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0656-617823

De eindtijd van een opening is afhankelijk van het aanbod.
ma t/m za

11:00-11:15

Konvooivaart

dagelijks

15:00-15:15

Konvooivaart

01 oktober t/m 31 maart
De eindtijd van een opening is afhankelijk van het aanbod.
ma t/m vr

11:00-11:15

Konvooivaart

ma t/m vr

15:00-15:15

Konvooivaart

Kolksluis (27.2)

De Kolksluis staat in de regel open.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

10:00-12:00

ma t/m za

13:00-18:00

zo/fstd

14:00-18:00
01 oktober t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0182-373248 of
0611-368418.

ma t/m vr

08:00-16:30

za

13:00-17:00

Snellesluis (27.4)

Alleen op afroep

De Kolksluis staat in de regel open.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0182-373248
ma t/m za

10:00-12:00

ma t/m za

13:00-18:00

zo/fstd

14:00-18:00
01 oktober t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0182-373248 of
0611-368418.

ma t/m vr

08:00-16:30

za

13:00-17:00

Alleen op afroep

Hollandsche IJssel (211)
Haastrechtse brug (0.8)

16 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: 0182-517800

dagelijks

09:00-17:30

Alleen op afroep

01 november t/m 15 april

ma t/m vr

06:00-06:45

2 x per uur

ma t/m vr

06:45-08:00

Geen bediening

ma t/m vr

08:00-08:30

1 x vanuit de stad i.v.m. spoorbrug

ma t/m vr

08:30-15:45

2 x per uur

ma t/m vr

15:45-18:00

1 x om 15.45, 17.00 + 18.00 uur

ma t/m vr

18:00-22:00

2 x per uur

za

08:00-18:00

2 x per uur

Gouderakse brug (3.1)

Brug wordt op afstand bediend vanaf de bediencentrale Steekterpoort.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070 - 441 7500
ma

06:00-23:59

di/do

00:00-23:59

wo/vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

06:00-23:59

di/do

00:00-23:59

wo/vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Dubbele Wiericke (211a)
Goejanverwellesluis (0.0)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-20:00

Zelfbediening

16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, bediening 48 uur van tevoren aanvragen via tel. 030 634
5700.
ma t/m za
Goejanverwellesluis, brug over benedenhoofd (0.1)

09:00-20:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

11:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

11:00-18:00

Op tel. verzoek 24 uur van te voren:
030–6345700

Ruigeweidsebrug (1.5)

Zelfbediening bij de Ruigeweidsebrug.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m za

09:00-18:30

zo/fstd

14:00-17:30
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, voor di t/m vr 24-uur tevoren en ma op vr voorafgaand,
aanvragen op tel. 0348-502249 of 06-10125663

ma t/m vr
Langeweidsebrug (3.8)

09:00-17:30

Alleen op afroep

Zelfbediening bij de Ruigeweidsebrug.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 0348-502249 of
06-55005003
ma t/m za

09:00-18:30

zo/fstd

14:00-17:30
16 oktober t/m 15 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Alleen op afroep, voor di t/m vr 24-uur tevoren en ma op vr voorafgaand,
aanvragen op tel. 0348-502249 of 06-10125663
ma t/m vr
spoorbrug Dubbele Wiericke (7.2)

09:00-17:30

Alleen op afroep

Opening op verzoek. Aanvraag uiterlijk woensdag 12.00 uur in de week
voorafgaande aan de gewenste opening via ODV Maritiem te Zwijndrecht:
telefoonnummer 088 6191255.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 06 18191429
ma t/m za

10:00-17:00

Alleen op afroep

zo

14:00-16:00

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr
Nieuwerbrug, brug (7.7)

10:00-16:00

Alleen op afroep

Bedienaar bereikbaar, tel 06 18191429

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 06 18191429
ma t/m za

10:00-17:30

zo/fstd

14:00-16:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m za

10:00-17:30

zo

14:00-16:00

Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (211d)
Algerasluis (0.2)

* Afroep: minimaal 2 uur van tevoren aanmelden via website
https://beterbediend.rws.nl. Indien de Stormvloedkering gesloten is, wordt
de sluis en de brug dag en nacht bediend, met uitzondering van de
ochtend- (6.45 - 9.00) en avondspertijden (15.30 - 18.30) voor de brug.
Bediening recreatievaart (zeilboten) telkens 20 minuten over het hele uur.
Bij aanbod beroepsvaart mogen de wachtende zeilboten meeliften.
Basculebrug kan niet worden bediend vanaf windkracht 6 Bft ivm
overbelasting.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 088-7970765
ma t/m vr

06:00-06:45

*. Alleen op afroep.

ma t/m vr

09:00-15:30

Recreatievaart wordt om .20 bediend

ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

za

06:00-10:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Recreatievaart wordt om .20 bediend

za

18:00-20:00

*. Alleen op afroep.

Alleen op afroep

Alleen op afroep
*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

Alleen op afroep
01 juli t/m 31 augustus

ma t/m vr

06:00-06:45

*. Alleen op afroep.

ma t/m vr

09:00-15:30

Recreatievaart wordt om .20 bediend

ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

za

06:00-09:00

za

09:00-18:00

Recreatievaart wordt om .20 bediend

za

18:00-20:00

*. Alleen op afroep.

Alleen op afroep

Alleen op afroep
*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

Alleen op afroep
zo/fstd

10:00-18:00

Recreatievaart wordt om .20 bediend

01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

06:00-06:45

*. Alleen op afroep.

ma t/m vr

09:00-15:30

Recreatievaart wordt om .20 bediend

ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

za

06:00-10:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Recreatievaart wordt om .20 bediend

za

18:00-20:00

*. Alleen op afroep.

Alleen op afroep

Alleen op afroep
*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

Alleen op afroep
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-06:45

*. Alleen op afroep.

ma t/m vr

09:00-15:30

Recreatievaart wordt om .20 bediend

ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

za

08:00-18:00

Alleen op afroep

Alleen op afroep
*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep
Algerasluis (0.2)

* Afroep: minimaal 2 uur van tevoren aanmelden via website
https://beterbediend.rws.nl. Indien de Stormvloedkering gesloten is, wordt
de sluis en de brug dag en nacht bediend, met uitzondering van de
ochtend- (6.45 - 9.00) en avondspertijden (15.30 - 18.30) voor de brug.
Bediening recreatievaart (zeilboten) telkens 20 minuten over het hele uur.
Bij aanbod beroepsvaart mogen de wachtende zeilboten meeliften.
Basculebrug kan niet worden bediend vanaf windkracht 6 Bft ivm
overbelasting.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 088-7970765
ma t/m vr

06:00-06:45

*. Alleen op afroep.

ma t/m vr

09:00-15:30

Recreatievaart wordt om .20 bediend

ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

Alleen op afroep

Alleen op afroep
za

06:00-10:00

*. Alleen op afroep.

za/zo/fstd

10:00-18:00

Recreatievaart wordt om .20 bediend

za

18:00-20:00

*. Alleen op afroep.

Alleen op afroep

Alleen op afroep
01 juli t/m 31 augustus

ma t/m vr

06:00-06:45

*. Alleen op afroep.

ma t/m vr

09:00-15:30

Recreatievaart wordt om .20 bediend

ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

Alleen op afroep

Alleen op afroep
za

06:00-09:00

*. Alleen op afroep.

za

09:00-18:00

Recreatievaart wordt om .20 bediend

za

18:00-20:00

*. Alleen op afroep.

zo/fstd

10:00-18:00

Alleen op afroep

Alleen op afroep
Recreatievaart wordt om .20 bediend

01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-06:45

ma t/m vr

09:00-15:30

*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Recreatievaart wordt om .20 bediend
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ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

za

06:00-10:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Recreatievaart wordt om .20 bediend

za

18:00-20:00

*. Alleen op afroep.

Alleen op afroep
*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

Alleen op afroep
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-06:45

*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

ma t/m vr

09:00-15:30

Recreatievaart wordt om .20 bediend

ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

za

08:00-18:00

Alleen op afroep
*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep
Algerabrug over de sluis (0.3)

* Afroep: minimaal 2 uur van tevoren aanmelden via website
https://beterbediend.rws.nl. Indien de Stormvloedkering gesloten is, wordt
de sluis en de brug dag en nacht bediend, met uitzondering van de
ochtend- (6.45 - 9.00) en avondspertijden (15.30 - 18.30) voor de brug.
Bediening recreatievaart (zeilboten) telkens 20 minuten over het hele uur.
Bij aanbod beroepsvaart mogen de wachtende zeilboten meeliften.
Basculebrug kan niet worden bediend vanaf windkracht 6 Bft ivm
overbelasting.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 088-7974990
ma t/m vr

06:00-06:45

*. Alleen op afroep.

ma t/m vr

09:00-15:30

Recreatievaart wordt om .20 bediend

ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

za

06:00-10:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Recreatievaart wordt om .20 bediend

za

18:00-20:00

*. Alleen op afroep.

Alleen op afroep

Alleen op afroep
*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

Alleen op afroep
01 juli t/m 31 augustus

ma t/m vr

06:00-06:45

*. Alleen op afroep.

ma t/m vr

09:00-15:30

Recreatievaart wordt om .20 bediend

ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

za

06:00-09:00

za

09:00-18:00

Recreatievaart wordt om .20 bediend

za

18:00-20:00

*. Alleen op afroep.

Alleen op afroep

Alleen op afroep
*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

Alleen op afroep
zo/fstd

10:00-18:00

Recreatievaart wordt om .20 bediend

01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-06:45

*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

ma t/m vr

09:00-15:30

Recreatievaart wordt om .20 bediend

ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

za

06:00-10:00

Alleen op afroep
*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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za/zo/fstd

10:00-18:00

Recreatievaart wordt om .20 bediend

za

18:00-20:00

*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-06:45

*. Alleen op afroep.

ma t/m vr

09:00-15:30

Recreatievaart wordt om .20 bediend

ma t/m vr

18:30-20:00

*. Alleen op afroep.

Alleen op afroep

Alleen op afroep
za

08:00-18:00

*. Alleen op afroep.
Alleen op afroep

Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (212)
Westerkeersluisbrug (Brug 346) (0.7)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683093. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 22, 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-23:59

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59

Singelgrachtspoorbruggen (spoorbrug Westerkanaal) (1.2)
marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen opening in de nacht, gekoppeld aan de Staande Mast Route.
12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 09009394
ma/di/wo

02:16-02:28

ma t/m vr

02:57-03:09

ma t/m vr

03:58-04:12

dagelijks

04:36-04:46

do/vr

02:19-02:31

za/zo/fstd

02:16-02:26

za/zo/fstd

02:36-02:46

za/zo/fstd

03:04-03:14

Willemsbrug (Brugnr 151) (1.3)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683093. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Kattenslootbrug (Brugnr 155) (1.7)

ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-23:59

za/zo/fstd

00:00-06:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59
Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683093. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-23:59

za/zo/fstd

00:00-06:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59

Van Hallbrug (Brugnr 171) (2.3)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683093. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-23:59

za/zo/fstd

00:00-06:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59

Beltbrug (Brugnr 324) (2.8)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683093. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-23:59

za/zo/fstd

00:00-06:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59

Wiegbrug (Brugnr 173) (3.4)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683125. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-23:59

za/zo/fstd

00:00-06:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59
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Kinkerbrug (brugnr 266) (4.1)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683125. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-23:59

za/zo/fstd

00:00-06:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59

Overtoomsebrug (Brugnr 199) (5.0)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683125. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-23:59

za/zo/fstd

00:00-06:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59

Theophile de Bockbrug (Brugnr 360) (5.3)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683125. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-23:59

za/zo/fstd

00:00-06:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59

Zeilstraatbrug (Brugnr 348) (5.7)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683125. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-23:59
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za/zo/fstd

00:00-06:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59

Nieuwe Meersluis (SL 109) (7.1)

Sluis wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag sluis 06 - 29683125.

marifoonkanaal: 22, 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag
dagelijks

Schinkelbrug Noord, brug in de A-10 (7.2)

00:00-23:59
Alleen opening in de nacht, gekoppeld aan de Staande Mast Route.

marifoonkanaal: [onbekend]

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m za

00:08-00:15

dagelijks

00:22-00:28

dagelijks

00:36-00:46

dagelijks

00:52-00:58

ma t/m vr

01:03-01:11

ma t/m vr

01:22-01:42

dagelijks

03:55-04:10

dagelijks

04:25-04:40

dagelijks

04:55-05:10

dagelijks

05:31-05:37

dagelijks

05:49-05:52

za/zo/fstd

01:03-01:13

za/zo/fstd

01:33-01:53

zo/fstd

00:09-00:16

Schinkelbrug Zuid, brug in de A-10 (7.3)

Alleen opening in de nacht, gekoppeld aan de Staande Mast Route.

marifoonkanaal: [onbekend]

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m za

00:08-00:15

dagelijks

00:22-00:28

dagelijks

00:36-00:46

dagelijks

00:52-00:58

ma t/m vr

01:03-01:11

ma t/m vr

01:22-01:42

dagelijks

03:55-04:10

dagelijks

04:25-04:40

dagelijks

04:55-05:10

dagelijks

05:31-05:37

dagelijks

05:49-05:52

za/zo/fstd

01:03-01:13

za/zo/fstd

01:33-01:53

zo/fstd

00:09-00:16

Schinkelbrug, metrobrug (7.3)

Alleen opening in de nacht, gekoppeld aan de Staande Mast Route.

marifoonkanaal: [onbekend]

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 09009394

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

00:08-00:15

dagelijks

00:22-00:28

dagelijks

00:36-00:46

dagelijks

00:52-00:58

ma t/m vr

01:03-01:11

ma t/m vr

01:22-01:42

dagelijks

03:55-04:10

dagelijks

04:25-04:40

dagelijks

04:55-05:10

dagelijks

05:31-05:37

dagelijks

05:49-05:52

za/zo/fstd

01:03-01:13
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za/zo/fstd

01:33-01:53

zo/fstd

00:09-00:16

Schinkelspoorbrug (7.3)

Alleen opening in de nacht, gekoppeld aan de Staande Mast Route.

marifoonkanaal: [onbekend]

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 09009394
ma t/m za

00:08-00:15

dagelijks

00:22-00:28

dagelijks

00:36-00:46

dagelijks

00:52-00:58

ma t/m vr

01:03-01:11

ma t/m vr

01:22-01:42

dagelijks

03:55-04:10

dagelijks

04:25-04:40

dagelijks

04:55-05:10

dagelijks

05:31-05:37

dagelijks

05:49-05:52

za/zo/fstd

01:03-01:13

za/zo/fstd

01:33-01:53

zo/fstd

00:09-00:16

Schipholbrug in de A9 (11.6)

LET op! Tijdens de kerstvakantie enkel bediening tussen 12:30-13:30.
Geen bediening tijdens de feestdagen.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 020-6041540

De brug wordt van 12:30-13:30 zo min mogelijk bediend in verband met
druk wegverkeer.
ma t/m vr

05:00-06:30

ma t/m za

12:30-13:30

ma t/m vr

20:00-21:00

za

07:00-08:00

za

19:00-20:00

zo/fstd

08:00-10:30

zo/fstd

18:30-21:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

05:00-06:30

ma t/m vr

12:30-13:30

ma t/m vr

20:00-21:00

za

07:00-08:00

za

12:30-13:00

za

18:00-19:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Schipholdraaibrug (11.8)

Ma t/m vr. spitsuursluiting recreatievaart 07.00-09.00 en 16.00-18.00. Als er
beroepsvaart komt kan de recreatievaart ook de brugopening gebruiken.
Hinder doorvaart bouwwerkzaamheden.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 020-6413864
ma t/m vr

05:00-23:00

za

06:00-22:00

zo/fstd

08:00-22:00
01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 18:00

Bosrandbrug (12.5)

ma t/m vr

05:00-23:00

za

06:00-19:00
Ma t/m vr. spitsuursluiting recreatievaart 07.00-09.00 en 16.00-18.00. Als er
beroepsvaart komt kan de recreatievaart ook de brugopening gebruiken.
Hinder doorvaart bouwwerkzaamheden.

marifoonkanaal: 22
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 oktober
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telefoonnummer: 088-1110444 ,
Bediencentrale Weg en
Waterhuis
ma t/m vr

05:00-23:00

za

06:00-22:00

zo/fstd

08:00-22:00
01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 18:00

ma t/m vr

05:00-23:00

za

06:00-19:00

Aalsmeerderbrug (18.1)

Ma t/m vr. spitsuursluiting recreatievaart van 07.00-09.00 en 16.00-18.00.
Als er beroepsvaart komt, kan de recreatievaart 'meeliften'.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0297-324548 /
0172-508360
(22:00-06:00u)
ma t/m vr

05:00-23:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

08:00-20:00
01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 18:00

ma t/m vr

05:00-23:00

za

06:00-19:00

Leimuiderbrug (25.8)

Ma t/m vr. spitsuursluiting recreatievaart van 07.00-09.00 en 16.00-18.00.
Als er beroepsvaart komt, kan de recreatievaart 'meeliften'.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0172-508360
ma t/m vr

05:00-23:00

za

06:00-20:00

zo/fstd

08:00-20:00
01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 18:00

ma t/m vr

05:00-23:00

za

06:00-19:00

Woubrugsebrug (34.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

's-Molenaarsbrug (37.0)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

05:30-23:59
Pagina 443 / 594

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Westelijk Marktkanaal (212a)
Jan van Galenbrug (Brug 382) (0.4)

De brug wordt lokaal bediend aanvraag via marifoonkanaal 69 of via
Waternet 0900-9394 vragen naar COB Brug en Sluisbediening

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

09:30-15:30

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Zoutkeetsgracht en Westerdok (212b)
Zoutkeetsbrug (Brugnr 318) (0.1)

Brug wordt lokaal bediend. Aanvraag brug via marifoonkanaal 69 of 06 29683093. Houd rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
dagelijks

Petemaijenbrug (Brugnr 317) (0.4)

06:30-21:30
Brug wordt lokaal bediend. Aanvraag brug via marifoonkanaal 69 of 06 29683093. Houd rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
dagelijks

Han Lammersbrug (Brugnr 2202) (1.1)

06:30-21:30
Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683093 Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-06:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59

Westerdokbrug (Brug 314) (1.2)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683093 Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-06:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

za/zo/fstd

22:00-23:59

Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (212b1)
Sloterdijkerbrug (Brugnr 321) (0.3)

De brug wordt lokaal bediend en dient 24 uur van te voren aangevraagd te
worden bij Waternet 0900-9394 vragen naar COB Brug en Sluisbediening.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 020-6241457
ma t/m vr

09:30-15:30

Alleen op afroep

Realengracht en Bickersgracht N (212b2)
Zandhoeksbrug/Realengrachtbrug (Brugnr 316) (0.1)

Brug wordt lokaal bediend. Aanvraag brug via marifoonkanaal 69 of 06 29683093. Houd rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

07:30-17:30
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Drieharingenbrug (brugnr 320) (0.2)

Brug wordt lokaal bediend. Aanvraag brug via marifoonkanaal 69 of 06 29683093. Houd rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

09:30-15:30

Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (212c)
Stadionschutsluis (0.6)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Oostelijk Marktkanaal (212g)
Buysbrug (brugnr 1972) (0.5)

De brug wordt lokaal bediend en dient 24 uur van te voren aangevraagd te
worden bij Waternet 0900-9394 vragen naar COB Brug en Sluisbediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

09:30-15:30

Le Mairegracht (212h)
Le Mairebrug (brugnr 349) (0.0)

De brug is tot nader order gefixeerd.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

06:30-21:30

Van Noordtgracht (212i)
IJszeebrug (brugnr 345) (0.2)

De brug is tot nader order gefixeerd.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

06:30-21:30

Haarlemertrekvaart Amsterdam (212j)
Haarlemmervaartbrug (brug 193) (0.9)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (213)
Steve Bikobrug (0.7)

01 januari t/m 28 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0182-517800

ma t/m vr

06:00-06:45

2 x per uur

ma t/m vr

06:45-08:00

Geen bediening

ma t/m vr

08:00-08:30

1 x vanuit de stad ivm spoorbrug

ma t/m vr

08:30-15:45

2 x per uur

ma t/m vr

15:45-18:00

1 x om 15:45, 17:00 en 18:00

ma t/m vr

18:00-22:00

2 x per uur

za

06:00-18:00

2 x per uur

29 mei t/m 31 oktober

ma t/m za

06:00-06:45

2 x per uur

ma t/m za

06:45-08:00

Geen bediening

ma t/m za

08:00-08:30

1 x vanuit de stad ivm spoorbrug

ma t/m za

08:30-15:45

2 x per uur

ma t/m za

15:45-18:00

1 x om 15:45, 17:00 en 18:00

ma t/m za

18:00-22:00

2 x per uur

za

06:00-18:00

2 x per uur

zo

09:00-18:00

2 x per uur

01 november t/m 31 december
Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 18:00 uur.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-06:45

2 x per uur

ma t/m vr

06:45-08:00

Geen bediening

ma t/m vr

08:00-08:30

1 x vanuit de stad i.v.m. spoorbrug
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ma t/m vr

08:30-15:45

2 x per uur

ma t/m vr

15:45-18:00

1 x om 15.45, 17.00 + 18.00 uur

ma t/m vr

18:00-22:00

2 x per uur

za

08:00-18:00

2 x per uur

Ir. De Kock van Leeuwensluis (1.2)

Voor de laatste schutting dienen de schepen 15 minuten voor sluitingstijd
aanwezig te zijn.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0182-511110
ma t/m vr

08:00-20:00

za

08:00-18:00
01 juli t/m 31 augustus

ma t/m vr

08:00-20:00

za

08:00-18:00

zo

09:00-18:00
01 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

08:00-20:00

za

08:00-18:00
16 oktober t/m 15 april
* Wilt u in deze periode door de sluis, vraag dat dan minimaal 24 uur van
tevoren aan, via telefoonnummer (0182)- 511110 (op werkdagen 08.00 tot
17.00 uur).

ma t/m za

08:00-17:00

Op verzoek*
Alleen op afroep

Rabatbrug (1.4)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0182-516019

ma t/m vr

08:00-20:00

za

08:00-18:00

zo/fstd

09:00-18:00

vanaf Hemelvaart

16 oktober t/m 15 april

ma t/m za

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

Guldenbrug (1.8)

Mallegatsluis: oproep via drukbel aan 'IJsselzijde'.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 28 mei

telefoonnummer: 0182-516019
ma t/m za

08:00-16:30
29 mei t/m 15 oktober

ma t/m za

08:00-16:30

zo

09:00-17:30
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0182-516019.

ma t/m za

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

Mallegatbrug (Gouda) (2.3)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0182-516019

ma t/m za

08:00-16:45

zo/fstd

09:00-17:45

vanaf Hemelvaart

16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24 uur van tevoren aanvragen op tel. 0182-516019.

Mallegatsluis (Gouda) (2.3)

ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: 0182-516019

ma t/m za

08:00-16:45

zo/fstd

09:00-17:45

vanaf Hemelvaart

16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24 uur van tevoren aanvragen op tel. 0182-516019.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep

Kattensingel (213b)
Pottersbrug (0.0)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0182-516019

ma t/m vr

08:00-20:00

za

08:00-18:00

zo/fstd

09:00-18:00

vanaf Hemelvaart

16 oktober t/m 15 april

ma t/m za

08:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m za

13:00-17:00

Alleen op afroep

Wijde Aa en Does (215)
Doesbrug, Hoogmade (3.7)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]

Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de
brugbediening via 06 21130989.

telefoonnummer: 06-21130989

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

za/zo/fstd

13:00-18:00

zo/fstd

10:00-12:00
01 mei t/m 30 september
Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de
brugbediening via 06 21130989.

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-20:00

za/zo/fstd

13:00-19:00

zo/fstd

10:00-12:00
01 oktober t/m 31 oktober
Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de
brugbediening via 06 21130989.

ma t/m za

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

za/zo/fstd

13:00-18:00

zo/fstd

10:00-12:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag. Aan te vragen tijdens kantooruren, minimaal 24
uur van tevoren. Op zon- en feestdagen geen bediening. Voor vragen of
bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de brugbediening
via 06 21130989.

Doesmolenbrug (5.4)

Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

Doesbrug, Leiderdorp (8.4)

15 april t/m 30 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 071-5458500

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:00-12:00

dagelijks

13:00-18:00
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dagelijks

18:30-20:00

zo/fstd

10:00-12:00
31 oktober t/m 14 april
24 uur van te voren aanvragen via www.leiderdorp.nl/melding, 'nieuwe
melding' en 'Bediening Doesbrug'.

ma t/m vr

10:00-16:00

Alleen op afroep

Leidsche Vaart (216)
Vijfgatenbrug (0.0)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Paradijsbrug (0.5)

16 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

10:00-13:00

ma t/m za

14:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

10:00-13:00

ma t/m za

14:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

zo/fstd

10:00-18:00
16 september t/m 15 oktober

ma t/m za

10:00-13:00

ma t/m za

14:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m za

11:00-13:00

ma t/m vr

14:00-16:00

De Grote brug (1.7)

16 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

10:00-13:00

ma t/m za

14:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m za

10:00-13:00

ma t/m za

14:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

zo/fstd

10:00-18:00
16 september t/m 15 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

10:00-13:00

ma t/m za

14:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00
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16 oktober t/m 15 april

ma t/m za

11:00-13:00

ma t/m vr

14:00-16:00

Vroonlandse brug (3.6)

16 april t/m 17 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0172-3063063

ma t/m vr

10:00-20:00

za

10:00-17:00
18 mei t/m 15 oktober

ma t/m vr

10:00-20:00

za

10:00-17:00

zo/fstd

10:00-18:00
16 oktober t/m 15 april
*Wilt u in deze periode door de brug, vraag dat dan minimaal 24 uur van te
voren aan via telefoonnummer: 071-306 31 82 (op werkdagen tot 12.00
uur)

ma t/m vr

11:00-12:56

Op aanvraag *

za

11:00-13:00

Op aanvraag *

Drecht (217)
Bilderdamsebrug (1.0)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]

Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de
brugbediening via 06 11438977.

telefoonnummer: 06-21130989

ma t/m vr

09:00-17:00

za

09:00-18:00

zo/fstd

10:00-18:00
01 mei t/m 30 september
Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de
brugbediening via 06 11438977.

ma t/m vr

09:00-20:00

za

09:00-18:00

zo/fstd

10:00-18:00
01 oktober t/m 31 oktober
Bediening op aanvraag. Aan te vragen tijdens kantooruren, minimaal 24
uur van tevoren. Op zon- en feestdagen geen bediening. Voor vragen of
bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de brugbediening
via 06 11438977.

ma t/m vr

09:00-17:00

za

09:00-18:00

zo/fstd

10:00-18:00
01 november t/m 31 maart

Tolbrug, Leimuiden (4.8)

01 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0172-508989

ma t/m vr

09:00-20:00

za

09:00-18:00

zo/fstd

10:00-18:00
16 oktober t/m 31 maart
Afroep voor opening via tel.nr. 070 4417500, 24 uur van tevoren
aanvragen.

ma t/m vr

09:00-17:00

Alleen op afroep

za

09:00-13:00

Alleen op afroep

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (218)
Schalkwijkerbrug (0.6)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: 088-1110444,

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00

Bediencentrale Weg en
Waterhuis de Langebalk

01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-15:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Vijfhuizerbrug (3.1)

In dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot
doorvaart worden gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden. 01
april 2019 t/m 31 oktober 2019: Ma t/m vr (06.00 - 07.00 uur) alleen op
afroep voor beroepsvaart, aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag
t/m vrijdag) voor 16.00 uur, op tel. 020-497 2073. Za-, zon- en feestdagen
(09.00 - 10.00 uur) alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor
16.00 uur, aanvragen op tel. 020-497 2073.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 06-43798538
ma t/m vr

06:00-07:00

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen
op voorafgaande doordeweekse werkdag
(maandag t/m vrijdag) voor 16.00u, op tel.
020-497 2073.
Alleen op afroep

ma t/m vr

09:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-10:00

Za 9.00-10.00u alleen op afroep voor
beroepsvaart, aanvragen op voorafgaande
doordeweekse werkdag (maandag t/m vrijdag)
voor 16.00u, op tel. 020-497 2073.
Alleen op afroep

za/zo/fstd

10:00-20:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-07:00

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen
op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag)
voor 16.00 uur, op tel. 020-4972073.
Alleen op afroep

ma t/m vr

09:00-16:00

Alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag
voor 16.00 uur,
Alleen op afroep

ma t/m vr

18:00-20:00

Aalleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen
op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag)
voor 16.00 uur, op tel. 020-4972073.
Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag
voor 16.00 uur,
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Weerenbrug (9.9)

In dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot
doorvaart worden gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 020-4970984 -

Ma t/m vr (06.00 - 07.00 uur) alleen op afroep voor beroepsvaart,

020-4972073

aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag) voor 16.00
uur, op tel. 020-4972073. Za-, zon- en feestdagen (09.00 - 10.00 uur)
alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen
op tel. 020-4972073.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Ma t/m vr (06.00 - 07.00 en 18:00-20:00 uur) alleen op afroep voor
beroepsvaart, aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag)
voor 16.00 uur, op tel. 020-4972073. Za (09.00 - 12.00 uur) alleen op
afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
020-4972073.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za

09:00-12:00

Bietenbrug (10.7)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Ma t/m vr (06.00 - 07.00 uur) alleen op afroep voor beroepsvaart,
aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag) voor 16.00
uur, op tel. 020-4972073. Za-, zon- en feestdagen (09.00 - 10.00 uur)
alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen
op tel. 020-4972073.

telefoonnummer: 023-567 4444

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-10:00

za/zo/fstd

10:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Ma t/m vr (06.00 - 07.00 en 18:00-20:00 uur) alleen op afroep voor
beroepsvaart, aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag)
voor 16.00 uur, op tel. 020-4972073. Za (09.00 - 12.00 uur) alleen op
afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
020-4972073.

di t/m vr

06:00-07:00

di t/m vr

09:00-16:00

di t/m vr

18:00-20:00

za

09:00-12:00

Halfweg, brug (11.4)

In dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot
doorvaart worden gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 020-4972073

Ma t/m vr (06.00 - 07.00 uur) alleen op afroep voor beroepsvaart,
aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag) voor 16.00
uur, op tel. 020-4972073. Za-, zon- en feestdagen (09.00 - 10.00 uur)
alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen
op tel. 020-4972073.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Ma t/m vr (06.00 - 07.00 en 18:00-20:00 uur) alleen op afroep voor
beroepsvaart, aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag)
voor 16.00 uur, op tel. 020-4972073. Za (09.00 - 12.00 uur) alleen op
afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
020-4972073.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za

09:00-12:00

Zwanenburg, fiets/voetbrug (12.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Ma t/m vr (06.00 - 07.00 uur) alleen op afroep voor beroepsvaart,
aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag) voor 16.00
uur, op tel. 020-4972073. Za-, zon- en feestdagen (09.00 - 10.00 uur)
alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen
op tel. 020-4972073.

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-10:00

za/zo/fstd

10:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Ma t/m vr (06.00 - 07.00 en 18:00-20:00 uur) alleen op afroep voor
beroepsvaart, aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag)
voor 16.00 uur, op tel. 020-4972073. Za (09.00 - 12.00 uur) alleen op
afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
020-4972073.

di t/m vr

06:00-07:00

di t/m vr

09:00-16:00

di t/m vr

18:00-20:00

za

09:00-12:00

Lijnderbrug (15.2)

In dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot
doorvaart worden gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 023-4972073

Ma t/m vr (06.00 - 07.00 uur) alleen op afroep voor beroepsvaart,
aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag) voor 16.00
uur, op tel. 020-4972073. Za-, zon- en feestdagen (09.00 - 10.00 uur)
alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen
op tel. 020-4972073.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Ma t/m vr (06.00 - 07.00 en 18:00-20:00 uur) alleen op afroep voor
beroepsvaart, aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag)
voor 16.00 uur, op tel. 020-4972073. Za (09.00 - 12.00 uur) alleen op
afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
020-4972073.

Sloterbrug (17.2)

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za

09:00-12:00
In dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot
doorvaart worden gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: 18

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 oktober
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telefoonnummer: 020-6159841

Ma t/m vr (06.00 - 07.00 uur) alleen op afroep voor beroepsvaart,
aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag) voor 16.00
uur, op tel. 020-4972073. Za-, zon- en feestdagen (09.00 - 10.00 uur)
alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen
op tel. 020-4972073.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Ma t/m vr (06.00 - 07.00 en 18:00-20:00 uur) alleen op afroep voor
beroepsvaart, aanvragen op voorafgaande werkdag (maandag t/m vrijdag)
voor 16.00 uur, op tel. 020-4972073. Za (09.00 - 12.00 uur) alleen op
afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
020-4972073.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za

09:00-12:00

Slotervaart (219)
Westlandgrachtsluis (of Heemstedeschutsluis) (0.3)

De Westlandgrachtsluis wordt bediend in de periode van 15 april tot en met
2 oktober op Vr, za, zo en feestdagen van 11:00 – 20:00 uur Laatste
schutting om 19.30 uur richting Sloterplas.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 02 oktober

telefoonnummer: 14020
vr/za/zo/fstd

11:00-20:00
03 oktober t/m 14 april

Akerschutsluis (sluisnr. 102) (3.9)

Sluis wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag schutting: 06-12992957 Sluis
wordt in bloktijden bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

10:00-11:00

dagelijks

14:00-15:30

dagelijks

19:00-20:00
01 november t/m 31 maart
De sluis wordt bediend op afspraak. Houd rekening met aanrijtijd of enige
vertraging. Geen bediening op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

dagelijks

09:00-18:00

Burg. Cramergracht (219g)
Slotermeerschutsluis Amsterdam (Cramersluis), sluisnr.111 (0.1)

Sluis wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag schutting: 06-12696211
Laatste schutting Slotermeerschutsluis richting Sloterplas om 21.30 uur.
Laatste schutting Slotermeerschutsluis richting Stad om 21.45 uur. Sluis
wordt in bloktijden bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

11:30-13:30

dagelijks

16:00-18:30

dagelijks

20:30-22:00
01 november t/m 31 maart
De sluis wordt bediend op afspraak. Houd rekening met aanrijtijd of enige
vertraging. Geen bediening op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-18:00
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Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (220)
Oosterdokbrug (Brugnr 485) (0.2)

Alleen opening in de nacht De Oosterdokbrug en Oosterdokspoorbrug
dienen uiterlijk 3 dagen voor de gewenste nachtopening voor 12:00 uur
aangevraagd te worden bij Waternet 0900-9394 vragen naar COB Brug en
Sluisbediening. De brug wordt bediend in combinatie met de spoorbrug
Oosterdok Amsterdam

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
dagelijks

01:32-01:42

Alleen op afroep

dagelijks

02:25-02:35

Alleen op afroep

spoorbrug Oosterdok Amsterdam (0.3)

Alleen opening in de nacht. Aanvraag voor opening dient uiterlijk 3 dagen
voor de gewenste opening voor 12.00 uur te worden aangevraagd bij
Waternet via telefoonnummer 0900 - 9394, vragen naar COB brug en
sluisbediening. Geen bediening op de kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

marifoonkanaal: [onbekend]

12 december t/m 11 december

telefoonnummer: 0900 9394
Oosterdoksdraaibrug (0.4)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 22 - 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks
Kortjewantsbrug (Brugnr 487) (1.0)

06:00-22:00
Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Rapenburgersluis (Scharrebiersluis) (1.1)

Sluizen staan in de regel open. Indien gesloten bediening van 6.00 - 02.00
uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

00:00-23:59

Staat in het algemeen open
Staat (in het algemeen) open

Scharrebierbrug (Brugnr 278) (1.1)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Latjesbrug (Brugnr 50) (1.3)

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00
Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 januari t/m 31 december
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telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Hortusbrug (Brugnr 239) (1.6)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Vaz Diasbrug (Brugnr 238) (1.8)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Walter Suskindbrug (Brugnr 237) (2.0)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Magere Brug (Brugnr 242) (2.3)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683105. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Geen bediening op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00
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ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Amstelsluizen (Sl 101) (2.4)

Sluizen staan in de regel open. Indien gesloten bediening van 6.00 - 02.00
uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

dagelijks

00:00-23:59

Staat in het algemeen open.
Staat (in het algemeen) open

Hogesluisbrug (Brugnr 246) (2.7)

BBrug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683105. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Torontobrug (Brugnr 350) (2.8)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683105. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Nieuwe Amstelbrug (Brugnr 101) (3.1)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683105. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Berlagebrug (Brugnr 423) (4.2)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683105. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.
09:00-09:30/15:30-16:00/18:00-18:30 Uitsluitend beroepsvaart. 1)
Recreatievaart mag ‘meeliften’ bij brugopeningen voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 22,69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-09:30

ma t/m vr

09:30-15:30
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ma t/m vr

15:30-16:00

ma t/m vr

18:00-18:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Brug in N522 Ouderkerk (11.5)

Afhankelijk aanbod wegverkeer, bediening per kwartier of per half uur.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 020-4961456
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-17:00

Uithoorn, Busbrug (21.8)

Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen
ontstaan. Afhankelijk aanbod wegverkeer, bediening per kwartier of per half
uur. Busbrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0297-532874
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

Prinses Irenebrug Uithoorn (22.3)

Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen
ontstaan. Afhankelijk aanbod wegverkeer, bediening per kwartier of per half
uur. Busbrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0297-561378
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-13:00

Brug Vrouwenakker (25.7)

Afhankelijk aanbod wegverkeer, bediening per kwartier of per half uur.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0297-561378

* Bediening aanvragen op telefoonnummer 0297-561378
ma t/m vr

06:00-09:00

ma t/m vr

09:00-18:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

Bediening aanvragen op telefoonnummer
0297-561378
Alleen op afroep

za

09:00-13:00

Bediening aanvragen op telefoonnummer
0297-561378

Tolhuissluis (30.2)

Afhankelijk aanbod wegverkeer, bediening per kwartier of per half uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0172-538115

Bediening aanvragen op telefoonnummer 0297-561378
ma t/m vr

06:00-09:00

ma t/m vr

09:00-18:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Alleen op afroep

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Bediening aanvragen op telefoonnummer 0297-561378
ma t/m vr

06:00-22:00

Alleen op afroep

za

09:00-13:00

Alleen op afroep

Tolhuissluis, voetbrug over benedenhoofd (30.2)
marifoonkanaal: [onbekend]

Afhankelijk aanbod wegverkeer, bediening per kwartier of per half uur.
01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Bediening aanvragen op telefoonnummer 0297-561378
ma t/m vr

06:00-09:00

ma t/m vr

09:00-18:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Alleen op afroep

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Bediening aanvragen op telefoonnummer 0297-561378
ma t/m vr

06:00-22:00

Alleen op afroep

za

09:00-13:00

Alleen op afroep

Kattenbrug (31.6)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Papenbrug (33.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Aardammerbrug (35.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Zegerbrug (38.2)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 070 - 441 7500

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59
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di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Nieuwe Vaart te Amsterdam (220a)
Kattenburgerbrug (Brugnr 274) (0.1)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:30-07:00

ma t/m vr

09:30-15:30

ma t/m vr

18:30-21:30

za/zo/fstd

10:30-17:30

Pelikaanbrug (Brugnr 277) (0.5)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:30-21:30

za/zo/fstd

10:30-17:30

Zeeburgerschutsluis (2.8)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Dijksgracht en Witteburgervaart (220b)
Ezelsbrug (brug 1904) (0.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0900-9394

ma t/m vr

Commandantsbrug (brugnr. 9003) (0.2)

09:30-15:30
Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag
dagelijks

Mariniersbrug (Brugnr 272) (0.7)

06:00-22:00
Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

10:00-22:00

Werkspoorbrug (Brugnr 2103) (1.4)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0900-9394

ma t/m vr

09:30-15:30

Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (220c)
Langedoksbrug (Mr. J.J. van der Veldebrug, brugnr 1939) (0.1)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683113. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-22:00
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Kikkerbilsluis (Brugnr 279) (0.4)

De brug wordt lokaal bediend en dient 24 uur van te voren aangevraagd te
worden bij Waternet 0900-9394 vragen naar COB Brug en Sluisbediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

09:30-15:30

Hoekse Aar (220h)
Hoekse Aarbrug (0.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Brug is te bedienen via een knop op het remmingswerk.
dagelijks

08:00-20:00

Zelfbediening

Entrepotdok (220j)
Nijlpaardenbrug (Brugnr 1907) (0.4)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0900-9394

ma t/m vr

09:30-15:30

za

10:30-17:30

Weespertrekvaart (221)
Omvalbrug (Brugnr 429) (0.2)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 20872836 Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

06:00-07:30

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de kerstdagen en nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

06:00-07:30

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za

08:00-16:00

Duivendrechtsebrug (Brugnr 1267) (2.1)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 20872836 Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

06:00-07:30

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de kerstdagen en nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

06:00-07:30

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za

08:00-16:00

Venserbrug (3.0)

Diemerbrug wordt op afstand bediend. Bij windkracht van 8 bft. en meer
wordt de Diemerbrug niet bediend. Als u de Diemerbrug en Venserbrug
beide wilt passeren dient u uiterlijk 15 minuten voor de spertijd bij de eerste
brug te zijn.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 020-6990838 /
0642-919862
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

07:00-07:30

ma t/m vr

07:30-09:00

Alleen voor beroepsvaart
Uitsluitend voor beroepsvaart
Geen bediening
Geen bediening

ma t/m vr
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-16:00
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ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 dec bediening tot 16.00 uur.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

07:00-07:30

ma t/m vr

07:30-09:00

Alleen voor beroepsvaart
Uitsluitend voor beroepsvaart
Geen bediening
Geen bediening

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za

10:00-18:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Diemerbrug (3.4)

Diemerbrug wordt op afstand bediend. Bij windkracht van 8 bft. en meer
wordt de Diemerbrug niet bediend. Als u de Diemerbrug en Venserbrug
beide wilt passeren dient u uiterlijk 15 minuten voor de spertijd bij de eerste
brug te zijn.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 020-6990838
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

07:00-07:30

ma t/m vr

07:30-09:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

10:00-18:00

Alleen voor beroepsvaart
Uitsluitend voor beroepsvaart
Geen bediening
Geen bediening

01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 dec bediening tot 16.00 uur.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

07:00-07:30

ma t/m vr

07:30-09:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za

10:00-18:00

zo/fstd

00:00-23:59

Alleen voor beroepsvaart
Uitsluitend voor beroepsvaart
Geen bediening
Geen bediening

Geen bediening
Geen bediening

Brug Driemond (9.4)

Brug wordt op afstand bediend vanaf centrale bediening te Weesp. Sluis
staat (in het algemeen) open. Indien in bedrijf dan bedieningstijden als brug
over binnenhoofd. Infonummer Waternet 0900-9394. Vanaf windkracht 8
mag de brug niet meer gedraaid worden.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 06-23997313 /
0900-9394
ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

09:00-20:00
16 april t/m 15 oktober

ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

09:00-21:00
16 oktober t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

09:00-20:00
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01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 dec. bediening tot 16.00 uur (niet zijnde een zondag)
ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-16:00

sluis Driemond (9.4)

Brug wordt op afstand bediend vanaf centrale bediening te Weesp. Sluis
staat (in het algemeen) open. Indien in bedrijf dan bedieningstijden als brug
over binnenhoofd. Infonummer Waternet 0900-9394. Vanaf windkracht 8
mag de brug niet meer gedraaid worden.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 06-23997313
ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

09:00-20:00
16 april t/m 15 oktober

ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

09:00-21:00
16 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 dec. bediening tot 16.00 uur (niet zijnde een zondag)

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-16:00

Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (222)
Kerkbrug (Bullewijk) (0.1)

Afhankelijk aanbod wegverkeer, bediening per kwartier of per half uur. In
dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot
doorvaart worden gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 020-4965358 /
0651-326452
dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-21:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 020-4961456, of aanmelden via
drukknoppen nabij de brug. Brug wordt op afstand bediend.

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-13:00

Alleen op afroep

Jan Benninghbrug (1.0)

Afhankelijk aanbod wegverkeer, bediening per kwartier of per half uur. In
dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot
doorvaart worden gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 020-4961043 /
0651-326452
dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-21:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 020-4961456, of aanmelden via
drukknoppen nabij de brug. Brug wordt op afstand bediend.

ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

09:00-13:00

Alleen op afroep

Voetangelbrug (3.3)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel. 0297-291616.

ma t/m vr
Stokkelaarsbrug (4.6)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel. 0297-291616.

ma t/m vr
Botsholsebrug (4.8)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel. 0297-291616.

ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-16:30

Alleen op afroep
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Abcoude, draaibrug (6.8)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0294-281719

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel. 0297-291616.

ma t/m vr
Nellesteinsebrug (7.1)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0279-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel. 0297-291616.

ma t/m vr
Proostdijersluis (7.7)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0294-283383

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, alsmede op de zaterdagen tussen 16 okt en 16 nov en 4
zaterdagen voor 16 april (tussen 09.00 en 16.30 uur) 24-uur tevoren tussen
17.00 en 18.00 uur aanvragen op tel. 0294-283383.

ma t/m vr
Middenweteringbrug (10.3)

09:00-16:30

Alleen op afroep

Als er tijdens bedieningstijden na 30 min geen bediening is kunt u bellen
met 0297-291616.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 juni

telefoonnummer: 0900-6666667
dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-22:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

09:00-12:30

Oproepen van de brugwachter via drukknop.
Alleen op afroep

ma t/m vr

13:30-17:00

za

09:00-13:00

zo/fstd

00:00-23:59

Oproepen van de brugwachter via drukknop.
Alleen op afroep
Oproepen van de brugwachter via drukknop.
Alleen op afroep
Geen bediening
Geen bediening

Demmerikse brug (12.0)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-262540

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, alsmede op de zaterdagen tussen 16 okt en 16 nov en 4
zaterdagen voor 16 april (tussen 09.00 en 16.30 uur) 24-uur tevoren tussen
17.00 en 18.00 uur aanvragen op tel. 0297-262540.

ma t/m vr
Demmerikse sluis (12.1)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-262540

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, alsmede op de zaterdagen tussen 16 okt en 16 nov en 4
zaterdagen voor 16 april (tussen 09.00 en 16.30 uur) 24-uur tevoren tussen
17.00 en 18.00 uur aanvragen op tel. 0297-262540.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr
Brug in het jaagpad A-dam - Rijnkanaal (16.8)

09:00-16:30

Alleen op afroep

Brug wordt in 2006 vervangen door een vaste brug.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-21:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
16 oktober t/m 15 april
Op tel. verzoek 0652-534477. Alsmede op zaterdagen tussen 16 okt en 16
nov en 4 zaterdagen voor 16 april (uitsluitend na tel. verzoek, 24 uur van
tevoren, tussen 17.00 - 18.00 uur).

ma t/m vr
Weteringbrug (17.6)

09:00-16:30

Alleen op afroep

Bediening door middel van drukknop. Vanaf windkracht 8 geen bediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 030-2589111
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr/za/zo/fstd

17:30-21:00
01 juni t/m 15 september

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-21:00
16 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 november t/m 31 maart

Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (222a)
De Derde Brug te Abcoude (3.3)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Laatste week in augustus gewijzigde tijden.

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616.

ma t/m vr
Heinkuitenbrug (3.6)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Laatste week in augustus gewijzigde tijden.

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616.

ma t/m vr
Hulksbrug (4.0)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Laatste week in augustus gewijzigde tijden.

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616.

ma t/m vr
Oud Gein, voetbrug (6.1)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-12:30
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dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr
Lepenbrug (6.4)

09:00-16:30

Alleen op afroep

Zelfbediening d.m.v. drukknop.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-19:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr
Dorpsbrug, Baambrugge (8.1)

09:00-16:30
16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616

ma t/m vr
Donkervlietsebrug (10.5)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616

ma t/m vr
Slotbrug (11.1)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0294-280280

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-12:30
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dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616

ma t/m vr

09:00-16:30

Alleen op afroep

Gein (222a1)
Dorpsbrug, Abcoude (6.1)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616.

ma t/m vr

09:00-16:30

Alleen op afroep

Oude Waver (222b)
Waver, voetbrug (1.7)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616

ma t/m vr
Winkel, voetbrug (2.5)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616

ma t/m vr
Waverbrug (3.0)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616

ma t/m vr

09:00-16:30

Alleen op afroep

Kromme Mijdrecht en Grecht (223)
Oude spoorbrug De Hoef (2.6)

Oproepen van de brugwachter via een drukknop bij de brug. Als er na 15
minuten nog geen bediening is dan kunt u bellen met telefoonnummer 06
51 56 96 35.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 0279-291616

.
ma t/m vr

06:00-07:00

Bediening op afroep (niet op feestdagen),
aanvragen op de voorafgaande werkdag voor
16.00 uur via tel. 06-51569635 .
Alleen op afroep

ma t/m vr

07:00-21:00

za

07:00-13:00

za

14:00-21:00

zo/fstd

08:00-13:00

zo/fstd

14:00-20:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

06:00-08:00

Bediening op afroep (niet op feestdagen),
aanvragen op de voorafgaande werkdag voor
16.00 uur via tel. 06-51569635 .
Alleen op afroep

ma t/m vr

08:00-19:00

za

08:00-13:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Overzetbrug (6.5)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

Indien gesloten, bediening via drukknop bij brug
dagelijks

Kollenbrug (10.9)

00:00-23:59

Staat (in het algemeen) open

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0172-408710

ma t/m vr

09:00-22:00

za

09:00-19:00

zo/fstd

10:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:00-20:00

zo/fstd

10:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-20:00

za

09:00-19:00

zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr
Woerdense Verlaat (11.1)

09:00-16:30
Wanneer 1e paasdag valt voor 1 april, dan geldt Goede Vrijdag als start
van het zomerseizoen (1 april-1 nov.). Op 24 en 31 december, vallende op
een werkdag, wordt bediend tot 18 h. Goede vrijdag en Hemelvaartsdag
worden niet gezien als feestdag; Koningsdag en Bevrijdingsdag worden
niet gezien als feestdag, tenzij vallend op een zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0172-407486 / 408497
ma t/m za

09:00-19:00

zo/fstd

10:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

09:00-20:00

zo/fstd

10:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m za

09:00-19:00

zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening 24 uur van tevoren aanvragen tijdens kantoor via 06 55240613.
Bij geen gehoor bel: 030-6345700.

ma t/m za
Woerdense Verlaat, voetbrug (11.1)

00:00-23:59

Alleen op afroep

Wanneer 1e paasdag valt voor 1 april, dan geldt Goede Vrijdag als start
van het zomerseizoen (1 april-1 nov.). Op 24 en 31 december, vallende op
een werkdag, wordt bediend tot 18 h. Goede vrijdag en Hemelvaartsdag
worden niet gezien als feestdag; Koningsdag en Bevrijdingsdag worden
niet gezien als feestdag, tenzij vallend op een zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0172-407486 / 408497
ma t/m za

09:00-19:00

zo/fstd

10:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

09:00-20:00

zo/fstd

10:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

ma t/m za

09:00-19:00

zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening 24 uur van tevoren aanvragen tijdens kantoor via 06 55240613.
Bij geen gehoor bel: 030-6345700.

ma t/m za
Blokhuisbrug, Woerden (19.5)

00:00-23:59

Alleen op afroep

Tel nr brugwachter, 0348-428692.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0348-417394

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:00-20:00

za

09:00-18:00
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zo/fstd

10:00-18:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

09:00-20:00

zo/fstd

10:00-20:00
01 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-20:00

za

09:00-18:00

zo/fstd

10:00-18:00
16 oktober t/m 15 april
Voor afroep, aanvragen op tel. 14 0348, 24 uur van te voren.

ma t/m vr

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za

09:00-13:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (223a)
Pondskoekersluis (0.1)

15 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-593313

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-19:00
16 oktober t/m 14 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren tussen 17.00 en 18.00 uur aanvragen op
tel. 0297-593313.

Irenebrug Mijdrecht (3.4)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Laatste week in augustus gewijzigde tijden.

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616.

ma t/m vr
Steffensbrug (3.8)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Laatste week in augustus gewijzigde tijden.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616.

ma t/m vr
Hefbrug, Rondweg (4.1)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Laatste week in augustus gewijzigde tijden.

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616.

ma t/m vr
Burgemeester de Voogtbrug (5.6)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Laatste week in augustus gewijzigde tijden.

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616.

ma t/m vr

09:00-16:30

Alleen op afroep

Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (224)
Westveense brug (0.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0172-408280
Oudendamsebrug (2.3)

Het betreft hier zelfbediening, met automatische sluiting.
dagelijks

08:00-20:00

Zelfbediening

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0346-241034.

ma t/m vr
Geerbrug (3.3)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 030-258911 (bij

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00

calamiteiten)

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0346-241034.

ma t/m vr
Wilhelminabrug Geer (Brug Hoek van Spengen) (3.7)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0346-241034.

ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-16:30

Alleen op afroep
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Portengensebrug (7.6)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

10:00-12:30

dagelijks

13:30-16:15
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

10:00-12:30

dagelijks

13:30-16:15
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0346-260980.

ma t/m vr
Galgenwaardse brug (9.6)

10:00-16:00

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

10:00-12:30

dagelijks

13:30-16:15
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

10:00-12:30

dagelijks

13:30-16:15
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0346-260980.

ma t/m vr
brug in de Stationsweg Breukelen (10.1)

10:00-16:00

Alleen op afroep

Verzoek opening; gem. Stichtse Vecht, tel. 140346.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

10:00-16:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za

09:00-13:00

ma t/m za

14:00-20:00
01 september t/m 31 maart

ma t/m vr
sluis Breukelen (10.6)

10:00-16:00
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Staat (in het algemeen) open.

telefoonnummer: [onbekend]
Breukelen, brug in de Rijksstraatweg (11.0)

01 juni t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:00-13:00

ma t/m za

14:00-19:00
01 september t/m 31 mei
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, op werkdagen tussen 10 en 16 uur,
aanvragen op tel. 140346.

ma t/m vr
Dannebrug (11.1)

10:00-16:00

Alleen op afroep

01 juni t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

09:00-13:00

ma t/m za

14:00-19:00
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01 september t/m 31 mei
Alleen op afroep, 24-uur tevoren, op werkdagen tussen 10 en 16 uur,
aanvragen op tel. 140346.
ma t/m vr

10:00-16:00

Alleen op afroep

Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (224a)
Oudhuizersluis (0.0)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0348-402098

Oproepen van de brugwachter via drukknop.
dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Oproepen van de brugwachter via drukknop.

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober
Oproepen van de brugwachter via drukknop.

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0297-291616

ma t/m vr
Heinoomsbrug (4.2)

09:00-16:30

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 31 augustus
Laatste week in augustus gewijzigde tijden.

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur van te voren voor 10:00 uur, aanvragen op tel.
0297-291616.

ma t/m vr
Spoordijkbrug (7.3)

09:00-16:30

Alleen op afroep

27 maart t/m 26 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0297-291616

dagelijks

Heulbrug (8.2)

07:30-22:00

Zelfbediening

Als er tijdens bedieningstijden na 30 min geen bediening is kunt u bellen
met 0297-291616.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 juni

telefoonnummer: 0297-291616
dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:30

ma/di t/m do

13:30-16:30
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ma/di t/m do

17:30-20:00

vr/za/zo/fstd

13:30-22:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 oktober t/m 15 april
Als er tijdens bedieningstijden na 30 min geen bediening is kunt u bellen
met 0297-291616.

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:30-17:00

za

09:00-13:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Geuzenbrug (8.3)

Als er tijdens bedieningstijden na 30 min geen bediening is kunt u bellen
met 0297-291616.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 juni

telefoonnummer: 0297-291616
dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

ma/di t/m do

13:30-16:30

ma/di t/m do

17:30-20:00

vr/za/zo/fstd

13:30-22:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 oktober t/m 15 april
Als er tijdens bedieningstijden na 30 min geen bediening is kunt u bellen
met 0297-291616.

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:30-17:00

za

09:00-13:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Gemeenlandse Vaart (224b)
Gemeenlandse Vaartbrug (1.5)

Als er tijdens bedieningstijden na 30 min geen bediening is kunt u bellen
met 0297-291616.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 juni

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-22:00
01 september t/m 15 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:30-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:30-17:00

Oproepen van de brugwachter via drukknop.
Alleen op afroep
Oproepen van de brugwachter via drukknop.
Alleen op afroep

za

09:00-13:00

zo/fstd

00:00-23:59

Oproepen van de brugwachter via drukknop.
Alleen op afroep
Geen bediening
Geen bediening

Amsterdam-Rijnkanaal (225)
Prinses Irenesluis (59.5)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0887973680

dagelijks

00:00-23:59

nood:0887974461
Prins Bernhardsluis (71.7)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7974235

dagelijks

Prins Bernhardsluis (71.7)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 088-7974235

dagelijks

00:00-23:59

Lekkanaal (225e)
Prinses Beatrixsluizen (2.7)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7973910

dagelijks

00:00-23:59

Prinses Marijkesluis en Voorhavens (225g)
Prinses Marijkesluis (0.2)

In bedrijf bij waterstanden van NAP+5,50m en hoger op de Lek.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0345-558427
Merwedekanaal (benoorden de Lek) (226)
Spinozabrug (0.7)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 030-2941806

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel. 030-2866 824.
Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-16:30

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel. 030-2866 824.
Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel.030-2866 824.
Alleen op afroep

Muntsluis (1.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 48 uur van tevoren aanvragen via de website
https://beterbediend.rws.nl.

telefoonnummer: 088-7973901

ma t/m vr

09:00-16:30

Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep

Muntsluis, brug over bovenhoofd (1.1)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 48 uur van tevoren aanvragen via de website
https://beterbediend.rws.nl.

telefoonnummer: 088-7973901

Abel Tasmanbrug (Utrecht) (1.6)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:00-16:30

Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep

Alleen bediening voor in- en uitvaren van woonboten
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marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]

Op aanvraag, 24 uur tevoren via tel 030-286 6824.
ma t/m vr

09:00-16:00

Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep

Muntbrug (1.6)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 48 uur van tevoren aanvragen via de website
https://beterbediend.rws.nl.

telefoonnummer: 088-7973901

ma t/m vr

09:00-16:30

Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep

Nelson Mandelabrug, Utrecht (2.5)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel. 030-2866 824.
Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-16:30

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel. 030-2866 824.
Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel.030-2866 824.
Alleen op afroep

Balijebrug (3.1)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel. 030-2866 824.
Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-16:30

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel. 030-2866 824.
Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel.030-2866 824.
Alleen op afroep

Socratesbrug (4.2)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel. 030-2866 824.
Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-16:30

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel. 030-2866 824.
Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op
tel.030-2866 824.
Alleen op afroep

Liesboschbrug (5.7)

Brugwachter bedient meerdere bruggen. Buiten de reguliere bedientijden
kan bediening worden aangevraagd, 24 uur van tevoren op 030-2866824.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

09:00-16:30

za

09:00-12:00

Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf
Alleen op afroep
Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf.
Alleen op afroep

Noordersluis Utrecht (6.1)

De laatste schutting kan ruim voor het vermelde eindtijdstip van de
bedieningsperiode plaatsvinden. Scheepvaart wordt geadviseerd zich tijdig
bij de sluis te melden en aanwezig te zijn.

marifoonkanaal: 84

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7973903

Informatie: 088-7973901
ma t/m vr

06:00-09:00

dagelijks

09:00-21:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Minimaal 24 uur van te voren op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Aanvraag bediening via de website https://beterbediend.rws.nl.
ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

10:00-17:00

Alleen op afroep

Zuidersluis Nieuwegein (6.7)

De laatste schutting kan ruim voor het vermelde eindtijdstip van de
bedieningsperiode plaatsvinden. Scheepvaart wordt geadviseerd zich tijdig
bij de sluis te melden en aanwezig te zijn.

marifoonkanaal: 84

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7973901

Informatie: 088-7973901
ma t/m vr

06:00-09:00

dagelijks

09:00-21:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Minimaal 24 uur van te voren op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Aanvraag bediening via de website https://beterbediend.rws.nl.
ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

10:00-17:00

Alleen op afroep

Blauwe brug (7.3)

Bediening op afstand vanaf de Gemeente werf Nieuwegein. Bij windkracht
van 7 bft. en meer wordt de Blauwe brug niet bediend.Bij dubbel rood
binnen de bedientijden mogelijk 15 minuten sper i.v.m. passage
hulpdiensten. Brug openingen vinden om de 10 minuten plaats,aftel
matrixborden aanwezig. Buiten juli en augustus: van 07:00-09:00 en
16:00-18:00 spertijden, geldt niet voor beroepsvaart. In juli en augustus:
van 07:00-09:00 en 16:30-18:00 spertijden, geldt niet voor beroepsvaart.
Openingsverzoek tussen 21:00-06:00 uur 24 vooraf aanvragen via tel
06-1539 7621.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 06-15397621

Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 juli t/m 31 augustus
Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.30 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 september t/m 31 oktober
Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.

ma t/m vr
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-07:00
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ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Openingsverzoek 4 uur voor afgaande tel
06-1539 7621.
Alleen op afroep

Rijnhuizerbrug (7.8)

Bediening op afstand vanaf de Gemeente werf Nieuwegein. Bij windkracht
van 7 bft. en meer wordt de Blauwe brug niet bediend.Bij dubbel rood
binnen de bedientijden mogelijk 15 minuten sper i.v.m. passage
hulpdiensten. Brug openingen vinden om de 10 minuten plaats,aftel
matrixborden aanwezig. Buiten juli en augustus: van 07:00-09:00 en
16:00-18:00 spertijden, geldt niet voor beroepsvaart. In juli en augustus:
van 07:00-09:00 en 16:30-18:00 spertijden, geldt niet voor beroepsvaart.
Openingsverzoek tussen 21:00-06:00 uur 24 vooraf aanvragen via tel
06-1539 7621.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 06-15397621

Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 juli t/m 31 augustus
Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.30 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 september t/m 31 oktober
Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Openingsverzoek 4 uur voor afgaande tel
06-1539 7621.
Alleen op afroep

Plettenburgse brug (9.1)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 maart
Alleen op afroep, 48-uur tevoren aanvragen op tel. 030-6006339

telefoonnummer: 06-15397621
Wiersebrug (10.5)

Bediening op afstand vanaf de Gemeente werf Nieuwegein. Bij windkracht
van 7 bft. en meer wordt de Blauwe brug niet bediend.Bij dubbel rood
binnen de bedientijden mogelijk 15 minuten sper i.v.m. passage
hulpdiensten. Brug openingen vinden om de 10 minuten plaats,aftel
matrixborden aanwezig. Buiten juli en augustus: van 07:00-09:00 en
16:00-18:00 spertijden, geldt niet voor beroepsvaart. In juli en augustus:
van 07:00-09:00 en 16:30-18:00 spertijden, geldt niet voor beroepsvaart.
Openingsverzoek tussen 21:00-06:00 uur 24 vooraf aanvragen via tel
06-1539 7621.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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marifoonkanaal: 18

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 06-15397621

Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 juli t/m 31 augustus
Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.30 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 september t/m 31 oktober
Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Openingsverzoek 4 uur voor afgaande tel
06-1539 7621.
Alleen op afroep

Koninginnensluis (11.5)

De laatste schutting kan ruim voor het vermelde eindtijdstip van de
bedieningsperiode plaatsvinden. Scheepvaart wordt geadviseerd zich tijdig
bij de sluis te melden en aanwezig te zijn.

marifoonkanaal: 84

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7973902

Informatie: 088-7973901
ma t/m vr

06:00-09:00

dagelijks

09:00-21:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart
Minimaal 24 uur van te voren op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Aanvraag bediening via de website https://beterbediend.rws.nl.
ma t/m vr

09:00-18:00

Alleen op afroep

za

10:00-17:00

Alleen op afroep

Wilhelminabrug Nieuwegein (11.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 088-7973902

ma t/m vr

06:00-09:00

dagelijks

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-18:00

za

10:00-17:00

Emmabrug Nieuwegein (11.8)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 030-6062212

ma t/m vr

06:00-09:00

dagelijks

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:00-18:00

za

10:00-17:00
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Vaartsche Rijn en Oude Gracht (226a)
Zuiderbrug Utrecht (0.5)

Brugwachter bedient meerdere bruggen. Buiten de reguliere bedientijden
kan bediening worden aangevraagd, 24 uur van tevoren op 030-2866824.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 030-2884395
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-16:30

za

09:00-12:00

Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf
Alleen op afroep
Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf.
Alleen op afroep

Oranjebrug, Utrecht (1.2)

Brugwachter bedient meerdere bruggen. Buiten de reguliere bedientijden
kan bediening worden aangevraagd, 24 uur van tevoren op 030-2866824.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-16:30

za

09:00-12:00

Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf
Alleen op afroep
Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf.
Alleen op afroep

Vondelbrug (1.8)

Brugwachter bedient meerdere bruggen. Buiten de reguliere bedientijden
kan bediening worden aangevraagd, 24 uur van tevoren op 030-2866824.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 030-2883328
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-16:30

Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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za

09:00-12:00

Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf.
Alleen op afroep

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (226b)
Doorslagsluis (0.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-18:00

Per oproep en alleen voor beroepsvaart. Neem
24 uur van tevoren contact op met de gemeente
via telefoonnummer 14 0348
Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Doorslagbrug (0.6)

Bediening op afstand vanaf de Gemeente werf Nieuwegein. Bij windkracht
van 7 bft. en meer wordt de Blauwe brug niet bediend.Bij dubbel rood
binnen de bedientijden mogelijk 15 minuten sper i.v.m. passage
hulpdiensten. Brug openingen vinden om de 10 minuten plaats,aftel
matrixborden aanwezig. Buiten juli en augustus: van 07:00-09:00 en
16:00-18:00 spertijden, geldt niet voor beroepsvaart. In juli en augustus:
van 07:00-09:00 en 16:30-18:00 spertijden, geldt niet voor beroepsvaart.
Openingsverzoek tussen 21:00-06:00 uur 24 vooraf aanvragen via tel
06-1539 7621.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 06-15397621

Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 juli t/m 31 augustus
Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.30 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 september t/m 31 oktober
Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Openingsverzoek 4 uur voor afgaande tel
06-1539 7621.
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Geinbrug (1.8)

Bediening op afstand vanaf de Gemeente werf Nieuwegein. Bij windkracht
van 7 bft. en meer wordt de Blauwe brug niet bediend.Bij dubbel rood
binnen de bedientijden mogelijk 15 minuten sper i.v.m. passage
hulpdiensten. Brug openingen vinden om de 10 minuten plaats,aftel
matrixborden aanwezig. Buiten juli en augustus: van 07:00-09:00 en
16:00-18:00 spertijden, geldt niet voor beroepsvaart. In juli en augustus:
van 07:00-09:00 en 16:30-18:00 spertijden, geldt niet voor beroepsvaart.
Openingsverzoek tussen 21:00-06:00 uur 24 vooraf aanvragen via tel
06-1539 7621.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 06-15397621

Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 juli t/m 31 augustus
Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.30 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 september t/m 31 oktober
Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
Tussen 22.00 en 24.00 uur bediening op afroep mits 24 uur tevoren
aangevraagd.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-17:00

Openingsverzoek 4 uur voor afgaande tel
06-1539 7621.
Alleen op afroep

IJsselbrug, IJsselstein (4.4)

1) Op tel. verzoek bediening voor de beroepsvaart. Aanvraag op
voorafgaande werkdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Tel. nr. Wilhelmina
van Pruisenbrug en Hoenkoopsebrug: 06–22766026. De Wilhelmina van
Pruisenbrug is een automatische fietsbrug, die normaliter in het
zomerseizoen open staat voor de scheepvaart en in het winterseizoen en
de vroege ochtend op afroep bediend wordt. Tel.nr. Oranjebrug en
IJsselbrug: 06–54395937, aanvraag op voorafgaande werkdag tussen 9.00
uur en 16.00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 030-6861662
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:00-20:00

za

07:00-09:00

za

09:00-19:00

zo/fstd

10:00-19:00

Zie opmerking 1)

Zie opmerking 1)

01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-07:00

Zie opmerking 1)

ma t/m vr

09:00-16:30

Zie opmerking 1)
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ma t/m vr

18:00-20:00

za

08:00-16:00

Oranjebrug, IJsselstein (4.8)

Zie opmerking 1)

1) Op tel. verzoek bediening voor de beroepsvaart. Aanvraag op
voorafgaande werkdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Tel. nr. Wilhelmina
van Pruisenbrug en Hoenkoopsebrug: 06–22766026. De Wilhelmina van
Pruisenbrug is een automatische fietsbrug, die normaliter in het
zomerseizoen open staat voor de scheepvaart en in het winterseizoen en
de vroege ochtend op afroep bediend wordt. Tel.nr. Oranjebrug en
IJsselbrug: 06–54395937, aanvraag op voorafgaande werkdag tussen 9.00
uur en 16.00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 030-6861662
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:00-20:00

za

07:00-09:00

za

09:00-19:00

zo/fstd

10:00-19:00

Zie opmerking 1)

Zie opmerking 1)

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-07:00

Zie opmerking 1)

ma t/m vr

09:00-16:30

Zie opmerking 1)

ma t/m vr

18:00-20:00

Zie opmerking 1)

za

08:00-16:00

brug Montfoort (14.6)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06-15397621

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-18:00

Per oproep en alleen voor beroepsvaart. Neem
24 uur van tevoren contact op met de gemeente
via telefoonnummer 14 0348
Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Cosijnbrug (21.8)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06-15397621

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-18:00

Per oproep en alleen voor beroepsvaart. Neem
24 uur van tevoren contact op met de gemeente
via telefoonnummer 14 0348
Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Hoenkoopsebrug (22.2)

Bruggeld € 2- .

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 030-6006339

Tel.nr. brugwachter 0348 428693. De bediening wordt uitgevoerd door
Ferm-Werk, contactpersoon Huib Cornelissen 06-52370200.
ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-16:30
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ma t/m vr

18:00-20:00

za

09:00-19:00

zo/fstd

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

08:00-18:00

zo/fstd

00:00-23:59

Afroep, 24 uur vooraf aanvragen via tel. 14 0348
Uitsl. beroepsvaart op afroep
Geen bediening
Geen bediening

Wilhelmina van Pruisenbrug (26.3)

Telefoonnummer brugwachter, bij storing 14 0348

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0348 140348

Gedurende de openingstijden is deze brug door vaarweggebruikers
automatisch d.m.v. een drukknop te bedienen.
ma t/m vr

09:00-20:00

Zelfbediening

za

09:00-19:00

Zelfbediening

zo/fstd

10:00-19:00

Zelfbediening

01 november t/m 31 maart

ma t/m za

08:00-18:00

Afroep, 24 uur vooraf aanvragen via tel. nr. 14
0348
Uitsl. beroepsvaart op afroep

Haastrecht, brug (29.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06-15397621

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m za

09:00-18:00

Per oproep en alleen voor beroepsvaart. Neem
24 uur van tevoren contact op met de gemeente
via telefoonnummer 14 0348
Uitsl. beroepsvaart op afroep

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Goverwelle brug (31.8)

Brug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0182-517800
ma t/m vr

06:00-22:00

za

06:00-18:00

zo/fstd

09:00-18:00

In bloktijden van 20 minuten

Vanaf Hemelvaart

01 november t/m 31 maart

Waaiersluis (32.6)

ma t/m vr

06:00-06:45

2 x per uur

ma t/m vr

06:45-08:00

Geen bediening

ma t/m vr

08:00-08:30

1 x vanuit de stad i.v.m. spoorbrug

ma t/m vr

08:30-15:45

2 x per uur

ma t/m vr

15:45-18:00

1 x om 15.45, 17.00 + 18.00 uur

ma t/m vr

18:00-22:00

2 x per uur

za

08:00-18:00

2 x per uur

Wanneer 1e paasdag valt voor 1 april, dan geldt Goede Vrijdag als start
van het zomerseizoen (1 april-1 nov.). Op 24 en 31 december, vallende op
een werkdag, wordt bediend tot 18 h. Goede vrijdag en Hemelvaartsdag
worden niet gezien als feestdag; Koningsdag en Bevrijdingsdag worden
niet gezien als feestdag, tenzij vallend op een zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 06-53314484

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening 24 uur van tevoren aanvragen tijdens kantooruren via 06
53314484.

ma t/m za
Waaiersluis, brug over sluiskolk (32.6)

00:00-23:59

Alleen op afroep

Wanneer 1e paasdag valt voor 1 april, dan geldt Goede Vrijdag als start
van het zomerseizoen (1 april-1 nov.). Op 24 en 31 december, vallende op
een werkdag, wordt bediend tot 18 h. Goede vrijdag en Hemelvaartsdag
worden niet gezien als feestdag; Koningsdag en Bevrijdingsdag worden
niet gezien als feestdag, tenzij vallend op een zondag.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-19:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening 24 uur van tevoren aanvragen tijdens kantooruren via 06
53314484.

ma t/m za

00:00-23:59

Alleen op afroep

Leidse Rijn (226f)
J.P. Coenbrug (0.3)

Alleen bediening voor in- en uitvaren van woonboten

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]

Op aanvraag, 24 uur tevoren via tel 030-286 6824.
ma t/m vr

09:00-16:00

Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep

Oude Rijn Utrecht-Harmelen (226g)
Ouderijnbrug (0.3)

Alleen bediening voor in- en uitvaren van woonboten

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]

Op aanvraag, 24 uur tevoren via tel 030-286 6824.
ma t/m vr

09:00-16:00

Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op afroep

Vecht (227)
Weerdsluis, voetbrug over bovenhoofd (0.1)

Brugwachter bedient meerdere bruggen. Buiten de reguliere bedientijden
kan bediening worden aangevraagd, 24 uur van tevoren op 030-2866824.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 030-2719349
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-16:30
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01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-16:30

Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf
Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf.
Alleen op afroep

Weerdsluis (0.2)

Weerdsluis laatste schutting: 30 minuten van tevoren aanwezig zijn

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 06-52335577
dagelijks

09:00-16:00
16 april t/m 15 oktober
Geen bediening bruggen op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 ivm
avondspits

dagelijks

09:00-20:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag, 24 uur van tevoren

Stenenbrug (0.3)

Weerdsluis laatste schutting: 30 minuten van tevoren aanwezig zijn

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 030-2719349
dagelijks

09:00-16:00
16 april t/m 15 oktober
Geen bediening bruggen op werkdagen tussen 17:00 en 18:00 ivm
avondspits

dagelijks

09:00-20:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag, 24 uur van tevoren

David van Mollembrug (0.6)

Brugwachter bedient meerdere bruggen. Buiten de reguliere bedientijden
kan bediening worden aangevraagd, 24 uur van tevoren op 030-2866824.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 030-2719349
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-16:30

Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf
Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf.
Alleen op afroep

Roodebrug (1.3)

Brugwachter bedient meerdere bruggen. Buiten de reguliere bedientijden
kan bediening worden aangevraagd, 24 uur van tevoren op 030-2866824.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 030-2719349
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 15 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

09:00-17:00

ma t/m vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-16:30

za

09:00-12:00

Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf
Alleen op afroep
Op tel. verzoek 030–2866824, 24 uur vooraf.
Alleen op afroep

Wethouder D.M. Plompbrug (5.0)

01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0346-283981

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, op voorafgaande werkdag, tijdens kantooruren,
aanvragen op tel: 0346-254000.

ma t/m vr

09:00-12:00

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

12:30-16:30

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00

Termeerbrug (8.4)

Alleen op afroep

Alleen op afroep

01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0346-283981

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
16 april t/m 31 mei

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00
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za/zo/fstd

13:00-19:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, op voorafgaande werkdag, tijdens kantooruren,
aanvragen op tel: 0346-254000.

ma t/m vr

09:00-12:00

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

12:30-16:30

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00

Oostwaarderbrug (8.7)

Alleen op afroep

Alleen op afroep

01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, op voorafgaande werkdag, tijdens kantooruren,
aanvragen op tel: 0346-254000.

ma t/m vr

09:00-12:00

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

12:30-16:30

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00

Evert Stokbrug (8.8)

Alleen op afroep

Alleen op afroep

01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0346-283981

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:00

Pagina 491 / 594

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, op voorafgaande werkdag, tijdens kantooruren,
aanvragen op tel: 0346-254000.

ma t/m vr

09:00-12:00

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

12:30-16:30

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00

Vechtbrug Breukelen (14.1)

Alleen op afroep

Alleen op afroep

01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 140346

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, op voorafgaande werkdag, tijdens kantooruren,
aanvragen op tel: 0346-254000.

ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-12:00

Alleen op afroep
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dagelijks

09:00-12:00

ma t/m vr

12:30-16:30

ma t/m vr

13:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

13:00-19:00

Nieuwersluisbrug (17.0)

Alleen op afroep

Vanaf de centrale bediening te Weesp worden op afstand bediend:
Nieuwersluisbrug, Cronenburgherbrug en Vreeland, brug in de N-201.
Infonummer Waternet 0900-9394 Geen bediening vanaf windkracht 8.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 06-25346304 /
0900-9394
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr/za/zo/fstd

17:30-21:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 dec. (niet zijnde een zondag), bediening tot 16.00 uur

ma t/m za
Cronenburgherbrug (18.5)

09:00-16:30
Vanaf de centrale bediening te Weesp worden op afstand bediend:
Nieuwersluisbrug, Cronenburgherbrug en Vreeland, brug in de N-201.
Infonummer Waternet 0900-9394 Geen bediening vanaf windkracht 8.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0294-232626 /
0900-9394
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr/za/zo/fstd

17:30-21:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30
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dagelijks

17:30-19:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 dec. (niet zijnde een zondag), bediening tot 16.00 uur

ma t/m za
Dorpsbrug, Loenen (18.9)

09:00-16:30
01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 140346

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr/za/zo/fstd

17:30-21:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 november t/m 31 maart
Er is geen brugbediening. Voor bediening van de bruggen moet u 24 uur
van tevoren een afspraak maken tijdens kantooruren. Maandag tot en met
vrijdag 8:30 - 17:00 uur •Algemeen 14 0346

brug in N201 Vreeland (21.6)

Vanaf de centrale bediening te Weesp worden op afstand bediend:
Nieuwersluisbrug, Cronenburgherbrug en Vreeland, brug in de N-201.
Infonummer Waternet 0900-9394 Geen bediening vanaf windkracht 8.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0294-232850 /
0900-9394
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr/za/zo/fstd

17:30-21:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 dec. (niet zijnde een zondag), bediening tot 16.00 uur

ma t/m za
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-16:30
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Van Leerbrug (21.8)

01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0294-236230

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr/za/zo/fstd

17:30-21:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 november t/m 31 maart
Er is geen brugbediening. Voor bediening van de bruggen moet u 24 uur
van tevoren een afspraak maken tijdens kantooruren. Maandag tot en met
vrijdag 8:30 - 17:00 uur •Algemeen 14 0346

Vechtbrug Uitermeer (Brugnr 9002) (34.0)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 57100073. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 31 mei

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

ma t/m vr
Lange Vechtbrug (38.0)

09:00-16:30
Alleen op afroep, opening aanvragen tijdens bedieningstijden via
telefoonnummer: 06-29683151.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-16:30
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16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 15 september

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:30-16:30

spoorbrug Weesp (38.6)

De brugwachter (RailSupport) is telefonisch bereikbaar op: 06-15013481

marifoonkanaal: [onbekend]

26 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: De brugwachter
(RailSupport) is
telefonisch bereikbaar
op: 06-15013481
ma t/m vr

09:54-09:57

ma t/m vr

10:54-10:57

dagelijks

18:24-18:27

dagelijks

19:24-19:27

dagelijks

19:54-19:57

za/zo/fstd

07:54-07:57

za/zo/fstd

08:54-08:57
01 april t/m 31 augustus

ma t/m vr

09:54-09:57

dagelijks

10:54-10:57

dagelijks

11:24-11:27

dagelijks

12:54-12:57

ma t/m vr

15:54-15:57

dagelijks

18:24-18:27

dagelijks

19:24-19:27

dagelijks

19:54-19:57

za/zo/fstd

07:54-07:57

za/zo/fstd

08:54-08:57

za/zo/fstd

15:24-15:27

za/zo/fstd

16:54-16:57
01 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:54-09:57

ma t/m vr

10:54-10:57

ma t/m vr

14:24-14:27

dagelijks

18:24-18:27

dagelijks

19:24-19:27

dagelijks

19:54-19:57

za/zo/fstd

07:54-07:57

za/zo/fstd

08:54-08:57
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za/zo/fstd

09:24-09:27

za/zo/fstd

12:24-12:27

za/zo/fstd

13:54-13:57

za/zo/fstd

15:54-15:57
01 november t/m 11 december

ma t/m vr

09:54-09:57

ma t/m vr

10:54-10:57
12 december t/m 25 maart

ma t/m vr

09:54-09:57

ma t/m vr

10:54-10:57

Spieringbrug (Brugnr 9001) (41.6)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 83063528 Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 31 mei

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 september t/m 15 oktober
Geen bediening op de kerstdagen en nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-19:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 oktober t/m 31 oktober
.

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaardag.

ma t/m vr
Groote Zeesluis Muiden (42.2)

09:00-16:30
De laatste schutting begint een kwartier voor sluitingstijd.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 020-6087391
dagelijks

08:00-11:45

dagelijks

12:15-12:45

dagelijks

13:15-17:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

08:00-11:45

dagelijks

12:15-12:45

dagelijks

13:15-20:30
01 juni t/m 30 juni

ma t/m vr

07:30-11:45

ma t/m vr

12:15-12:45

ma t/m vr

13:15-21:00

za/zo/fstd

07:30-21:00
01 juli t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

07:30-21:00
01 september t/m 15 september

ma t/m vr

07:30-11:45

ma t/m vr

12:15-12:45

ma t/m vr

13:15-21:00

za/zo/fstd

07:30-21:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

08:00-11:45

dagelijks

12:15-12:45

dagelijks

13:15-20:30
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

08:00-11:45

dagelijks

12:15-12:45

dagelijks

13:15-17:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 16.00 uur.

ma t/m za

08:00-11:45

ma t/m za

12:15-12:45

ma t/m za

13:15-17:00

Groote Zeesluis, Muiden, brug over binnenhoofd (42.3)
marifoonkanaal: [onbekend]

De laatste schutting begint een kwartier voor sluitingstijd.
01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 020-6087390
dagelijks

08:00-11:45

dagelijks

12:15-12:45

dagelijks

13:15-17:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

08:00-11:45

dagelijks

12:15-12:45

dagelijks

13:15-20:30
01 juni t/m 30 juni

ma t/m vr

07:30-11:45

ma t/m vr

12:15-12:45

ma t/m vr

13:15-21:00

za/zo/fstd

07:30-21:00
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

07:30-21:00
01 september t/m 15 september

ma t/m vr

07:30-11:45

ma t/m vr

12:15-12:45

ma t/m vr

13:15-21:00

za/zo/fstd

07:30-21:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

08:00-11:45

dagelijks

12:15-12:45

dagelijks

13:15-20:30
16 oktober t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

08:00-11:45

dagelijks

12:15-12:45

dagelijks

13:15-17:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 16.00 uur.

ma t/m za

08:00-11:45

ma t/m za

12:15-12:45

ma t/m za

13:15-17:00

Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (227a)
Sluis 't Hemeltje, brug over bovenhoofd (0.2)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0294-254686

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 mei t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

ma t/m vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

ma/di t/m do

18:30-20:00

vr/za/zo/fstd

19:00-21:00
01 september t/m 30 september

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

08:00-16:30

Op afroep, aanvragen via tel.0294-254686.
Alleen op afroep

Sluis 't Hemeltje, fietsbrug over bovenhoofd (0.2)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0294-254686

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 mei t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

ma t/m vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

ma/di t/m do

18:30-20:00

vr/za/zo/fstd

19:00-21:00
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01 september t/m 30 september

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

08:00-16:30

Op afroep, aanvragen via tel.0294-254686.
Alleen op afroep

Sluis 't Hemeltje, voetbrug over benedenhoofd (0.2)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0294-254686

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 mei t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

ma t/m vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

ma/di t/m do

18:30-20:00

vr/za/zo/fstd

19:00-21:00
01 september t/m 30 september

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

08:00-16:30

Op afroep, aanvragen via tel.0294-254686.
Alleen op afroep

sluis 't Hemeltje (0.2)

01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0294-254686

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 mei t/m 31 mei

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

ma t/m vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 juni t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

ma/di t/m do

18:30-20:00

vr/za/zo/fstd

19:00-21:00
01 september t/m 30 september

dagelijks

09:00-12:30

dagelijks

13:00-18:00

za/zo/fstd

18:30-21:00
01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

08:00-16:30

Op afroep, aanvragen via tel.0294-254686.
Alleen op afroep

's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (227a1)
Raaisluis (0.2)

Zelfbedieningssluis.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-22:30

Zelfbediening

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks
Raaisluis, brug over binnenhoofd (0.2)

08:00-18:00

Zelfbediening

Zelfbedieningssluis.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-22:30

Zelfbediening

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks
Mijndense sluis (8.6)

08:00-18:00

Zelfbediening

Voorrangsregeling Bij doorvaart van de sluis kan de beroepsvaart, volgens
vastgestelde richtlijnen, voorrang krijgen boven de recreatievaart. De
belangrijkste bepalingen van deze voorrangsregeling zijn: 1. Het
Plassenschap kan op grond van veiligheid en het vlotte verloop van de
scheepvaart het recht op voorrang bij schutting door de Mijndense Sluis
toekennen aan: a. schepen met een lengte van 20m of meer, die tevens b.
een economische functie vervullen. 2. Het recht op voorrang geldt alleen
gedurende de periode van 1 mei tot en met 15 september. 3. Schepen die
van het toegekende recht op voorrang gebruik willen maken dienen bij
nadering van de sluis de rode wimpel te voeren op een zodanige hoogte
dat deze goed zichtbaar is.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0294-233400 /
0294-233433
dagelijks

09:00-16:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr/za/zo

17:30-21:00
01 juni t/m 15 september

ma/di t/m do

09:00-16:30

dagelijks

17:30-21:00

vr/za/zo

08:00-16:30
16 september t/m 31 oktober

dagelijks
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-16:30
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dagelijks

17:30-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, Het telefoonnummer van de sluiswachter is 06-15058636.
Op feestdagen is er in het winterseizoen geen bediening.

ma t/m vr
brug over buitenhoofd Mijndense sluis (8.7)

09:00-16:30

Alleen op afroep

Voorrangsregeling Bij doorvaart van de sluis kan de beroepsvaart, volgens
vastgestelde richtlijnen, voorrang krijgen boven de recreatievaart. De
belangrijkste bepalingen van deze voorrangsregeling zijn: 1. Het
Plassenschap kan op grond van veiligheid en het vlotte verloop van de
scheepvaart het recht op voorrang bij schutting door de Mijndense Sluis
toekennen aan: a. schepen met een lengte van 20m of meer, die tevens b.
een economische functie vervullen. 2. Het recht op voorrang geldt alleen
gedurende de periode van 1 mei tot en met 15 september. 3. Schepen die
van het toegekende recht op voorrang gebruik willen maken dienen bij
nadering van de sluis de rode wimpel te voeren op een zodanige hoogte
dat deze goed zichtbaar is.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0294-233400 /
0294-233433
dagelijks

09:00-16:30

ma/di t/m do

17:30-19:00

vr/za/zo

17:30-21:00
01 juni t/m 15 september

ma/di t/m do

09:00-16:30

dagelijks

17:30-21:00

vr/za/zo

08:00-16:30
16 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, Het telefoonnummer van de sluiswachter is 06-15058636.
Op feestdagen is er in het winterseizoen geen bediening.

ma t/m vr

09:00-16:30

Alleen op afroep

Verbinding te Nigtevecht (227b)
Nigtevechtbrug (Brugnr 7713) (0.1)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 51205038

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

09:00-20:00
16 april t/m 15 oktober

ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

09:00-21:00
16 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-16:00

sluis Nigtevecht (0.1)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 51205038

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0294-251209
ma t/m za
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-22:00
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zo/fstd

09:00-20:00
16 april t/m 15 oktober

ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

09:00-21:00
16 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za

06:00-22:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

08:00-16:00

Smal Weesp (227c)
Sluisbrug, Weesp (0.0)

Alleen op afroep, opening aanvragen tijdens bedieningstijden via
telefoonnummer: 06-29683151.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 15 september

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:30-16:30

sluis Weesp (0.1)

Alleen op afroep, opening aanvragen tijdens bedieningstijden via
telefoonnummer: 06-29683151.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0654-943122
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 15 september

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:30-16:30

Zwaantjesbrug Weesp (0.3)

Alleen op afroep, opening aanvragen tijdens bedieningstijden via
telefoonnummer: 06-29683151.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 15 september

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:30-16:30

Roskambrug (0.5)

Alleen op afroep, opening aanvragen tijdens bedieningstijden via
telefoonnummer: 06-29683151.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
01 juni t/m 15 september

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-20:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-19:00
16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

De Uitkomst, brug (1.5)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:00-12:30

ma t/m vr

13:30-16:30
01 april t/m 15 april

Pagina 504 / 594

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen
op tel. 06-29683151. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.

telefoonnummer: 0900-9394

ma t/m vr

06:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-16:30

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

16:30-22:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za/zo/fstd

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

16 april t/m 31 mei
Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen
op tel. 06-29683151. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.
ma t/m vr

06:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

19:00-22:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za/zo/fstd

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 juni t/m 15 september
Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen
op tel. 06-29683151. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.
ma t/m vr

06:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

dagelijks

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

20:00-22:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

16 september t/m 15 oktober
Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen
op tel. 06-29683151. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.
ma t/m vr

06:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

19:00-22:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za/zo/fstd

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

16 oktober t/m 31 oktober
Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen
op tel. 06-29683151. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.
ma t/m vr

06:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-16:30

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

16:30-22:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

za/zo/fstd

09:00-20:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen
op tel. 06-29683151. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.
ma t/m vr

06:00-09:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

09:00-16:30

Uitsl. beroepsvaart op afroep

ma t/m vr

16:30-22:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Muidertrekvaart (227d)
Weesperpoortsluis (0.1)

01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Tussen 11:00 en 16:00 op afspraak telefoonnummer: 06-30374468
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 30 juni

ma t/m vr

09:00-16:30

vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 juli t/m 31 augustus

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-16:30
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vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 oktober t/m 31 oktober
Tussen 11:00 en 16:00 op afspraak telefoonnummer: 06-30374468

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart
Aanvraag bediening 24 uur van te voren aanvragen op telefoonnummer:
06-30374468

dagelijks
Amsterdamsepoortbrug (0.5)

01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0630374468

09:00-16:30

Tussen 11:00 en 16:00 op afspraak telefoonnummer: 06-30374468
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 30 juni

ma t/m vr

09:00-16:30

vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 juli t/m 31 augustus

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-16:30

vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 oktober t/m 31 oktober
Tussen 11:00 en 16:00 op afspraak telefoonnummer: 06-30374468

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart
Aanvraag bediening 24 uur van te voren aanvragen op telefoonnummer:
06-30374468

dagelijks
Donkerbrug (1.3)

01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

09:00-16:30

Tussen 11:00 en 16:00 op afspraak telefoonnummer: 06-30374468
dagelijks

09:00-16:30
16 april t/m 30 juni

ma t/m vr

09:00-16:30

vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 juli t/m 31 augustus

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
01 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-16:30

vr

17:30-21:00

za/zo/fstd

09:00-21:00
16 oktober t/m 31 oktober
Tussen 11:00 en 16:00 op afspraak telefoonnummer: 06-30374468

dagelijks

09:00-16:30
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Aanvraag bediening 24 uur van te voren aanvragen op telefoonnummer:
06-30374468
dagelijks
Penbrug (3.2)

09:00-16:30
16 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

08:30-11:30

ma t/m vr

15:30-17:30

za/zo/fstd

09:00-11:00
16 mei t/m 15 september

ma t/m vr

08:30-11:30

ma t/m vr

15:30-17:30

za

09:00-12:00

za

12:30-16:30

zo/fstd

09:00-11:00

zo/fstd

17:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

08:30-11:30

ma t/m vr

15:30-17:30

za/zo/fstd

09:00-11:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

08:30-10:30

Naardertrekvaart (227e)
Keetpoortsluis (0.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
06-30374468.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

15:00-16:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

11:45-12:15

Op afroep, aanvragen op dag voorafgaand voor
16.00 uur tel. 06-30374468
Alleen op afroep

ma t/m vr

12:45-13:15

Op afroep, aanvragen op dag voorafgaand voor
16.00 uur tel. 06-30374468
Alleen op afroep

Keetpoortsluis, brug over benedenhoofd (0.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
06-30374468.

telefoonnummer: 06-30374468

dagelijks

15:00-16:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

11:45-12:15

Op afroep, aanvragen op dag voorafgaand voor
16.00 uur tel. 06-30374468
Alleen op afroep

ma t/m vr

12:45-13:15

Op afroep, aanvragen op dag voorafgaand voor
16.00 uur tel. 06-30374468
Alleen op afroep

Naarderpoortbrug (0.6)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
06-30374468.

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

15:00-16:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

11:45-12:15

Op afroep, aanvragen op dag voorafgaand voor
16.00 uur tel. 06-30374468
Alleen op afroep

ma t/m vr

12:45-13:15

Op afroep, aanvragen op dag voorafgaand voor
16.00 uur tel. 06-30374468
Alleen op afroep

Hakkelaarsbrug (2.9)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

In dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden, wordt na tijdig
verzoek op tel. 06-30374468, ook buiten de vastgestelde bedieningstijden
bediend.

telefoonnummer: 06-30374468

ma t/m vr

brug De Kwakel (6.5)

14:00-15:00
01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 035-6941074 /

ma t/m vr

11:00-15:30

0654-957093
Prinses Irenebrug Naarden (7.2)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 035-6941074 /

ma t/m vr

11:00-15:30

0654-957093
Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (227f)
Vechtsluis (0.1)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
's-Gravelandsevaart (227g)
Draaibrug, Weesp (0.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
06-30374468

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

10:00-11:00
01 november t/m 31 maart

wo

10:00-11:00

Op afroep, aanvragen op dag voorafgaand voor
16.00 uur op tel. 06-30374468
Alleen op afroep

Uitermeersluis (0.2)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
06-30374468

telefoonnummer: 06-30374468

dagelijks

10:00-11:00
01 november t/m 31 maart

wo

10:00-11:00

Op afroep, aanvragen op dag voorafgaand voor
16.00 uur op tel. 06-30374468
Alleen op afroep

Uitermeersluis, brug over bovenhoofd (0.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.
06-30374468

telefoonnummer: 0900-9394

dagelijks

10:00-11:00
01 november t/m 31 maart

wo

10:00-11:00

Op afroep, aanvragen op dag voorafgaand voor
16.00 uur op tel. 06-30374468
Alleen op afroep

Vaarweg door Zanderijsluis (227h)
Zanderijbrug (0.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0294- 251147

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:30-12:30

dagelijks

17:30-20:30
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01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0800-0200600.
dagelijks
Zanderijsluis (0.1)

09:30-12:30

Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0294- 251147

dagelijks

09:30-12:30

dagelijks

17:30-20:30
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0800-0200600.

dagelijks

09:30-12:30

Alleen op afroep

Weersloot (227i)
Weersluis (0.1)

01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-22:30

Zelfbediening

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks

08:00-18:00

Zelfbediening

Eem en havens van Amersfoort (228)
Amersfoort, Kwekersbrug (0.6)

Tussen 16:30u en 17:30u geen bediening (sper) Tussen 16:00u en 18:00
geen bediening op beide bruggen voor uitvarend scheepvaartverkeer.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 033-4615797

De brugbediening kan opgeroepen worden door de schippers: 1. Tel.
033-4615797 2. Marifoon kanaal 22 3. Oproepinstallatie bij de bruggen (op
remmingwerk) Storingen in de bruginstallatie: 06-53406659
dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-20:00

ma t/m vr

20:00-21:00

Beroepsvaart

01 november t/m 31 maart
De brugbediening kan opgeroepen worden door de schippers: 1. Tel.
033-4615797 2. Marifoon kanaal 22 3. Oproepinstallatie bij de bruggen (op
remmingwerk) Storingen in de bruginstallatie: 06-53406659
ma t/m vr
Koppelbrug, Amersfoort (1.1)

09:00-16:30

Alleen op afroep

Tussen 16:30u en 17:30u geen bediening (sper) Tussen 16:00u en 18:00
geen bediening op beide bruggen voor uitvarend scheepvaartverkeer.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 033-4615797

De brugbediening kan opgeroepen worden door de schippers: 1. Tel.
033-4615797 2. Marifoon kanaal 22 3. Oproepinstallatie bij de bruggen (op
remmingwerk) Storingen in de bruginstallatie: 06-53406659
dagelijks

09:00-16:30

dagelijks

17:30-20:00

ma t/m vr

20:00-21:00

Beroepsvaart

01 november t/m 31 maart
De brugbediening kan opgeroepen worden door de schippers: 1. Tel.
033-4615797 2. Marifoon kanaal 22 3. Oproepinstallatie bij de bruggen (op
remmingwerk) Storingen in de bruginstallatie: 06-53406659
ma t/m vr
Malebrug (4.5)

09:00-16:30

Alleen op afroep

Bediening op afstand. Na 22.00 uur op werkdagen en in de periode van 1
nov-1 april op zaterdagen na 18.00 uur, wordt maximaal 1 uur langer
bediend bij doorvaart in zuidelijke richting. Hiervan dient uiterlijk 4 uur voor
de laatste bedientijd melding worden gedaan bij Waternet via
Marifoonkanaal 22, of tel: 06-43563023.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

05:30-22:30

za

05:30-21:00

zo

09:00-20:00
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01 november t/m 31 maart
Op 24 dec. en 31 dec. (niet zijnde een zondag) bediening tot 16.00 uur.
ma t/m vr

05:30-22:30

za

05:30-18:00

Eembrug (11.3)

Van 5.30 uur tot 9.00 uur geen bediening voor de recreatievaart, meeliften
met de beroepsvaart is toegestaan. Marifoonkanaal 22, tel aanmelding voor
bediening 035-5412974

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 035-5412974
ma t/m vr

05:30-16:30

ma t/m vr

17:30-22:30

za

05:30-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 dec. en 31 dec.(niet zijnde een zondag) bediening tot 16.00 uur.

ma t/m vr

05:30-16:30

ma t/m vr

17:30-22:30

za

05:30-18:00

Rijwielpadbrug (11.3)

Van 5.30 uur tot 9.00 uur geen bediening voor de recreatievaart, meeliften
met de beroepsvaart is toegestaan. Marifoonkanaal 22, tel aanmelding voor
bediening 035-5412974

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 035-5412974
ma t/m vr

05:30-16:30

ma t/m vr

17:30-22:30

za

05:30-21:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 dec. en 31 dec.(niet zijnde een zondag) bediening tot 16.00 uur.

ma t/m vr

05:30-16:30

ma t/m vr

17:30-22:30

za

05:30-18:00

Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (229)
Nijkerkersluis (25.7)

De scheepvaart moet minimaal 15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis
aanwezig om nog geschut te worden. Er geldt een spitssluiting (alleen)
voor de brug. Van 07:00 – 09:00 uur en van 16:00 - 18:00 uur. Die
spitssluiting is er voor de recreatievaart. Beroepsvaart mag doorgang
krijgen.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974333

Koningsdag, 5 mei en Hemvaart, bediening als op een reguliere dag.
ma t/m vr

06:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is er geen bediening. Op 24 en 31
dec, bediening van 7.30 tot 19 uur.

ma t/m vr

06:00-20:00

za/zo

10:00-18:00

brug over benedenhoofd Nijkerkersluis (25.7)

De scheepvaart moet minimaal 15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis
aanwezig om nog geschut te worden. Er geldt een spitssluiting (alleen)
voor de brug. Van 07:00 – 09:00 uur en van 16:00 - 18:00 uur. Die
spitssluiting is er voor de recreatievaart. Beroepsvaart mag doorgang
krijgen.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974333

Koningsdag, 5 mei en Hemvaart, bediening als op een reguliere dag.
ma t/m vr

06:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is er geen bediening. Op 24 en 31
dec, bediening van 7.30 tot 19 uur.
ma t/m vr

06:00-20:00

za/zo

10:00-18:00

Elburgerbrug (60.4)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 64

Op werkdagen tussen 16.00 en 18.00 uur alleen brugopening voor
beroepsvaart om 16.30 en 17.30 uur (bij aanbod). Recreatievaart mag
meevaren

telefoonnummer: 0320-767610

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart
Op werkdagen tussen 16.00 en 18.00 uur alleen brugopening voor
beroepsvaart om 16.30 en 17.30 uur (bij aanbod). Recreatievaart mag
meevaren.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Reevesluis (68.0)

De scheepvaart moet minimaal 15 minuten voor sluitingstijd bij het object
aanwezig om nog geschut te worden.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088 797 07 57 (buiten

Op Koningsdag, 5 mei en Hemelvaart, reguliere bediening conform de dag

vaarseizoen, 088 797

van de week.

33 00)
ma t/m vr

06:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening. Op 24 en 31 dec. bediening
van 10 tot 18 uur.

ma t/m vr

06:00-20:00

za/zo

10:00-18:00

Roggebotsluis (70.8)

De scheepvaart moet minimaal 15 minuten voor sluitingstijd bij het object
aanwezig om nog geschut te worden. Voor de recreatievaart geldt een
spitssluiting van 7 tot 9 en 16 tot 18 uur.

marifoonkanaal: 22

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7970756 (buiten

Koningsdag, 5 mei en Hemelvaart, reguliere bediening conform de dag van

het vaarseizoen

de week.

088-7973300)
ma t/m vr

06:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag, geen bediening. Op 24 en 31 dec.,
bediening van 10 tot 18 uur.

ma t/m vr

06:00-20:00

za/zo

10:00-18:00

Toegangsgeul en aanloophaven van Huizen (229b)
Huizen, fiets/voetbrug (3) (1.5)

Alleen op afroep, tijdens kantooruren, tel.0627-308084.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0627-308084
dagelijks

08:30-21:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

08:30-22:30
01 september t/m 31 oktober

dagelijks
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

08:30-21:00
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01 november t/m 31 maart

Toegangsgeul, Arkervaart en haven van Nijkerk (229d)
Arkersluis (0.7)

Bij een windkracht van 8 bft. en meer wordt de brug niet bediend.

marifoonkanaal: 12

01 mei t/m 31 augustus

telefoonnummer: 033-2451207

Recreatievaart die door de Arkervaartbrug willen, kunnen telefonisch
(o33-2451207) een afspraak maken voor een brug opening, dit kan ook per
marifoon (kanaal 12) in bovengenoemde tijden. Algemeen ¿ De
beroepsvaart kan in overleg (indien mogelijk) met de sluiswachter een
ander tijdstip afspreken voor het het bedienen van de Arkervaartbrug. ¿ Bij
windkracht 8 en hoger geen bediening van de bruggen. ¿ Voor nadere
informatie via marifoon kanaal 12 ¿ P.S u moet er rekening mee houden
dat de sluiswachter door omstandigheden bij de sluis, wat verlaat kan zijn
bij de Arkervaartbrug. NB De Arkervaartbrug is gestremd voor de
recreatievaart van Maandag t/m Vrijdag Tussen 7.00 uur en 9.00 uur en na
16.00 uur. De Arkersluis en de Arkervaartbrug zijn op hemelvaartsdag en
op pinkstermaandag gesloten. Op 5 December, 24 December en 31
December worden de Arkersluis en de Arkervaartbrug, mits deze dagen op
een normale werkdag vallen, bediend tot 17.00 uur.
ma t/m vr

07:00-18:00

za

07:00-15:00
01 september t/m 30 april
Recreatievaart die door de Arkervaartbrug willen, kunnen telefonisch
(o33-2451207) een afspraak maken voor een brug opening, dit kan ook per
marifoon (kanaal 12) in bovengenoemde tijden. Algemeen ¿ De
beroepsvaart kan in overleg (indien mogelijk) met de sluiswachter een
ander tijdstip afspreken voor het het bedienen van de Arkervaartbrug. ¿ Bij
windkracht 8 en hoger geen bediening van de bruggen. ¿ Voor nadere
informatie via marifoon kanaal 12 ¿ P.S u moet er rekening mee houden
dat de sluiswachter door omstandigheden bij de sluis, wat verlaat kan zijn
bij de Arkervaartbrug. NB De Arkervaartbrug is gestremd voor de
recreatievaart van Maandag t/m Vrijdag Tussen 7.00 uur en 9.00 uur en na
16.00 uur. De Arkersluis en de Arkervaartbrug zijn op hemelvaartsdag en
op pinkstermaandag gesloten. Op 5 December, 24 December en 31
December worden de Arkersluis en de Arkervaartbrug, mits deze dagen op
een normale werkdag vallen, bediend tot 17.00 uur.

ma t/m vr

07:00-18:00

za

07:00-11:00

brug over buitenhoofd Arkersluis (0.7)

Bij een windkracht van 8 bft. en meer wordt de brug niet bediend.

marifoonkanaal: 12

01 mei t/m 31 augustus

telefoonnummer: 033-2451207

Recreatievaart die door de Arkervaartbrug willen, kunnen telefonisch
(o33-2451207) een afspraak maken voor een brug opening, dit kan ook per
marifoon (kanaal 12) in bovengenoemde tijden. Algemeen ¿ De
beroepsvaart kan in overleg (indien mogelijk) met de sluiswachter een
ander tijdstip afspreken voor het het bedienen van de Arkervaartbrug. ¿ Bij
windkracht 8 en hoger geen bediening van de bruggen. ¿ Voor nadere
informatie via marifoon kanaal 12 ¿ P.S u moet er rekening mee houden
dat de sluiswachter door omstandigheden bij de sluis, wat verlaat kan zijn
bij de Arkervaartbrug. NB De Arkervaartbrug is gestremd voor de
recreatievaart van Maandag t/m Vrijdag Tussen 7.00 uur en 9.00 uur en na
16.00 uur. De Arkersluis en de Arkervaartbrug zijn op hemelvaartsdag en
op pinkstermaandag gesloten. Op 5 December, 24 December en 31
December worden de Arkersluis en de Arkervaartbrug, mits deze dagen op
een normale werkdag vallen, bediend tot 17.00 uur.
ma t/m vr

07:00-18:00

za

07:00-15:00
01 september t/m 30 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Recreatievaart die door de Arkervaartbrug willen, kunnen telefonisch
(o33-2451207) een afspraak maken voor een brug opening, dit kan ook per
marifoon (kanaal 12) in bovengenoemde tijden. Algemeen ¿ De
beroepsvaart kan in overleg (indien mogelijk) met de sluiswachter een
ander tijdstip afspreken voor het het bedienen van de Arkervaartbrug. ¿ Bij
windkracht 8 en hoger geen bediening van de bruggen. ¿ Voor nadere
informatie via marifoon kanaal 12 ¿ P.S u moet er rekening mee houden
dat de sluiswachter door omstandigheden bij de sluis, wat verlaat kan zijn
bij de Arkervaartbrug. NB De Arkervaartbrug is gestremd voor de
recreatievaart van Maandag t/m Vrijdag Tussen 7.00 uur en 9.00 uur en na
16.00 uur. De Arkersluis en de Arkervaartbrug zijn op hemelvaartsdag en
op pinkstermaandag gesloten. Op 5 December, 24 December en 31
December worden de Arkersluis en de Arkervaartbrug, mits deze dagen op
een normale werkdag vallen, bediend tot 17.00 uur.
ma t/m vr

07:00-18:00

za

07:00-11:00

Arkervaartbrug (in N301) (3.3)

Bij een windkracht van 8 bft. en meer wordt de brug niet bediend. Bij
openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.
Alleen op afroep voor beroepsvaart: extra openingen mogelijk, tel.
033-2451207. Bedieningsschema Arkersluis/Arkervaartbrug 1. De
Bedieningstijden van de Arkersluis en de Arkervaartbrug zijn op maandag
tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 alsmede op zaterdag van 07.00 tot
11.00 uur. 2. gedurende de maanden Mei, Juni, Juli en Augustus worden
de Arkersluis en de Arkervaartbrug extra bediend en wel op zaterdag van
07.00 tot 15.00 uur en op zondag gesloten 3. De Arkersluis en de
Arkervaartbrug zijn gesloten op nieuwjaarsdag, op de dag waarop de
verjaardag van Zijne Majesteit de Koning wordt gevierd, op paasmaandag
en op de beide kerstdagen. De Arkersluis en de Arkervaartbrug zijn op
hemelvaartsdag en op pinkstermaandag gesloten. Op 5 December, 24
December en 31 December worden de Arkersluis en de Arkervaartbrug,
mits deze dagen op een normale werkdag ...

marifoonkanaal: 12

01 mei t/m 31 augustus

telefoonnummer: 033-2451207

Recreatievaart die door de Arkervaartbrug willen, kunnen telefonisch
(o33-2451207) een afspraak maken voor een brug opening, dit kan ook per
marifoon (kanaal 12) in bovengenoemde tijden. Algemeen ¿ De
beroepsvaart kan in overleg (indien mogelijk) met de sluiswachter een
ander tijdstip afspreken voor het het bedienen van de Arkervaartbrug. ¿ Bij
windkracht 8 en hoger geen bediening van de bruggen. ¿ Voor nadere
informatie via marifoon kanaal 12 ¿ P.S u moet er rekening mee houden
dat de sluiswachter door omstandigheden bij de sluis, wat verlaat kan zijn
bij de Arkervaartbrug. NB De Arkervaartbrug is gestremd voor de
recreatievaart van Maandag t/m Vrijdag Tussen 7.00 uur en 9.00 uur en na
16.00 uur.
ma t/m vr

07:00-18:00

za

07:00-15:00
01 september t/m 30 april
Recreatievaart die door de Arkervaartbrug willen, kunnen telefonisch
(o33-2451207) een afspraak maken voor een brug opening, dit kan ook per
marifoon (kanaal 12) in bovengenoemde tijden. Algemeen ¿ De
beroepsvaart kan in overleg (indien mogelijk) met de sluiswachter een
ander tijdstip afspreken voor het het bedienen van de Arkervaartbrug. ¿ Bij
windkracht 8 en hoger geen bediening van de bruggen. ¿ Voor nadere
informatie via marifoon kanaal 12 ¿ P.S u moet er rekening mee houden
dat de sluiswachter door omstandigheden bij de sluis, wat verlaat kan zijn
bij de Arkervaartbrug. NB De Arkervaartbrug is gestremd voor de
recreatievaart van Maandag t/m Vrijdag Tussen 7.00 uur en 9.00 uur en na
16.00 uur.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

07:00-18:00

za

07:00-11:00
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Toegangsgeul en havens van Harderwijk (229e)
Waterfrontbrug (1.3)

Waterfrontbrug zomerperiode 202: Van 17 juli tot en met 29 augustus is er
geen bediening van de Waterfrontbrug tussen 9.30 en 11.30 uur, vanwege
corona, met uitzondering van spoedgevallen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0341-411339
dagelijks

08:00-20:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart

dagelijks
Dolfinariumbrug (1.4)

09:00-17:00

Alleen op afroep

Waterfrontbrug zomerperiode 202: Van 17 juli tot en met 29 augustus is er
geen bediening van de Waterfrontbrug tussen 9.30 en 11.30 uur, vanwege
corona, met uitzondering van spoedgevallen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-20:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart

dagelijks
Vischpoortbrug Harderwijk (1.4)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Zelfbediening voor gebruikers achter de brug, Geen doorvaart voor andere
gebruikers toegestaan. tel nr 0341-411418

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-20:00
01 november t/m 31 maart
Zelfbediening voor gebruikers achter de brug, Geen doorvaart voor andere
gebruikers toegestaan. tel nr 0341-411418

dagelijks
Vissersbrug Harderwijk (1.6)

09:00-17:00
Bediening middels drukknop.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
Toegangsgeul van en Blaricummer Schutsluis (229h)
Sluis Blaricum (sluisnr 0141) (1.6)

Sluis wordt lokaal bediend door Waternet Telefoonnummer 0683183616

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

08:00-23:59

Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (230)
Houtribsluizen (34.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7973302

dagelijks

brug over de Houtribsluizen (34.1)

00:00-23:59
01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7973302

dagelijks

00:00-23:59

Lage Vaart (231)
Vaartsluis (0.4)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 036-5320012
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-22:00
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za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

De Knip, fiets/voetbrug (39.6)

Windkrachtbeperking 9 Bft. Bij waterstanden van 0,8m boven normaal peil
wordt niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]

Bediening automatisch (telefonisch) en handmatig. Uitsluitend voor de
beroepsvaart: aanmelden op tel. 0321-337639. 500m voor de brug bellen.
Recreatievaart: zelfbediening, d.m.v. drukknop voor de brug. Konvooivaart:
op verzoek, op werkdagen, 48-uur tevoren, aanmelden op tel.
0321-388911.
dagelijks

Kampersluis, brug over benedenhoofd (45.5)

07:00-22:00

Alleen op afroep

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0321-312507
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Kampersluis (45.6)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0321-312621
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Lage Dwarsvaart (231a)
Noordersluis Lelystad (5.4)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320-260492
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Noordersluis Lelystad, brug over benedenhoofd (5.4)
marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober
Op werkdagen tussen 16.00 en 18.00 uur alleen brugopening voor
beroepsvaart om 16.30 en 17.30 uur (bij aanbod). Recreatievaart mag
meevaren

telefoonnummer: 0320-767610

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart
Op werkdagen tussen 16.00 en 18.00 uur alleen brugopening voor
beroepsvaart om 16.30 en 17.30 uur (bij aanbod). Recreatievaart mag
meevaren.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Larservaart (231b)
Larsersluis (9.9)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Larsersluis, brug over benedenhoofd (9.9)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Hoge Vaart (232)
Zuidersluis Almere (0.1)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 036-5320012
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Zuidersluis Almere, brug over benedenhoofd (in N701) (0.1)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Ketelsluis (61.6)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320 767610
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Ketelsluis, brug over benedenhoofd (61.6)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0321-312621

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00
Pagina 517 / 594

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (232a)
Beatrixsluis (4.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
sluis Weerwater (Tussensluis) (10.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Lange Wetering (232b)
Michauxbrug (0.2)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 036-5399427

telefoonnummer: [onbekend]
sluis Almere-Haven (4.5)

01 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

U dient en half uur voor sluitingstijd aanwezig te zijn.
dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

dagelijks

18:00-22:00
16 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr

10:00-16:00

Minimaal 24 uur vooraf aanvragen bij de
havenmeester via tel. 06 51 49 28 58 of
havenbeheer@almere.nl.
Alleen op afroep

Hoge Dwarsvaart (232c)
sluis De Blauwe Dromer (4.3)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: 64

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320-265566
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

sluis De Blauwe Dromer, brug over benedenhoofd (4.3)

Bel maximaal 1 uur van tevoren met de bediencentrale: 0320 – 767 610. Of
druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart van
de provincie kunt u de bedientijden en overige informatie bekijken per brug
of sluis. Zie https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid
=79060631dcb94783b1306117703c0bf1

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-22:00

zo/fstd

09:00-22:00
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01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (232d)
Leeghwatersluis (0.3)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]
Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (233)
Oranjesluizen (26.5)

Bij een waterstand van NAP+0,30m en of NAP-1,15m wordt niet geschut.
Bij een verschil tussen het Buiten en Binnen IJ van meer dan 1,45m wordt
niet meer geschut.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973464 / fax

De Prins Willem-Alexandersluis wordt centraal bediend vanuit post Zuid,

020-6686048

dagelijks tussen 00.00 en 24.00 uur. De Noorder-, Midden- en Zuidersluis
worden centraal bediend vanuit post Noord, dagelijks tussen 06.00 en
22.00 uur. Tussen 22.00 en 06.00 uur wordt één van de 3 sluizen op
afstand bediend vanuit post Zuid. De andere 2 sluizen worden dan niet
bediend.
dagelijks

Oranjesluizen (26.5)

00:00-23:59
Bij een waterstand van NAP+0,30m en of NAP-1,15m wordt niet geschut.
Bij een verschil tussen het Buiten en Binnen IJ van meer dan 1,45m wordt
niet meer geschut.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973464 / fax

De Prins Willem-Alexandersluis wordt centraal bediend vanuit post Zuid,

020-6686048

dagelijks tussen 00.00 en 24.00 uur. De Noorder-, Midden- en Zuidersluis
worden centraal bediend vanuit post Noord, dagelijks tussen 06.00 en
22.00 uur. Tussen 22.00 en 06.00 uur wordt één van de 3 sluizen op
afstand bediend vanuit post Zuid. De andere 2 sluizen worden dan niet
bediend.
dagelijks

Oranjesluizen (26.5)

00:00-23:59
Bij een waterstand van NAP+0,30m en of NAP-1,15m wordt niet geschut.
Bij een verschil tussen het Buiten en Binnen IJ van meer dan 1,45m wordt
niet meer geschut.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973464 / fax

De Prins Willem-Alexandersluis wordt centraal bediend vanuit post Zuid,

020-6686048

dagelijks tussen 00.00 en 24.00 uur. De Noorder-, Midden- en Zuidersluis
worden centraal bediend vanuit post Noord, dagelijks tussen 06.00 en
22.00 uur. Tussen 22.00 en 06.00 uur wordt één van de 3 sluizen op
afstand bediend vanuit post Zuid. De andere 2 sluizen worden dan niet
bediend.
dagelijks

Oranjesluizen (26.5)

00:00-23:59
Bij een waterstand van NAP+0,30m en of NAP-1,15m wordt niet geschut.
Bij een verschil tussen het Buiten en Binnen IJ van meer dan 1,45m wordt
niet meer geschut.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973464 / fax

De Prins Willem-Alexandersluis wordt centraal bediend vanuit post Zuid,

020-6686048

dagelijks tussen 00.00 en 24.00 uur. De Noorder-, Midden- en Zuidersluis
worden centraal bediend vanuit post Noord, dagelijks tussen 06.00 en
22.00 uur. Tussen 22.00 en 06.00 uur wordt één van de 3 sluizen op
afstand bediend vanuit post Zuid. De andere 2 sluizen worden dan niet
bediend.
dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

00:00-23:59
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Schellingwouderbrug (27.1)

Bediening in winter op afstand; bediening in zomer op afstand van 19:00 tot
10:00 uur. Spitssluiting op werkdagen van 07:00-09:00 en van 16:00-18:00
uur (5min voor spitssluiting laatste opening). Brug wordt niet geopend bij
windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973480

Brugopening om de 20 minuten. Op het hele uur, 20 min over en 40
minuten over.
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

Zijkanaal I (233h)
Theo Fransmanbrug (Brugnr 1788) (0.7)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brugopening: 1) Amsterdam
Noord: 06-82347129 2) Westerkeersluis: 06-29683093 Houd rekening met
aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

06:00-22:00

ma t/m vr

22:00-23:59

za/zo/fstd

10:00-17:30

za/zo/fstd

17:30-23:59
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

07:30-17:30

ma t/m vr

17:30-23:59

za/zo/fstd

10:00-23:59

NSM-Brug/Langebrug (Brugnr 356) (0.9)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brugopening: 1) Amsterdam
Noord: 06-82347129 Houd rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

10:00-17:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag. Zaterdag en Zondag
gesloten.

ma t/m vr
Bongerdbrug (Brugnr 1797) (1.6)

09:00-16:00
Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brugopening: 1) Amsterdam
Noord: 06-82347129 Houd rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

10:00-17:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag. Zaterdag en Zondag
gesloten.

ma t/m vr
Kadoelenbrug (Brugnr 1787) (1.9)

09:00-16:00
Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brugopening: 1) Amsterdam
Noord: 06-82347129 Houd rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

10:00-17:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag. Zaterdag en Zondag
gesloten.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

09:00-16:00

Kleine Die (233t1)
Nieuwendammersluis (0.1)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Op afspraak 24 uur van tevoren via telefoonnummer 020-632 75 13.

telefoonnummer: 020-6327513
IJburgbaai (233w1)
Sluishuisbrug (brugnr 2023) (1.3)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brugopening: 06-29683120
Houd rekening met aanrijtijd of enige vertraging. 1) Laatste schutting
Sluishuissluis evt. met brug richting haven (naar binnen) om 23.45 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

08:00-23:59
01 november t/m 31 maart
Van 09.00 uur tot 10.00 uur en van 18.00 uur tot 24.00 uur op afspraak Van
ma tot vrij 08.00 uur tot 16.00 uur en za en zo van 08.00 uur tot 18.00 uur
bezetting aanwezig. Geen bediening op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag

dagelijks
Sluishuissluis (sluisnr 123) (1.3)

09:00-23:59
Sluis wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag schutting: 06-29683120 Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging. 1) Laatste schutting
Sluishuissluis evt. met brug richting haven (naar binnen) om 23.45 uur.

marifoonkanaal: 84

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

08:00-23:59
01 november t/m 31 maart
Van 09.00 uur tot 10.00 uur en van 18.00 uur tot 24.00 uur op afspraak Van
ma tot vrij 08.00 uur tot 16.00 uur en za en zo van 10.00 uur tot 18.00 uur.
bezetting aanwezig en za en zo van 10.00 uur tot 18.00 uur. Geen
bediening op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag

dagelijks

09:00-23:59

Steigereiland (233w2)
Sluis naar Steigereiland (sluisnr 122) (0.9)

Sluis wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag schutting: 06-29683120 Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 84

01 mei t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

08:00-23:59
01 november t/m 30 april
Van 16.00 uur tot 18.00 uur op afspraak Van ma tot vrij 08.00 uur tot 16.00
uur en za en zo van 10.00 uur tot 18.00 uur bezetting aanwezig op de
Sluishuissluis. Geen bediening op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

dagelijks
Steigereilandbrug (brugnr 2038) (0.9)

10:00-18:00
Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brugopening: 06-29683120
Houd rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 84

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

08:00-23:59
01 november t/m 31 maart
Van 09.00 uur tot 10.00 uur en 16.00 uur tot 18.00 uur op afspraak. Van ma
tot vrij 08.00 uur tot 16.00 uur en za en zo van 10.00 uur tot 18.00 uur
bezetting aanwezig. op Sluishuissluis. Geen bediening op Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag.

dagelijks

09:00-18:00

Groene Tunnel (233w3)
Nijlpaardsluis (sluisnr. 121) (0.4)

Sluis wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag schutting: 06-29683120 Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 84

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

08:00-23:59
01 november t/m 31 maart
In deze periode is de Nijlpaardsluis gesloten. Omvaren via Sluishuissluis
(Haveneiland) is mogelijk.

Betonsluis (sluisnr 124) (2.1)

Sluis wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag schutting: 06-29683120 Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 84

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

08:00-23:59
01 november t/m 31 maart
In deze periode is de Betonsluis gesloten. Omvaren via Sluishuissluis
(haveneiland) is mogelijk.

Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (233y)
Noordersluis IJmuiden (5.7)

Bij een waterstand van NAP+3,40m wordt niet geschut.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 020-5234685
dagelijks
brug op sluisdeur in buitenhoofd Noordersluis IJmuiden (5.7)
marifoonkanaal: 22

00:00-23:59
Bij een waterstand van NAP+3,40m wordt niet geschut.
01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0255-514457
dagelijks
brug op sluisdeur in binnenhoofd Noordersluis IJmuiden (6.1)
marifoonkanaal: 22

00:00-23:59
Bij een waterstand van NAP+3,40m wordt niet geschut.
01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0255-514457
dagelijks

00:00-23:59

Zuiderbuitenkanaal C.A. (233y1)
Middensluis IJmuiden (2.6)

Bij een waterstand van NAP+2,00m wordt niet geschut.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 020-5234685
dagelijks
brug over buitenhoofd Middensluis IJmuiden (2.6)
marifoonkanaal: 22

00:00-23:59
Bij een waterstand van NAP+2,00m wordt niet geschut.
01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0255-514457
dagelijks
Middensluis, IJmuiden, brug over binnenhoofd (2.8)
marifoonkanaal: 22

00:00-23:59
Bij een waterstand van NAP+2,00m wordt niet geschut.
01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0255-514457
dagelijks

00:00-23:59

Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (233y2)
Zuidersluis IJmuiden (0.7)

Bij een waterstand van NAP+2,00m wordt niet geschut.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 020-5234685
dagelijks
brug over buitenhoofd Zuidersluis IJmuiden (0.7)
marifoonkanaal: 22

00:00-23:59
Bij een waterstand van NAP+2,00m wordt niet geschut.
01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0255-514457
dagelijks

00:00-23:59

Noordhollandsch Kanaal (234)
Willem I-sluis (0.4)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 020-6360970

ma t/m vr

05:00-22:00

za

09:00-19:00

zo/fstd

09:00-20:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

05:00-22:00

za

09:00-15:00

Gerben Wagenaarbrug (Brugnr 357) (1.0)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 82347129. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:30-17:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de kerstdagen en nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-15:00

Jip Golsteijnbrug (Brugnr 968) (1.5)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 82347129. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:30-17:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de kerstdagen en nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-15:00

Meeuwenpleinbrug (Brugnr 491) (1.5)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 82347129. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:30-17:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de kerstdagen en nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-15:00

Buiksloterdraaibrug (Brugnr 2205) (2.6)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 82347129. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:30-17:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de kerstdagen en nieuwjaarsdag.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00
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ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-15:00

IJdoornlaanbrug (Brugnr 970) (3.3)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 82347129. Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:30-17:30
01 november t/m 31 maart
Geen bediening op de kerstdagen en nieuwjaarsdag.

ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-15:00

Jan Blankenbrug, Purmerend (14.6)

Voor het Noordhollands kanaal geldt dat in geval van een groot aanbod van
het wegverkeer, ongeacht het aanbod van de recreatievaart, het openen
van de brug ten behoeve van de recreatievaart beperkt wordt tot eens per
half uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 0299-427592
ma t/m vr

06:00-07:14

ma t/m vr

07:15-08:14

ma t/m vr

08:15-16:29

ma t/m vr

16:30-17:29

ma t/m vr

17:30-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Geen bediening

Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

06:00-07:14

ma t/m vr

07:15-08:14

ma t/m vr

08:15-16:29

ma t/m vr

16:30-17:29

ma t/m vr

17:30-22:00

za

09:00-15:00

spoorbrug Purmerend (14.9)

Geen bediening

Geen bediening

Opening tussen 6:00 en 22:00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-2314108

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

05:55-06:01

ma t/m vr

06:25-06:31

ma t/m vr

06:55-07:01

ma t/m vr

07:14-07:19

ma t/m vr

07:44-07:49

ma t/m vr

08:10-08:16

ma t/m vr

08:40-08:46

ma t/m vr

09:10-09:16

dagelijks

09:55-10:01

dagelijks

10:25-10:31

dagelijks

10:55-11:01

dagelijks

11:25-11:31

dagelijks

11:55-12:01

dagelijks

12:25-12:31

dagelijks

12:55-13:01

dagelijks

13:25-13:31

dagelijks

13:55-14:01
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dagelijks

14:25-14:31

dagelijks

14:55-15:01

dagelijks

15:25-15:31

dagelijks

15:55-16:01

dagelijks

16:25-16:31

ma t/m vr

16:40-16:46

ma t/m vr

17:10-17:16

ma t/m vr

17:40-17:46

ma t/m vr

18:10-18:16

dagelijks

18:40-18:46

ma t/m vr

18:55-19:01

ma t/m vr

19:25-19:31

ma t/m vr

19:55-20:01

ma t/m vr

20:25-20:31

ma t/m vr

20:55-21:01

ma t/m vr

21:25-21:31

za

07:55-08:01

za

08:25-08:31

za/zo/fstd

08:55-09:01

za/zo/fstd

09:25-09:31

za/zo/fstd

16:55-17:01

za/zo/fstd

17:25-17:31

za/zo/fstd

17:55-18:01

za/zo/fstd

18:25-18:31

zo/fstd

08:07-08:13

zo/fstd

08:30-08:38
01 november t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

05:55-06:01

ma t/m vr

06:25-06:31

ma t/m vr

06:55-07:01

ma t/m vr

07:14-07:19

ma t/m vr

07:44-07:49

ma t/m vr

08:10-08:16

ma t/m vr

08:40-08:46

ma t/m vr

09:10-09:16

ma t/m za

09:55-10:01

ma t/m za

10:25-10:31

ma t/m za

10:55-11:01

ma t/m za

11:25-11:31

ma t/m za

11:55-12:01

ma t/m za

12:25-12:31

ma t/m za

12:55-13:01

ma t/m za

13:25-13:31

ma t/m za

13:55-14:01

ma t/m za

14:25-14:31

ma t/m vr

14:55-15:01

ma t/m vr

15:25-15:31

ma t/m vr

15:55-16:01

ma t/m vr

16:25-16:31

ma t/m vr

16:40-16:46

ma t/m vr

17:10-17:16

ma t/m vr

17:40-17:46

ma t/m vr

18:10-18:16

dagelijks

18:40-18:46

ma t/m vr

18:55-19:01
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ma t/m vr

19:25-19:31

ma t/m vr

19:55-20:01

ma t/m vr

20:25-20:31

ma t/m vr

20:55-21:01

ma t/m vr

21:25-21:31

za

07:55-08:01

za

08:25-08:31

za

08:55-09:01

za

09:25-09:31
12 december t/m 25 maart

ma t/m vr

05:55-06:01

ma t/m vr

06:25-06:31

ma t/m vr

06:55-07:01

ma t/m vr

07:14-07:19

ma t/m vr

07:44-07:49

ma t/m vr

08:10-08:16

ma t/m vr

08:40-08:46

ma t/m vr

09:10-09:16

ma t/m za

09:55-10:01

ma t/m za

10:25-10:31

ma t/m za

10:55-11:01

ma t/m za

11:25-11:31

ma t/m za

11:55-12:01

ma t/m za

12:25-12:31

ma t/m za

12:55-13:01

ma t/m za

13:25-13:31

ma t/m za

13:55-14:01

ma t/m za

14:25-14:31

ma t/m vr

14:55-15:01

ma t/m vr

15:25-15:31

ma t/m vr

15:55-16:01

ma t/m vr

16:25-16:31

ma t/m vr

16:40-16:46

ma t/m vr

17:10-17:16

ma t/m vr

17:40-17:46

ma t/m vr

18:10-18:16

dagelijks

18:40-18:46

ma t/m vr

18:55-19:01

ma t/m vr

19:25-19:31

ma t/m vr

19:55-20:01

ma t/m vr

20:25-20:31

ma t/m vr

20:55-21:01

ma t/m vr

21:25-21:31

za

07:55-08:01

za

08:25-08:31

za

08:55-09:01

za

09:25-09:31

Melkwegbrug (15.8)

Voor het Noordhollands kanaal geldt dat in geval van een groot aanbod van
het wegverkeer, ongeacht het aanbod van de recreatievaart, het openen
van de brug ten behoeve van de recreatievaart beperkt wordt tot eens per
half uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 0299-427592

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-07:14

ma t/m vr

07:15-08:14

Geen bediening
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ma t/m vr

08:15-16:29

ma t/m vr

16:30-17:29

ma t/m vr

17:30-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

06:00-07:14

ma t/m vr

07:15-08:14

ma t/m vr

08:15-16:29

ma t/m vr

16:30-17:29

ma t/m vr

17:30-22:00

za

09:00-15:00

Purmerend, brug over binnenhoofd (16.2)

Geen bediening

Geen bediening

Voor het Noordhollands kanaal geldt dat in geval van een groot aanbod van
het wegverkeer, ongeacht het aanbod van de recreatievaart, het openen
van de brug ten behoeve van de recreatievaart beperkt wordt tot eens per
half uur.

marifoonkanaal: 20

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 0299-423614
ma t/m vr

06:00-07:14

ma t/m vr

07:15-08:14

ma t/m vr

08:15-16:29

ma t/m vr

16:30-17:29

ma t/m vr

17:30-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Geen bediening

Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

06:00-07:14

ma t/m vr

07:15-08:14

ma t/m vr

08:15-16:29

ma t/m vr

16:30-17:29

ma t/m vr

17:30-22:00

za

09:00-15:00

sluis Purmerend (16.2)

Geen bediening

Geen bediening

Voor het Noordhollands kanaal geldt dat in geval van een groot aanbod van
het wegverkeer, ongeacht het aanbod van de recreatievaart, het openen
van de brug ten behoeve van de recreatievaart beperkt wordt tot eens per
half uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 0299-423614
ma t/m vr

06:00-07:14

ma t/m vr

07:15-08:14

ma t/m vr

08:15-16:29

ma t/m vr

16:30-17:29

ma t/m vr

17:30-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00

Geen bediening

Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

06:00-07:14

ma t/m vr

07:15-08:14

ma t/m vr

08:15-16:29

ma t/m vr

16:30-17:29

ma t/m vr

17:30-22:00

za

09:00-15:00

Jispersluis (21.7)

Geen bediening

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0630232656

Geen bediening

Bediening op afspraak, 24 uur van tevoren melden.
ma t/m vr

09:00-13:00

ma t/m vr

14:00-19:00
16 oktober t/m 15 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 527 / 594

Bediening tijdens daglicht. Bediening op afspraak, 24 uur van tevoren
melden.
Jispersluisbrug (21.7)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0630232656

Bediening op afspraak, 24 uur van tevoren melden.
ma t/m vr

09:00-13:00

ma t/m vr

14:00-19:00
16 oktober t/m 15 april
Bediening tijdens daglicht. Bediening op afspraak, 24 uur van tevoren
melden.

Kogerpolderbrug (29.6)

Kogerpolderbrug wordt op afstand bediend. In de bedieningsblokken
uitsluitend voor beroepsvaart wordt de brug éénmaal geopend voor de
scheepvaart. De brug wordt niet apart bediend voor de recreatievaart; de
recreatievaart mag meeliften met een brugopening voor de beroepsvaart.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-1110444 Weg &
Waterhuis Langebalk
ma t/m vr

06:00-06:30

ma t/m vr

07:30-07:40

ma t/m vr

08:30-08:40

ma t/m vr

09:10-16:00

ma t/m vr

16:45-16:55

ma t/m vr

17:40-17:50

ma t/m vr

18:30-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-06:30

ma t/m vr

07:30-07:40

ma t/m vr

08:30-08:40

ma t/m vr

09:10-16:00

ma t/m vr

16:45-16:55

ma t/m vr

17:40-17:50

ma t/m vr

18:30-22:00

za

09:00-15:00

Leeghwaterbrug Alkmaar (38.3)

Voor het gehele jaar geldt: Ma t/m vr in de periode 08.00 - 08.10 en 17.00 17.10 uur mag de brug één keer worden geopend voor de beroepsvaart; de
recreatievaart krijgt, behalve in de maanden juli en augustus, geen aparte
opening en mag evenmin "meeliften" met de beroepsvaart. Ma t/m vr in de
periode 09.00 en 16.00 uur wordt tussen brugsluiting en eerstvolgende
brugopening een bedienpauze van minimaal 20 minuten aangehouden.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5402715
ma t/m vr

06:00-06:45

ma t/m vr

08:00-08:10

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

17:00-17:10

ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-06:45

ma t/m vr

08:00-08:10

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

17:00-17:10

ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-20:00
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zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-06:45

ma t/m vr

08:00-08:10

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

17:00-17:10

ma t/m vr

18:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 16:00

ma t/m vr

06:00-06:45

ma t/m vr

08:00-08:10

ma t/m za

09:00-16:00

ma t/m vr

17:00-17:10

ma t/m vr

18:00-22:00

Friesebrug (40.5)

Bediening vanaf de Tesselsebrug Spitssluiting van 07.00 - 09.00 uur en
16.00 - 18.00 uur. Beroepsvaart mag doorvaren, Pleziervaart mag
meeliften.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Ringersbrug (41.0)

Bediening op afstand vanaf de Tesselsebrug.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Tesselsebrug (41.2)

Bediening op afstand vanaf de Tesselsebrug.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Victoriebrug (41.5)

Bediening op afstand vanaf de Tesselsebrug.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

spoorbrug Alkmaar (41.5)

Opening tussen 6:00 en 22:00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

26 maart t/m 31 mei

telefoonnummer: 088-2314108

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:12-06:17

ma t/m vr

06:42-06:47

ma t/m vr

07:12-07:17

ma t/m vr

07:42-07:47

ma t/m vr

08:12-08:17

ma t/m vr

08:42-08:47

dagelijks

09:12-09:17

dagelijks

09:42-09:47

dagelijks

10:12-10:17

dagelijks

10:42-10:47
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dagelijks

11:12-11:17

dagelijks

11:42-11:47

dagelijks

12:12-12:17

dagelijks

12:42-12:47

dagelijks

13:12-13:17

dagelijks

13:42-13:47

dagelijks

14:12-14:17

dagelijks

14:42-14:47

dagelijks

15:12-15:17

dagelijks

15:42-15:47

dagelijks

16:12-16:17

dagelijks

16:42-16:47

dagelijks

17:12-17:17

dagelijks

17:42-17:47

ma t/m vr

18:12-18:17

ma t/m vr

18:42-18:47

ma t/m vr

19:12-19:17

ma t/m vr

19:42-19:47

ma t/m vr

20:12-20:17

ma t/m vr

20:42-20:47

ma t/m vr

21:12-21:17

ma t/m vr

21:42-21:47
01 juni t/m 15 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:12-06:17

ma t/m vr

06:42-06:47

ma t/m vr

07:12-07:17

ma t/m vr

07:42-07:47

ma t/m vr

08:12-08:17

ma t/m vr

08:42-08:47

dagelijks

09:12-09:17

dagelijks

09:42-09:47

dagelijks

10:12-10:17

dagelijks

10:42-10:47

dagelijks

11:12-11:17

dagelijks

11:42-11:47

dagelijks

12:12-12:17

dagelijks

12:42-12:47

dagelijks

13:12-13:17

dagelijks

13:42-13:47

dagelijks

14:12-14:17

dagelijks

14:42-14:47

dagelijks

15:12-15:17

dagelijks

15:42-15:47

dagelijks

16:12-16:17

dagelijks

16:42-16:47

dagelijks

17:12-17:17

dagelijks

17:42-17:47

dagelijks

18:12-18:17

dagelijks

18:42-18:47

ma t/m vr

19:12-19:17

ma t/m vr

19:42-19:47

ma t/m vr

20:12-20:17

ma t/m vr

20:42-20:47

ma t/m vr

21:12-21:17

ma t/m vr

21:42-21:47
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16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:12-06:17

ma t/m vr

06:42-06:47

ma t/m vr

07:12-07:17

ma t/m vr

07:42-07:47

ma t/m vr

08:12-08:17

ma t/m vr

08:42-08:47

dagelijks

09:12-09:17

dagelijks

09:42-09:47

dagelijks

10:12-10:17

dagelijks

10:42-10:47

dagelijks

11:12-11:17

dagelijks

11:42-11:47

dagelijks

12:12-12:17

dagelijks

12:42-12:47

dagelijks

13:12-13:17

dagelijks

13:42-13:47

dagelijks

14:12-14:17

dagelijks

14:42-14:47

dagelijks

15:12-15:17

dagelijks

15:42-15:47

dagelijks

16:12-16:17

dagelijks

16:42-16:47

dagelijks

17:12-17:17

dagelijks

17:42-17:47

ma t/m vr

18:12-18:17

ma t/m vr

18:42-18:47

ma t/m vr

19:12-19:17

ma t/m vr

19:42-19:47

ma t/m vr

20:12-20:17

ma t/m vr

20:42-20:47

ma t/m vr

21:12-21:17

ma t/m vr

21:42-21:47
01 november t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:12-06:17

ma t/m vr

06:42-06:47

ma t/m vr

07:12-07:17

ma t/m vr

07:42-07:47

ma t/m vr

08:12-08:17

ma t/m vr

08:42-08:47

ma t/m za

09:12-09:17

ma t/m za

09:42-09:47

ma t/m za

10:12-10:17

ma t/m za

10:42-10:47

ma t/m za

11:12-11:17

ma t/m za

11:42-11:47

ma t/m za

12:12-12:17

ma t/m za

12:42-12:47

ma t/m za

13:12-13:17

ma t/m za

13:42-13:47

ma t/m za

14:12-14:17

ma t/m za

14:42-14:47

ma t/m za

15:12-15:17

ma t/m za

15:42-15:47
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ma t/m vr

16:12-16:17

ma t/m vr

16:42-16:47

ma t/m vr

17:12-17:17

ma t/m vr

17:42-17:47

ma t/m vr

18:12-18:17

ma t/m vr

18:42-18:47

ma t/m vr

19:12-19:17

ma t/m vr

19:42-19:47

ma t/m vr

20:12-20:17

ma t/m vr

20:42-20:47

ma t/m vr

21:12-21:17

ma t/m vr

21:42-21:47
12 december t/m 25 maart

ma t/m vr

06:12-06:17

ma t/m vr

06:42-06:47

ma t/m vr

07:12-07:17

ma t/m vr

07:42-07:47

ma t/m vr

08:12-08:17

ma t/m vr

08:42-08:47

ma t/m za

09:12-09:17

ma t/m za

09:42-09:47

ma t/m za

10:12-10:17

ma t/m za

10:42-10:47

ma t/m za

11:12-11:17

ma t/m za

11:42-11:47

ma t/m za

12:12-12:17

ma t/m za

12:42-12:47

ma t/m za

13:12-13:17

ma t/m za

13:42-13:47

ma t/m za

14:12-14:17

ma t/m za

14:42-14:47

ma t/m za

15:12-15:17

ma t/m za

15:42-15:47

ma t/m vr

16:12-16:17

ma t/m vr

16:42-16:47

ma t/m vr

17:12-17:17

ma t/m vr

17:42-17:47

ma t/m vr

18:12-18:17

ma t/m vr

18:42-18:47

ma t/m vr

19:12-19:17

ma t/m vr

19:42-19:47

ma t/m vr

20:12-20:17

ma t/m vr

20:42-20:47

ma t/m vr

21:12-21:17

ma t/m vr

21:42-21:47

Huiswaarderbrug (in N245) (42.4)

Bediening vanaf de Tesselsebrug Spitssluiting 's ochtends van 07.20 09.00 uur; 's middags van 16.30 - 18.00 uur Tussen 07.50 - 08.20 uur en
tussen 17.10 - 17.30 uur mag de brug éénmaal per vaarrichting worden
geopend voor beroepsvaart, meeliften door pleziervaart is toegestaan.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135
ma t/m vr

06:00-22:00

vr/za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo

09:00-16:00

Vlielandbrug (42.7)

Bediening op afstand vanaf de Tesselsebrug.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Koedijkervlotbrug (44.0)

Bediening op afstand vanaf de Tesselsebrug.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Rekervlotbrug (46.0)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00
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za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 16:00

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Schoorldammerbrug (50.2)

Bediening op afstand vanaf bedieningspost De Kooy. In dringende
gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot doorvaart worden
gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0223-521220
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 16:00

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Burgervlotbrug (56.0)

Bediening op afstand vanaf bedieningspost De Kooy. In dringende
gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot doorvaart worden
gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0223-521220
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
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01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 16:00
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

St. Maartensvlotbrug (60.0)

Bediening op afstand vanaf bedieningspost De Kooy. In dringende
gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot doorvaart worden
gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0223-521220
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 16:00

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Stolperbasculebrug (63.7)

Bediening op afstand vanaf bedieningspost De Kooy. In dringende
gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot doorvaart worden
gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0223-521220
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 16:00

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Vlotbrug 't Zand (66.6)

Bediening op afstand vanaf bedieningspost De Kooy. In dringende
gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot doorvaart worden
gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0223-521220
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-22:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 16:00

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Koegrasspoorbrug (74.2)

Opening tussen 6:00 en 22:00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-2314108
ma t/m vr

06:22-06:37

ma t/m vr

06:57-07:07

ma t/m vr

07:27-07:37

ma t/m vr

07:57-08:07

ma t/m vr

08:22-08:37

dagelijks

08:52-09:07

dagelijks

09:22-09:37

dagelijks

09:52-10:07

dagelijks

10:22-10:37

dagelijks

10:52-11:07

dagelijks

11:22-11:37

dagelijks

11:52-12:07

dagelijks

12:22-12:37

dagelijks

12:52-13:07

dagelijks

13:22-13:37

dagelijks

13:52-14:07

dagelijks

14:22-14:37

dagelijks

14:52-15:07

dagelijks

15:22-15:37

dagelijks

15:52-16:07

dagelijks

16:22-16:37

dagelijks

16:52-17:07

dagelijks

17:22-17:37

dagelijks

17:52-18:07

ma t/m vr

18:22-18:32

ma t/m vr

18:52-19:02

ma t/m vr

19:22-19:32

ma t/m za

19:52-20:07

ma t/m vr

20:22-20:37

ma t/m vr

20:52-21:07

ma t/m vr

21:22-21:37

ma t/m vr

21:52-22:07

za/zo/fstd

18:22-18:37

za/zo/fstd

18:52-19:07

za

19:22-19:37
01 november t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:22-06:37

ma t/m vr

06:57-07:07

ma t/m vr

07:27-07:37
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ma t/m vr

07:57-08:07

ma t/m vr

08:22-08:37

ma t/m za

08:52-09:07

ma t/m za

09:22-09:37

ma t/m za

09:52-10:07

ma t/m za

10:22-10:37

ma t/m za

10:52-11:07

ma t/m za

11:22-11:37

ma t/m za

11:52-12:07

ma t/m za

12:22-12:37

ma t/m za

12:52-13:07

ma t/m za

13:22-13:37

ma t/m za

13:52-14:07

ma t/m za

14:22-14:37

ma t/m za

14:52-15:07

ma t/m za

15:22-15:37

ma t/m vr

15:52-16:07

ma t/m vr

16:22-16:37

ma t/m vr

16:52-17:07

ma t/m vr

17:22-17:37

ma t/m vr

17:52-18:07

ma t/m vr

18:22-18:32

ma t/m vr

18:52-19:02

ma t/m vr

19:22-19:32

ma t/m vr

19:52-20:07

ma t/m vr

20:22-20:37

ma t/m vr

20:52-21:07

ma t/m vr

21:22-21:37

ma t/m vr

21:52-22:07
12 december t/m 25 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:22-06:37

ma t/m vr

06:57-07:07

ma t/m vr

07:27-07:37

ma t/m vr

07:57-08:07

ma t/m vr

08:22-08:37

ma t/m za

08:52-09:07

ma t/m za

09:22-09:37

ma t/m za

09:52-10:07

ma t/m za

10:22-10:37

ma t/m za

10:52-11:07

ma t/m za

11:22-11:37

ma t/m za

11:52-12:07

ma t/m za

12:22-12:37

ma t/m za

12:52-13:07

ma t/m za

13:22-13:37

ma t/m za

13:52-14:07

ma t/m za

14:22-14:37

ma t/m za

14:52-15:07

ma t/m za

15:22-15:37

ma t/m vr

15:52-16:07

ma t/m vr

16:22-16:37

ma t/m vr

16:52-17:07

ma t/m vr

17:22-17:37

ma t/m vr

17:52-18:07

ma t/m vr

18:22-18:32
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ma t/m vr

18:52-19:02

ma t/m vr

19:22-19:32

ma t/m vr

19:52-20:07

ma t/m vr

20:22-20:37

ma t/m vr

20:52-21:07

ma t/m vr

21:22-21:37

ma t/m vr

21:52-22:07

Kooybrug (75.5)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 0223-521220

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 16:00

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Haven Westoever te Den Helder (234b)
Burgemeester Visserbrug (0.1)

Centrale bediening vanaf sluiscomplex Koopvaardersschutsluis.

marifoonkanaal: 22

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0223-613292
ma t/m vr

00:00-07:00

ma/di t/m do

08:30-16:00

ma/di t/m do

17:00-23:59

vr

08:30-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (234c)
Van Kinsbergenbrug (0.6)

Brug is niet permanent bemand: dan op afroep, aanvragen op tel. 0223613955 of marifoonkanaal 14.

marifoonkanaal: 14

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0223-613955
ma t/m vr

06:00-07:00

ma t/m vr

08:10-12:00

ma t/m vr

12:15-12:45

ma/di t/m do

13:00-16:00

ma/di t/m do

17:00-23:00

vr

13:00-23:59

za

00:00-22:00

zo/fstd

08:00-23:00

Pontjesbrug Zuidstraat (1.3)

Alleen op afroep

Bruggen worden bediend door de havenmeester van Willemsoord BV.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 0651-181879
dagelijks

08:00-21:00
01 oktober t/m 30 april

dagelijks

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

08:00-17:00
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Pontjesbrug Reddingsmuseum (1.4)

Bruggen worden bediend door de havenmeester van Willemsoord BV.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 0651-181879
dagelijks

08:00-21:00
01 oktober t/m 30 april

dagelijks
Willemsoordbrug (1.9)

08:00-17:00
Bruggen worden bediend door de havenmeester van Willemsoord BV.

marifoonkanaal: 14

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 0651-181879
dagelijks

08:00-21:00
01 oktober t/m 30 april

dagelijks

08:00-17:00

Dorre Ilp, Burgt, Mollensloot, Ringvaart, Kerkebreek naar Zuidwestplas (234f)
Luijendijksluisbrug (6.9)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0620435986

Bediening 24 uur van te voren aanvragen via 06-20435986.
dagelijks

08:00-20:00
16 oktober t/m 15 april
Bediening 24 uur van te voren aanvragen via 06-20435986.

ma t/m vr
Luijendijksluis (7.0)

09:00-17:00
16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Bediening 24 uur van te voren aanvragen via 06-20435986.
dagelijks

08:00-20:00
16 oktober t/m 15 april
Bediening 24 uur van te voren aanvragen via 06-20435986.

ma t/m vr

09:00-17:00

Havens van Den Helder (235)
Koopvaardersschutsluis (0.1)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0223-613292 /

24 en 31 december bediening tot 16:00
dagelijks

00:00-23:59

0223-630177
brug over binnenhoofd Koopvaardersschutsluis (0.1)
marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0223-613292 /

01 april t/m 31 maart
24 en 31 december bediening tot 16:00

dagelijks

00:00-23:59

0223-630177
Vice-Admiraal Moormanbrug (1.3)

op za, zo en feestdagen bediening 24 uur per dag

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0223-652129

De brug wordt in principe niet bediend binnen de spertijden. Ontheffing
voor passage binnen de spertijden kan worden aangevraagd op VHF 62 en
wordt alleen toegekend aan geladen binnenvaartschepen, die aantoonbaar
gebonden zijn aan een getijpoort
ma/di t/m do

00:00-06:45

ma t/m vr

08:15-08:25

ma/di t/m do

08:45-16:00

ma/di t/m do

17:00-23:59

vr

00:00-07:00

vr

08:45-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

eenmalige opening van max 10 minuten

Natte Dok (235a)
brug over buitenhoofd Zeedoksluis (0.2)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 14

Afspraak maken met havenmeester jachthaven Willemsoord op telefoonnr
06-54928547

telefoonnummer: 06-54928547

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:00-20:00

za/zo/fstd

08:00-11:00

Alleen op afroep
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za/zo/fstd

15:00-20:00
01 juni t/m 30 juni

dagelijks

08:00-11:00

dagelijks

15:00-20:00
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

15:00-21:00
01 september t/m 30 september
Afspraak maken met havenmeester jachthaven Willemsoord op telefoonnr
06-54928547

ma t/m vr

08:00-20:00

za/zo/fstd

08:00-11:00

za/zo/fstd

15:00-20:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 31 maart
Afspraak maken met havenmeester jachthaven Willemsoord op telefoonnr
06-54928547
Zeedoksluis (0.3)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]

Afspraak maken met havenmeester jachthaven Willemsoord op telefoonnr
06-54928547

telefoonnummer: 06-54928547

ma t/m vr

08:00-20:00

za/zo/fstd

08:00-11:00

za/zo/fstd

15:00-20:00

Alleen op afroep

01 juni t/m 30 juni

dagelijks

08:00-11:00

dagelijks

15:00-20:00
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

15:00-21:00
01 september t/m 30 september
Afspraak maken met havenmeester jachthaven Willemsoord op telefoonnr
06-54928547

ma t/m vr

08:00-20:00

za/zo/fstd

08:00-11:00

za/zo/fstd

15:00-20:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 31 maart
Afspraak maken met havenmeester jachthaven Willemsoord op telefoonnr
06-54928547
Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (236)
Dr. J.M. den Uylbrug (1.2)

Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in
Zaandam.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 14075
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
In de winterperiode op de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00
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Dr. J.M. den Uylbrug fiets-/voetbrug (1.2)

Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in
Zaandam.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 14075
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
In de winterperiode op de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Wilhelminabrug Zaandam (2.5)

Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in
Zaandam.

marifoonkanaal: 81

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 14075
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
In de winterperiode op de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Wilhelminasluis Zaandam (2.5)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 81
telefoonnummer: 075-6164932

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag geen
bediening

Beatrixbrug Zaandam (2.7)

Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in
Zaandam.

marifoonkanaal: 81

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 14075
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
In de winterperiode op de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Prins Bernhardbrug, Zaandam (4.1)

Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in
Zaandam.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 14075

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
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01 november t/m 31 maart
In de winterperiode op de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

spoorbrug Zaandam (4.6)

Opening tussen 06:00 en 22:00 uur.

marifoonkanaal: 20

26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 075-6816521
ma t/m vr

05:57-06:07

ma t/m vr

06:25-06:33

ma t/m vr

06:46-06:54

ma t/m vr

07:16-07:24

ma t/m vr

07:46-07:54

ma t/m za

08:16-08:24

ma t/m za

08:46-08:54

ma t/m za

09:16-09:26

ma t/m za

09:46-09:56

dagelijks

10:16-10:26

dagelijks

10:46-10:56

dagelijks

11:16-11:26

dagelijks

11:46-11:56

dagelijks

12:16-12:26

dagelijks

12:46-12:56

dagelijks

13:16-13:26

dagelijks

13:46-13:56

dagelijks

14:16-14:26

dagelijks

14:46-14:56

dagelijks

15:16-15:26

dagelijks

15:46-15:56

dagelijks

16:16-16:26

dagelijks

16:34-16:42

dagelijks

17:04-17:12

dagelijks

17:34-17:42

dagelijks

18:04-18:12

dagelijks

18:34-18:42

ma t/m za

19:04-19:12

ma t/m za

19:34-19:42

ma t/m vr

19:55-20:03

ma t/m vr

20:25-20:33

ma t/m vr

20:55-21:03

ma t/m vr

21:25-21:33

za

06:57-07:07

za

07:25-07:33

za

07:55-08:03

zo/fstd

09:25-09:35

zo/fstd

09:55-10:05
01 november t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

05:57-06:07

ma t/m vr

06:25-06:33

ma t/m vr

06:46-06:54

ma t/m vr

07:16-07:24

ma t/m vr

07:46-07:54

ma t/m za

08:16-08:24

ma t/m za

08:46-08:54
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ma t/m za

09:16-09:26

ma t/m za

09:46-09:56

dagelijks

10:16-10:26

dagelijks

10:46-10:56

dagelijks

11:16-11:26

dagelijks

11:46-11:56

dagelijks

12:16-12:26

dagelijks

12:46-12:56

ma t/m za

13:16-13:26

ma t/m za

13:46-13:56

ma t/m za

14:16-14:26

ma t/m za

14:46-14:56

ma t/m za

15:16-15:26

ma t/m za

15:46-15:56

ma t/m za

16:16-16:26

ma t/m vr

16:34-16:42

ma t/m vr

17:04-17:12

ma t/m vr

17:34-17:42

ma t/m vr

18:04-18:12

ma t/m vr

18:34-18:42

ma t/m vr

19:04-19:12

ma t/m vr

19:34-19:42

ma t/m vr

19:55-20:03

ma t/m vr

20:25-20:33

ma t/m vr

20:55-21:03

ma t/m vr

21:25-21:33

za

06:57-07:07

za

07:25-07:33

za

07:55-08:03

zo/fstd

09:25-09:35

zo/fstd

09:55-10:05
12 december t/m 25 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

05:57-06:07

ma t/m vr

06:25-06:33

ma t/m vr

06:46-06:54

ma t/m vr

07:16-07:24

ma t/m vr

07:46-07:54

ma t/m za

08:16-08:24

ma t/m za

08:46-08:54

ma t/m za

09:16-09:26

ma t/m za

09:46-09:56

dagelijks

10:16-10:26

dagelijks

10:46-10:56

dagelijks

11:16-11:26

dagelijks

11:46-11:56

dagelijks

12:16-12:26

dagelijks

12:46-12:56

ma t/m za

13:16-13:26

ma t/m za

13:46-13:56

ma t/m za

14:16-14:26

ma t/m za

14:46-14:56

ma t/m za

15:16-15:26

ma t/m za

15:46-15:56

ma t/m za

16:16-16:26

ma t/m vr

16:34-16:42
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ma t/m vr

17:04-17:12

ma t/m vr

17:34-17:42

ma t/m vr

18:04-18:12

ma t/m vr

18:34-18:42

ma t/m vr

19:04-19:12

ma t/m vr

19:34-19:42

ma t/m vr

19:55-20:03

ma t/m vr

20:25-20:33

ma t/m vr

20:55-21:03

ma t/m vr

21:25-21:33

za

06:57-07:07

za

07:25-07:33

za

07:55-08:03

zo/fstd

09:25-09:35

zo/fstd

09:55-10:05

Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (5.0)

Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in
Zaandam.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 075-6816521
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
In de winterperiode op de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Coenbrug (5.5)

BRUG WORDT NIET BEDIEND I.V.M. LANGDURIGE STREMMING
DOOR EEN DEFECT! Bedientijden geldig vanaf 01-04-2018. Alle bruggen
worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in Zaandam.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 075-6816521
01 juli t/m 15 september

16 september t/m 31 oktober

01 november t/m 31 maart

Julianabrug Zaandijk (6.8)

Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in
Zaandam.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 075-6282121
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
In de winterperiode op de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Tijdelijke Zaanbrug (9.5)

Bediening: Werkdagen: Spitsluiting van 07:30 uur tot 08:30 uur en van
16:00 uur tot 18:00 uur

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 oktober

telefoonnummer: 14075
ma t/m vr
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

06:00-22:00
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za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 december

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Zaanbrug (9.7)

Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in
Zaandam.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 14075
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
In de winterperiode op de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Prins Clausbrug Wormerveer (11.3)

Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in
Zaandam.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 075-6816521
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
In de winterperiode op de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen
bediening.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Prinses Amaliabrug, West-Knollendam (13.8)

A. Van maandag t/m vrijdag wordt de brug in de ochtendspits van 06.00 tot
08.30 uur en in de avondspits van 16.00 to 18.00 uur niet apart voor de
recreatievaart bediend; de recreatievaart kan met de beroepsvaart
meeliften. B. In de onder A genoemde perioden zal de brug alleen voor de
beroepsvaart maximaal 3 maal per uur worden bediend, waarbij de brug
tussen brugsluiting en volgende brugopening minimaal 20 minuten voor het
scheepvaartverkeer gesloten blijven. C. In de onder A genoemde perioden
kan in verband met een groot aanbod van wegverkeer de brugwachter
besluiten directe bediening voor de beroepsvaart achterwege te laten.

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: Bediencentrale Weg en
Waterhuis
088-1110444.
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-21:00
01 november t/m 31 maart
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening. 24 en 31 december
bediening tot 16:00

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00
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De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (236a)
Haaldersbroekerbrug (1.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

08:00-17:00

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-33465552
Alleen op afroep

Neckerbrug (9.8)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0653640758

ma t/m vr/fstd

15:00-17:00

za/zo

18:30-20:30

Bediening buiten gereguleerde tijden mogelijk op
aanvraag.

16 oktober t/m 15 april

Knollendammervaart (236c)
Spijkerboorbrug (3.9)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0610968613

dagelijks

09:00-13:00

dagelijks

14:00-19:00
16 oktober t/m 15 april

Schutsluis Meldijk (236e1)
Brug over schutsluis Meldijk (0.1)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06 51427914

dagelijks

09:00-20:00
16 oktober t/m 15 april
Bediening op afroep, 24 uur van tevoren melden.

dagelijks
Schutsluis Meldijk (0.1)

09:00-17:00

Alleen op afroep

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06 51427914

dagelijks

09:00-20:00
16 oktober t/m 15 april
Bediening op afroep, 24 uur van tevoren melden.

dagelijks

09:00-17:00

Alleen op afroep

Mallegatsloot (236f)
Mallegatsluis (Koog aan de Zaan) (0.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

zo

10:00-18:00
01 oktober t/m 30 april

Mallegatsluisbrug (Koog aan de Zaan) (0.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

zo

10:00-18:00
01 oktober t/m 30 april

Papenpadsloot (236g)
Papenpadsluis (0.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06 20531485

ma t/m vr

08:00-16:00

za/zo/fstd

09:00-18:00

Bediening alleen op afspraak, 24 uur van tevoren
melden

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr

08:00-16:00

Bediening alleen op afspraak, 24 uur van tevoren
melden

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Hanenpadsloot (236h)
Hanenpadsluis (0.3)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0615228365

ma t/m vr

09:00-17:00

za/zo/fstd

09:00-11:00

zo/fstd

16:00-17:30

zo/fstd

18:30-20:00

Bediening op afspaak, minstens 24 uur van
tevoren melden
Bediening op afspaak, minstens 24 uur van
tevoren melden
Bediening op afspaak, minstens 24 uur van
tevoren melden
Bediening op afspaak, minstens 24 uur van
tevoren melden

De Poel (236i)
Poelsluisbrug (0.0)

16 april t/m 15 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06 51427025

dagelijks

08:30-10:00

dagelijks

16:00-18:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

08:30-10:00

dagelijks

16:00-18:00
16 oktober t/m 15 april

Poelsluis (0.1)

16 april t/m 15 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06 51427025

dagelijks

08:30-10:00

dagelijks

16:00-18:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

08:30-10:00

dagelijks

16:00-18:00
16 oktober t/m 15 april

Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (237)
Nauernaschebrug (0.3)

01 april t/m 30 oktober

marifoonkanaal: 78
telefoonnummer: 14075

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
31 oktober t/m 31 maart

ma t/m za

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Schermersluis (1.2)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0610654709

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep, 24 uur van tevoren melden.

ma t/m vr

09:00-16:30

Alleen op afroep

za

09:00-19:00

Alleen op afroep

zo/fstd

09:00-17:00

Alleen op afroep

Schermersluisbrug (1.2)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0610654709
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:00-16:00
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ma t/m vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op afroep, 24 uur van tevoren melden.

ma t/m vr

09:00-16:30

Alleen op afroep

za

09:00-19:00

Alleen op afroep

zo/fstd

09:00-17:00

Alleen op afroep

Brug Vrouwenverdriet (4.0)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 088-1110444,

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00

Bediencentrale Weg en
Waterhuis

01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint
Laan Jr brug op tel: 14075 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet op
tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.
ma t/m vr

09:00-22:00

za

09:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Reint Laan Jr Brug (5.2)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 78
telefoonnummer: 14075

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint
Laan Jr brug op tel: 14075 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet op
tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.

ma t/m vr

09:00-22:00

za

09:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Spoorbrug Nauernaschevaart (7.2)

In de periode van 16-10 t/m 29-03: op maandag t/m vrijdag alleen
bediening op aanvraag, op zaterdag en zondag gesloten.

marifoonkanaal: [onbekend]

26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-2314108

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:03-09:06

dagelijks

09:33-09:36

dagelijks

10:03-10:06

dagelijks

10:33-10:36

dagelijks

11:03-11:06

dagelijks

11:33-11:36

dagelijks

12:03-12:06

dagelijks

12:33-12:36

dagelijks

13:03-13:06

dagelijks

13:33-13:36

dagelijks

14:03-14:06

dagelijks

14:33-14:36

dagelijks

15:03-15:06

dagelijks

15:33-15:36

dagelijks

16:03-16:06

dagelijks

18:33-18:36

dagelijks

19:03-19:06

ma t/m vr

19:33-19:36
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ma t/m vr

20:03-20:06

za/zo/fstd

16:33-16:36

za/zo/fstd

17:03-17:06

za/zo/fstd

17:33-17:36

za/zo/fstd

18:03-18:06
01 november t/m 11 december

ma t/m vr

09:03-09:06

ma t/m vr

09:33-09:36

ma t/m vr

10:03-10:06

ma t/m vr

10:33-10:36

ma t/m vr

11:03-11:06

ma t/m vr

11:33-11:36

ma t/m vr

12:03-12:06

ma t/m vr

12:33-12:36

ma t/m vr

13:03-13:06

ma t/m vr

13:33-13:36

ma t/m vr

14:03-14:06

ma t/m vr

14:33-14:36

ma t/m vr

15:03-15:06

ma t/m vr

15:33-15:36

ma t/m vr

16:03-16:06

ma t/m vr

18:33-18:36

ma t/m vr

19:03-19:06

ma t/m vr

19:33-19:36

ma t/m vr

20:03-20:06
12 december t/m 25 maart

ma t/m vr

09:03-09:06

ma t/m vr

09:33-09:36

ma t/m vr

10:03-10:06

ma t/m vr

10:33-10:36

ma t/m vr

11:03-11:06

ma t/m vr

11:33-11:36

ma t/m vr

12:03-12:06

ma t/m vr

12:33-12:36

ma t/m vr

13:03-13:06

ma t/m vr

13:33-13:36

ma t/m vr

14:03-14:06

ma t/m vr

14:33-14:36

ma t/m vr

15:03-15:06

ma t/m vr

15:33-15:36

ma t/m vr

16:03-16:06

ma t/m vr

18:33-18:36

ma t/m vr

19:03-19:06

ma t/m vr

19:33-19:36

ma t/m vr

20:03-20:06

Brug in N203, Krommenie, W-O (7.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06 53 25 18 92

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint
Laan Jr brug op tel: 14075 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet op
tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.
ma t/m vr

09:00-22:00

za

09:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

brug in N203 O-W Krommenie (7.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06 53 25 18 92

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint
Laan Jr brug op tel: 14075 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet op
tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.

ma t/m vr

09:00-22:00

za

09:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Vaartbrug, Krommenie (7.8)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 78
telefoonnummer: 14075

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:30-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint
Laan Jr brug op tel: 14075 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet op
tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.

ma t/m vr

09:00-22:00

za

09:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

Noordersluis Krommenie (237a)
Noordersluisbrug Krommenie (0.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Buiten deze tijden tussen 09:00-11:00 afspraak maken met de sluiswachter
06-53365106

telefoonnummer: 06-53365106

ma t/m vr

10:00-11:00

ma t/m vr

17:00-18:00

za/zo/fstd

10:00-13:00

za/zo/fstd

14:00-18:00

Noordersluis Krommenie (0.1)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Buiten deze tijden tussen 09:00-11:00 afspraak maken met de sluiswachter
06-53365106

telefoonnummer: 06-53365106

ma t/m vr

10:00-11:00

ma t/m vr

17:00-18:00

za/zo/fstd

10:00-13:00

za/zo/fstd

14:00-18:00

Polder westzaan (237b)
Weelsluis (Westzanersluis) (0.0)

Bediening op afspraak, 24 uur van tevoren aanvragen via tel: 06 83027914.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 06 83027914
za/zo/fstd

08:30-10:00

Alleen op afspraak.
Alleen op afroep

za/zo/fstd

17:00-19:00

Alleen op afspraak.
Alleen op afroep

Weelsluisbrug (Westzanersluisbrug) (0.0)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Bediening op afspraak, 24 uur van tevoren aanvragen via tel: 06 83027914.
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marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 06 83027914
za/zo/fstd

08:30-10:00

Alleen op afspraak.
Alleen op afroep

za/zo/fstd

17:00-19:00

Alleen op afspraak.
Alleen op afroep

Krommenieër-woudpolder (237c)
Woudaapsluisbrug (0.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Bediening alleen op afspraak, 24 uur van tevoren melden via: 075-628 75
05.

telefoonnummer: 075 6287505
Woudaapsluis (0.1)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Bediening alleen op afspraak, 24 uur van tevoren melden via: 075-628 75
05.

telefoonnummer: 075 6287505
Sluissloot Vrouwenverdriet (237d)
Vrouwenverdrietsluis voetbrug (0.0)

Bediening op afspraak, 24 uur van tevoren melden via telefoonnummer
06-12574017, bereikbaar tussen 18.00 uur en 21.00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Bediening op afspraak.
dagelijks

09:00-11:00

Alleen op afroep

dagelijks

17:00-19:00

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april
Bediening op afspraak.
Vrouwenverdrietsluis (0.1)

Bediening op afspraak, 24 uur van tevoren melden via telefoonnummer
06-12574017, bereikbaar tussen 18.00 uur en 21.00 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Bediening op afspraak.
dagelijks

09:00-11:00

Alleen op afroep

dagelijks

17:00-19:00

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april
Bediening op afspraak.
Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam (238)
Hefbrug Broek in Waterland, brug in de N-247 (3.5)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 020-4031267

ma t/m vr

09:00-16:30

vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr

09:00-16:30

ma/di t/m do

18:30-19:00

vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
01 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-16:30

vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00

Geen bediening

16 oktober t/m 15 april
16 oktober 2021 t/m 15 april 2022: * Alleen op afroep, op de voorgaande
werkdag aanvragen voor 16.00 uur op tel. 0800-0200600.
ma t/m vr
Zuiderbrug Broek in Waterland (3.6)

10:00-13:00
16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 552 / 594

telefoonnummer: 020-4031267

ma t/m vr

09:00-16:30

vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr

09:00-16:30

ma/di t/m do

18:30-19:00

vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
01 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-16:30

vr

18:30-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00

Geen bediening

16 oktober t/m 15 april
16 oktober 2021 t/m 15 april 2022: * Alleen op afroep, op de voorgaande
werkdag aanvragen voor 16.00 uur op tel. 0800-0200600.
ma t/m vr
Hefbrug Monnickendam (7.1)

10:00-13:00
16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0299-651439

ma/di t/m do

09:00-16:30

vr

09:00-17:00

vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr

09:00-17:00

ma/di t/m do

18:00-19:00

vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
01 september t/m 15 oktober

ma/di t/m do

09:00-16:30

vr

09:00-17:00

vr

18:00-20:00

za/zo/fstd

09:00-20:00
16 oktober t/m 15 april
16 oktober 2021 t/m 15 april 2022: * Alleen op afroep, op de voorgaande
werkdag aanvragen voor 16.00 uur op tel. 0800-0200600.

ma t/m vr
Kloosterdijksluis (8.0)

10:00-13:00
16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06 20 43 34 75

dagelijks

09:00-13:00

ma/di/wo/za/zo/fstd

14:00-19:00

do

14:00-18:00

vr

14:00-20:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-13:00

ma/di/wo/vr/za/zo/fstd

14:00-20:00

do

14:00-19:00
01 september t/m 15 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-13:00

ma/di t/m do

14:00-18:00

vr/za/zo/fstd

14:00-20:00
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16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr
Kloosterdijksluisbrug (8.0)

10:00-13:00

Bediening op afspaak, 24 uur van tevoren melden

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0299-655181

dagelijks

09:00-13:00

ma/di/wo/za/zo/fstd

14:00-19:00

do

14:00-18:00

vr

14:00-20:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-13:00

ma/di/wo/vr/za/zo/fstd

14:00-20:00

do

14:00-19:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-13:00

ma/di t/m do

14:00-18:00

vr/za/zo/fstd

14:00-20:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr
Rietvinkbrug (8.4)

10:00-13:00

Bediening op afspaak, 24 uur van tevoren melden

Bruggen worden niet meer bediend. Het gedeelte van de Trekvaart Het
Schouw-Monnickendam- Edam, gelegen vanaf de Zedde- tot en met de
Rietvinkbrug, is onttrokken voor de scheepvaart die niet onder de laagste
doorvaarthoogte (Zeddebrug 1,80m) kunnen doorvaren.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
Gouwzee en haven van Monnickendam (239)
Grafelijkheidssluis (8.9)

Sluis wordt op afstand bediend, of aanmelden via drukknoppen nabij de
sluis.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0620433475
dagelijks

09:00-13:00

ma/di t/m do

14:00-18:00

vr/za/zo/fstd

14:00-20:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-13:00

ma/di t/m do

14:00-19:00

vr/za/zo/fstd

14:00-20:00
01 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-13:00

ma/di t/m do

14:00-18:00

vr/za/zo/fstd

14:00-20:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0620433475.

ma t/m vr

10:00-13:00

Alleen op afroep

Vaart van Edam naar Purmerend (240)
Zeesluis Edam (2.4)

In dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden, wordt na tijdig
verzoek ook buiten de vastgestelde bedieningstijden bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 06 22 79 58 34

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-13:00

dagelijks

14:00-19:00
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01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-13:00

ma t/m vr

14:00-20:00

za/zo/fstd

14:00-19:00
01 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

09:00-13:00

ma t/m vr

14:00-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 06 22795834

ma t/m vr

09:00-13:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-17:00

Alleen op afroep

Oosterbrug Edam (3.3)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]

Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:30-18:00
01 juni t/m 31 augustus
Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

dagelijks

09:30-18:30
01 september t/m 15 oktober
Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

dagelijks

09:30-18:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0622-515210 of b.g.g.
0299-398419.

ma t/m vr
Baanbrug, Edam (3.9)

09:30-17:00

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]

Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:30-18:00
01 juni t/m 31 augustus
Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

dagelijks

09:30-18:30
01 september t/m 15 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h
dagelijks

09:30-18:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0622-515210 of b.g.g.
0299-398419.

ma t/m vr
Constabelbrug (4.0)

09:30-17:00

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]

Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:30-18:00
01 juni t/m 31 augustus
Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

dagelijks

09:30-18:30
01 september t/m 15 oktober
Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

dagelijks

09:30-18:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0622-515210 of b.g.g.
0299-398419.

ma t/m vr
Kwakelbrug (4.1)

09:30-17:00

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]

Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:30-18:00
01 juni t/m 31 augustus
Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

dagelijks

09:30-18:30
01 september t/m 15 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h
dagelijks

09:30-18:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0622-515210 of b.g.g.
0299-398419.

ma t/m vr
Brug Edam (4.3)

09:30-17:00

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]

Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

telefoonnummer: 0639895671

dagelijks

09:30-18:00
01 juni t/m 31 augustus
Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

dagelijks

09:30-18:30
01 september t/m 15 oktober
Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

dagelijks

09:30-18:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0622-515210 of b.g.g.
0299-398419.

ma t/m vr
Trambrug, Edam (4.3)

09:30-17:00

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]

Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:30-18:00
01 juni t/m 31 augustus
Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

dagelijks

09:30-18:30
01 september t/m 15 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h
dagelijks

09:30-18:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0622-515210 of b.g.g.
0299-398419.

ma t/m vr
Westerbuitenbrug (4.3)

09:30-17:00

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]

Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

telefoonnummer: 0299-371092

dagelijks

09:30-18:00
01 juni t/m 31 augustus
Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

dagelijks

09:30-18:30
01 september t/m 15 oktober
Vanuit de richting Purmerend naar het IJsselmeer Bediening brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 09.30, 11.30, 14.00, 16.00 en 18.00h 1 juni
t/m 31 aug 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 en 18.00h
Vanuit de richting IJsselmeer naar het Purmerend Bediening Brug 16 april
t/m 31 mei en 1sept t/m 16 okt 10.30, 12.30, 15.00 en 17.00h 1 juni t/m 31
aug 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30h

dagelijks

09:30-18:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0622-515210 of b.g.g.
0299-398419.

ma t/m vr
Jan Koningbrug (4.5)

Alleen op afroep

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0610969095

09:30-17:00

Koningsdag & 5 mei Gesloten / Geen bediening
dagelijks

09:00-13:00

dagelijks

14:00-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen

ma t/m za

09:00-13:00

Alleen op afroep

ma t/m za

14:00-17:00

Alleen op afroep

Kwadijkerbrug, Purmerend (8.6)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

Koningsdag & 5 mei Gesloten / Geen bediening
dagelijks

09:00-13:00

dagelijks

14:00-19:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen

ma t/m za

09:00-13:00

Alleen op afroep

ma t/m za

14:00-17:00

Alleen op afroep

Wheermolenbrug (11.8)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06 12544276
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:59
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dagelijks

13:00-13:59

ma t/m vr

14:00-15:59

ma t/m vr

16:00-17:44

ma t/m vr

17:45-18:59

za/zo/fstd

14:00-18:59

Geen bediening

Geen bediening

16 oktober t/m 15 april
aanmelden op verzoek op 088-6191250 ten minste 24 uur van tevoren
ma t/m vr
Wherespoorbrug (12.4)

10:00-15:59

Alleen op afroep

Opening tussen 06:00 en 19:30 uur.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 13 mei

telefoonnummer: 088-2314108
ma t/m vr

09:41-09:47

ma t/m za

10:11-10:17

ma t/m za

10:41-10:47

ma t/m za

11:11-11:17

dagelijks

11:41-11:47

dagelijks

12:11-12:17

dagelijks

12:41-12:47

dagelijks

13:11-13:17

dagelijks

13:41-13:47

dagelijks

14:11-14:17

dagelijks

14:41-14:47

dagelijks

15:11-15:17

dagelijks

15:41-15:47

dagelijks

16:11-16:17

dagelijks

16:41-16:47

za/zo/fstd

09:35-09:41

zo/fstd

10:05-10:11

zo/fstd

10:35-10:41

zo/fstd

11:05-11:11
14 mei t/m 16 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

08:41-08:47

ma t/m vr

09:11-09:17

ma t/m vr

09:41-09:47

ma t/m za

10:11-10:17

ma t/m za

10:41-10:47

ma t/m za

11:11-11:17

dagelijks

11:41-11:47

dagelijks

12:11-12:17

dagelijks

12:41-12:47

dagelijks

13:11-13:17

dagelijks

13:41-13:47

dagelijks

14:11-14:17

dagelijks

14:41-14:47

dagelijks

15:11-15:17

dagelijks

15:41-15:47

dagelijks

16:11-16:17

dagelijks

16:41-16:47

dagelijks

17:11-17:17

dagelijks

17:41-17:47

dagelijks

18:11-18:17

dagelijks

18:41-18:47

za/zo/fstd

08:35-08:41

za/zo/fstd

09:05-09:11

za/zo/fstd

09:35-09:41
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zo/fstd

10:05-10:11

zo/fstd

10:35-10:41

zo/fstd

11:05-11:11
17 september t/m 14 april

ma t/m vr

09:41-09:47

ma t/m za

10:11-10:17

ma t/m za

10:41-10:47

ma t/m za

11:11-11:17

dagelijks

11:41-11:47

dagelijks

12:11-12:17

dagelijks

12:41-12:47

dagelijks

13:11-13:17

dagelijks

13:41-13:47

dagelijks

14:11-14:17

dagelijks

14:41-14:47

dagelijks

15:11-15:17

dagelijks

15:41-15:47

dagelijks

16:11-16:17

dagelijks

16:41-16:47

za/zo/fstd

09:35-09:41

zo/fstd

10:05-10:11

zo/fstd

10:35-10:41

zo/fstd

11:05-11:11

Burgemeester D. Kooimanbrug (12.5)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06-12544267

dagelijks

09:00-12:59

dagelijks

13:00-13:59

ma t/m vr

14:00-15:59

ma t/m vr

16:00-17:44

ma t/m vr

17:45-18:59

za/zo/fstd

14:00-18:59

Geen bediening

Geen bediening

16 oktober t/m 15 april
aanmelden op verzoek op 088-6191250 ten minste 24 uur van tevoren
ma t/m vr
Hoornse brug (13.0)

10:00-15:59

Alleen op afroep

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06-22503252

dagelijks

09:00-12:59

dagelijks

13:00-13:59

ma t/m vr

14:00-15:59

ma t/m vr

16:00-17:44

ma t/m vr

17:45-18:59

za/zo/fstd

14:00-18:59

Geen bediening

Geen bediening

16 oktober t/m 15 april
aanmelden op verzoek op 088-6191250 ten minste 24 uur van tevoren
ma t/m vr

10:00-15:59

Alleen op afroep

Beemsterringvaart (241)
Kwadijkerbrug Oostdijk, Kwadijk (26.8)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0610969093

dagelijks

09:00-13:00

dagelijks

14:00-19:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m za

09:00-13:00

Bediening op afroep, 24 uur van te voren melden.
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Pagina 560 / 594

ma t/m za

14:00-17:00

Bediening op afroep, 24 uur van te voren melden.
Alleen op afroep

Beemsterbrug (29.5)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0622-503252

dagelijks

09:00-12:59

dagelijks

13:00-13:59

ma t/m vr

14:00-15:59

ma t/m vr

16:00-17:44

ma t/m vr

17:45-18:59

za/zo/fstd

14:00-18:59

Geen bediening

Geen bediening

16 oktober t/m 15 april
aanmelden op verzoek op 088-6191250 ten minste 24 uur van tevoren
ma t/m vr

10:00-15:59

Alleen op afroep

Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (242)
Hefbrug Oterleek (6.1)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-13:00

ma t/m vr

13:30-17:30

za/zo/fstd

14:00-18:00
16 oktober t/m 15 april
16 oktober 2021 t/m 15 april 2022: * Alleen op afroep, op de voorgaande
werkdag aanvragen voor 16.00 uur op tel. 0800-0200600.

ma t/m vr

09:00-17:00

Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (242a)
Rustenburgersluis (0.1)

16 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0622491354

Contact: 0622491354
ma t/m vr

10:00-12:00

ma t/m vr

14:00-17:00

za/zo/fstd

10:00-19:00
01 juli t/m 31 augustus
Contact: 0622491354

ma t/m vr

10:00-13:00

ma t/m vr

16:00-19:00

za/zo/fstd

10:00-19:00
01 september t/m 30 september
Contact: 0622491354

ma t/m vr

10:00-12:00

ma t/m vr

14:00-17:00

za/zo/fstd

10:00-19:00
01 oktober t/m 15 oktober
Contact: 0622491354

za/zo/fstd

10:00-19:00
16 oktober t/m 15 april
Contact: 0653374186

Rustenburgersluisbrug (0.1)

16 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0622491354

Contact: 0622491354
ma t/m vr

10:00-12:00

ma t/m vr

14:00-17:00

za/zo/fstd

10:00-19:00
01 juli t/m 31 augustus
Contact: 0622491354

ma t/m vr

10:00-13:00

ma t/m vr

16:00-19:00

za/zo/fstd

10:00-19:00
01 september t/m 30 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Contact: 0622491354
ma t/m vr

10:00-12:00

ma t/m vr

14:00-17:00

za/zo/fstd

10:00-19:00
01 oktober t/m 15 oktober
Contact: 0622491354

za/zo/fstd

10:00-19:00
16 oktober t/m 15 april
Contact: 0653374186

Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (243)
Kraspolderbrug (0.5)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20

1 april tot 1 november: Op werkdagen tussen 6:00-9:00 en 18:00-22:00
Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 - 0200 600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet
worden gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

telefoonnummer: 072-5402715

ma t/m vr

06:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

ma t/m vr

18:00-22:00
01 juni t/m 15 september
1 april tot 1 november: Op werkdagen tussen 6:00-9:00 en 18:00-22:00
Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 - 0200 600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet
worden gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

ma t/m vr

06:00-09:00

ma t/m vr

09:00-18:00

ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober
1 april tot 1 november: Op werkdagen tussen 6:00-9:00 en 18:00-22:00
Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 - 0200 600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet
worden gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

ma t/m vr

06:00-09:00

dagelijks

09:00-18:00

ma t/m vr

18:00-22:00
01 november t/m 31 maart
1 november tot 1 april: Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie
Noord-Holland, telefoon 0800 - 0200 600 (gratis); de aanvraag voor
bediening moet worden gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande
werkdag.

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Bolspoorbrug (5.0)

Openingen worden verleend op maandag t/m vrijdag tussen 06:00 en 22:00
en op zaterdag tussen 09:00 en 16:00. Bovendien in de periode tussen 15
april en 15 oktober ook openingen op

marifoonkanaal: [onbekend]

17 april t/m 16 oktober

telefoonnummer: 088-2314108

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:27-06:32

ma t/m vr

06:57-07:02

ma t/m vr

07:27-07:32

ma t/m vr

07:57-08:02

ma t/m vr

08:27-08:32

ma t/m vr

08:57-09:02

dagelijks

09:27-09:32

dagelijks

09:57-10:02

dagelijks

10:27-10:32

dagelijks

10:57-11:02
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dagelijks

11:27-11:32

dagelijks

11:57-12:02

dagelijks

12:27-12:32

dagelijks

12:57-13:02

dagelijks

13:27-13:32

dagelijks

13:57-14:02

dagelijks

14:27-14:32

dagelijks

14:57-15:02

dagelijks

15:27-15:32

dagelijks

15:57-16:02

dagelijks

16:27-16:32

dagelijks

16:57-17:02

dagelijks

17:27-17:32

ma t/m vr

17:57-18:02

dagelijks

18:27-18:32

dagelijks

18:57-19:02

dagelijks

19:27-19:32

dagelijks

19:57-20:02

dagelijks

20:27-20:32

dagelijks

20:57-21:02

ma t/m vr

21:27-21:32

ma t/m vr

21:57-22:02
17 oktober t/m 11 december

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:27-06:32

ma t/m vr

06:57-07:02

ma t/m vr

07:27-07:32

ma t/m vr

07:57-08:02

ma t/m vr

08:27-08:32

ma t/m vr

08:57-09:02

ma t/m za

09:27-09:32

ma t/m za

09:57-10:02

ma t/m za

10:27-10:32

ma t/m za

10:57-11:02

ma t/m za

11:27-11:32

ma t/m za

11:57-12:02

ma t/m za

12:27-12:32

ma t/m za

12:57-13:02

ma t/m za

13:27-13:32

ma t/m za

13:57-14:02

ma t/m za

14:27-14:32

ma t/m za

14:57-15:02

ma t/m za

15:27-15:32

ma t/m za

15:57-16:02

ma t/m vr

16:27-16:32

ma t/m vr

16:57-17:02

ma t/m vr

17:27-17:32

ma t/m vr

17:57-18:02

ma t/m vr

18:27-18:32

ma t/m vr

18:57-19:02

ma t/m vr

19:27-19:32

ma t/m vr

19:57-20:02

ma t/m vr

20:27-20:32

ma t/m vr

20:57-21:02

ma t/m vr

21:27-21:32

ma t/m vr

21:57-22:02
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12 december t/m 16 april

ma t/m vr

06:27-06:32

ma t/m vr

06:57-07:02

ma t/m vr

07:27-07:32

ma t/m vr

07:57-08:02

ma t/m vr

08:27-08:32

ma t/m vr

08:57-09:02

ma t/m za

09:27-09:32

ma t/m za

09:57-10:02

ma t/m za

10:27-10:32

ma t/m za

10:57-11:02

ma t/m za

11:27-11:32

ma t/m za

11:57-12:02

ma t/m za

12:27-12:32

ma t/m za

12:57-13:02

ma t/m za

13:27-13:32

ma t/m za

13:57-14:02

ma t/m za

14:27-14:32

ma t/m za

14:57-15:02

ma t/m za

15:27-15:32

ma t/m za

15:57-16:02

ma t/m vr

16:27-16:32

ma t/m vr

16:57-17:02

ma t/m vr

17:27-17:32

ma t/m vr

17:57-18:02

ma t/m vr

18:27-18:32

ma t/m vr

18:57-19:02

ma t/m vr

19:27-19:32

ma t/m vr

19:57-20:02

ma t/m vr

20:27-20:32

ma t/m vr

20:57-21:02

ma t/m vr

21:27-21:32

ma t/m vr

21:57-22:02

Nelson Mandelabrug, Alkmaar (5.0)

Bediening op afstand vanaf de Tesselsebrug.

marifoonkanaal: 20

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135
ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart

Roskamsluis (11.8)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00
01 april t/m 15 april
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marifoonkanaal: [onbekend]

Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 0200600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet worden
gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

telefoonnummer: 0226-312556

dagelijks

09:00-18:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-18:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-18:00
16 oktober t/m 31 oktober
Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 0200600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet worden
gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

dagelijks

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 0200600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet worden
gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

ma t/m vr
Braaksluis (23.9)

09:00-17:00
01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]

Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 0200600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet worden
gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

telefoonnummer: 0653-361398

dagelijks

09:00-18:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-18:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-18:00
16 oktober t/m 31 oktober
Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 0200600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet worden
gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

dagelijks

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 0200600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet worden
gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

ma t/m vr

09:00-17:00

Vaarweg van de Langedijkervaardt naar de Oosterdel (243a)
sluis Broek op Langedijk (0.1)

15 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0226-318185

dagelijks

09:00-12:15

dagelijks

13:30-17:15

fstd

13:30-18:45
01 juli t/m 31 augustus

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-12:15

dagelijks

13:30-18:45

vr/za/zo

19:30-20:45
01 september t/m 15 september

dagelijks

09:00-12:15

ma/di t/m do

13:30-17:15

vr/za/zo/fstd

13:30-18:45
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-12:15

dagelijks

13:30-17:15

fstd

13:30-18:45
16 oktober t/m 14 april
Schutten alleen ná telefonische afspraak via 0226-318185, kosten: 2 euro
per keer, per boot.

Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (244)
Brug De Twee Zwanen (0.2)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: Weg & Waterhuis

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00

Langebalk 088-1110444

01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Zijperbrug (2.1)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-1110444 ,

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00

Bediencentrale Weg en
Waterhuis

01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-20:00

zo/fstd

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Molenkolksluis (10.7)

01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend]

Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 0200600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet worden
gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

telefoonnummer: 0224-531254

dagelijks

09:00-18:00
16 april t/m 31 mei

dagelijks

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-18:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-18:00
16 oktober t/m 31 oktober
Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 0200600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet worden
gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

dagelijks

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart
Bediening op aanvraag bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland,
telefoon 0800 0200600 (gratis); de aanvraag voor bediening moet worden
gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande werkdag.

ma t/m vr
Westfrieschesluis (13.2)

09:00-17:00
Bediening van de brug is al vanaf 2014 niet mogelijk.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0227-501602
dagelijks

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-18:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-18:00
16 oktober t/m 15 april
16 oktober t/m 15 april: Bediening op aanvraag bij het Servicepunt
Provincie Noord-Holland, telefoon 0800 – 0200 600 (gratis); de aanvraag
voor bediening moet worden gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande
werkdag.

ma t/m vr
brug over benedenhoofd Westfrieschesluis (13.2)
marifoonkanaal: [onbekend]

09:00-17:00

Alleen op afroep

Bediening van de brug is al vanaf 2014 niet mogelijk.
16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-18:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-18:00
16 oktober t/m 15 april

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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16 oktober t/m 15 april: Bediening op aanvraag bij het Servicepunt
Provincie Noord-Holland, telefoon 0800 – 0200 600 (gratis); de aanvraag
voor bediening moet worden gedaan vóór 16.00 uur op de voorafgaande
werkdag.
ma t/m vr
Alkmaarse Brug (19.5)

09:00-17:00

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 088-1110444,

dagelijks

09:00-18:00

Bediencentrale Weg en
Waterhuis
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-18:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-18:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

09:00-17:00

Alleen op afroep, op de voorgaande werkdag
aanvragen voor 16.00 uur op tel. 0800-0200600.
Alleen op afroep

Overlekersluis (27.8)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0227541487

tel. 0227 541487
ma t/m za

08:30-13:00

dagelijks

14:00-18:00

zo/fstd

09:00-13:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

08:30-13:00

ma t/m vr

14:00-18:00

za/zo/fstd

09:00-13:00

za/zo/fstd

14:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

ma t/m za

08:30-13:00

dagelijks

14:00-18:00

zo/fstd

09:00-13:00
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0653-374186.

ma t/m vr
spoorbrug over Overlekersluis (27.9)

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

09:00-17:00

tel. 0227 541487
ma t/m za

08:30-13:00

dagelijks

14:00-18:00

zo/fstd

09:00-13:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

08:30-13:00

ma t/m vr

14:00-18:00

za/zo/fstd

09:00-13:00

za/zo/fstd

14:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

08:30-13:00

dagelijks

14:00-18:00

zo/fstd

09:00-13:00
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16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0653-374186.
ma t/m vr
Westerhavensluis Medemblik (28.6)

09:00-17:00

Alleen op afroep

01 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: 9

Alleen op afroep, ma t/m vrijdag min 1 uur vooraf aanvragen via
marifoonkanaal 9 of op tel. 0227-541686. Za/zo/fd minimaal 1 dag van te
voren aanvragen.

telefoonnummer: 0227-541686

ma t/m vr

08:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 15 oktober

dagelijks

08:00-20:00
16 oktober t/m 30 november

ma t/m vr

09:00-17:00
01 december t/m 29 februari

ma t/m vr

09:00-17:00

Alleen op afroep, minimaal 1 uur van te voren
aanvragen via marifoonkanaal 9 of op tel.
0227-541686.
Alleen op afroep

brug over bovenhoofd Westerhavensluis Medemblik (28.6)
marifoonkanaal: 9

01 maart t/m 31 maart
Alleen op afroep, minimaal 1 uur van te voren aanvragen via
marifoonkanaal 9 of op tel. 0227-541686. Za/zo/fd minimaal 1 dag van te
voren aanvragen.

telefoonnummer: 0227-541686

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

za

09:00-11:00

za

15:00-17:00

zo/fstd

10:00-11:00

zo/fstd

16:00-17:00

Alleen op afroep.
Alleen op afroep
Alleen op afroep.
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

01 april t/m 15 oktober

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-18:00

zo/fstd

09:00-11:30

zo/fstd

16:00-18:00
16 oktober t/m 30 november
Alleen op afroep, minimaal 1 uur van te voren aanvragen via
marifoonkanaal 9 of op tel. 0227-541686. Za/zo/fd minimaal 1 dag van te
voren aanvragen.

ma t/m vr

08:00-12:00

ma t/m vr

13:00-17:00

za

09:00-11:00

za

15:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

zo/fstd

10:00-11:00

zo/fstd

16:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep
Alleen op afroep

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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01 december t/m 29 februari
Alleen op afroep, minimaal 1 uur van te voren aanvragen via
marifoonkanaal 9 of op tel. 0227-541686.
ma t/m vr

08:00-12:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

ma t/m vr

13:00-17:00

Alleen op afroep
Alleen op afroep

Kwikkelsbrug (29.0)

01 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: 9

Alleen op afroep, ma t/m vrijdag min 1 uur vooraf aanvragen via
marifoonkanaal 9 of op tel. 0227-541686. Za/zo/fd minimaal 1 dag van te
voren aanvragen.

telefoonnummer: 0227-541686

ma t/m vr

08:00-17:00

Alleen op afroep

01 april t/m 15 oktober

dagelijks

08:00-20:00
16 oktober t/m 30 november

ma t/m vr

09:00-17:00
01 december t/m 29 februari

ma t/m vr

09:00-17:00

Alleen op afroep, minimaal 1 uur van te voren
aanvragen via marifoonkanaal 9 of op tel.
0227-541686.
Alleen op afroep

Wieringerwerfvaart (244d)
Middenmeerbrug, zuidzijde (0.4)

Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen
ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Bediening aanvragen tussen 8.30 uur en 17.30 uur op tel: 06-53254822,
b.g.g. 088-3215000
dagelijks

08:30-17:30

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

09:00-17:00

Alleen op aanvraag, bediening min. 24 uur
tevoren aanvragen (op werdagen) van 9.00 tot
17.00 uur, tel: 06-53254822
Alleen op afroep

noordzijde Middenmeerbrug (0.4)

Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen
ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Bediening aanvragen tussen 8.30 uur en 17.30 uur op tel: 06-53254822,
b.g.g. 088-3215000
dagelijks

08:30-17:30

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

09:00-17:00

Alleen op aanvraag, bediening min. 24 uur
tevoren aanvragen (op werdagen) van 9.00 tot
17.00 uur, tel: 06-53254822
Alleen op afroep

Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (245)
Kooysluis (0.2)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 0223-521220

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-07:15

ma/di t/m do

08:00-16:00

ma/di t/m do

16:45-22:00

vr

08:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-18:00
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01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-07:15

ma/di t/m do

08:00-16:00

ma/di t/m do

16:45-22:00

vr

08:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

06:00-07:15

ma/di t/m do

08:00-16:00

ma/di t/m do

16:45-22:00

vr

08:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-18:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

06:00-07:15

ma/di t/m do

08:00-16:00

ma/di t/m do

16:45-22:00

vr

08:00-22:00

za

09:00-16:00

Oostoeverbrug (0.3)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

06:00-07:15

ma/di t/m do

08:00-16:00

ma/di t/m do

16:45-22:00

vr

08:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

06:00-07:15

ma/di t/m do

08:00-16:00

ma/di t/m do

16:45-22:00

vr

08:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

06:00-07:15

ma/di t/m do

08:00-16:00

ma/di t/m do

16:45-22:00

vr

08:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-18:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

06:00-07:15

ma/di t/m do

08:00-16:00

ma/di t/m do

16:45-22:00

vr

08:00-22:00

za

09:00-16:00

Balgzandbrug (6.1)

Bediening op afstand vanaf bedieningspost De Kooy.

marifoonkanaal: 20

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0223-521220
ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr

06:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-18:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

06:00-22:00

za

09:00-16:00

Ulkesluisbrug (10.6)

Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen
ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Bediening aanvragen tussen 8.30 uur en 17.30 uur op tel: 06-53254822,
b.g.g. 088-3215000
dagelijks

08:30-17:30

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

09:00-17:00

Alleen op aanvraag, bediening min. 24 uur
tevoren aanvragen (op werdagen) van 9.00 tot
17.00 uur, tel: 06-53254822
Alleen op afroep

Nieuwesluizerbrug (15.1)

Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen
ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend]

Bediening aanvragen tussen 8.30 uur en 17.30 uur op tel: 06-53254822,
b.g.g. 088-3215000
dagelijks

08:30-17:30

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

09:00-17:00

Alleen op aanvraag, bediening min. 24 uur
tevoren aanvragen (op werdagen) van 9.00 tot
17.00 uur, tel: 06-53254822
Alleen op afroep

Waardbrug (19.7)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 088-1110444,

dagelijks

09:00-18:00

Bediencentrale Weg en
Waterhuis
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-18:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-18:00
16 oktober t/m 15 april
16 oktober 2021 t/m 15 april 2022: * Alleen op afroep, op de voorgaande
werkdag aanvragen voor 16.00 uur op tel. 0800-0200600

dagelijks

09:00-17:00

Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (245a)
Brug over de Van Ewijcksluis (0.3)

Van 15 april tot 15 oktober, bediening op verzoek, aanvragen via tel.
0223-531755.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0223-531667

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

10:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

14:00-16:00

Alleen op afroep
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01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

13:00-18:00

Alleen op afroep

01 september t/m 14 oktober

dagelijks

10:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

14:00-16:00

Alleen op afroep

15 oktober t/m 14 april

brug Kleine Sluis (4.0)

Van 15 april tot 15 oktober, bediening op verzoek, aanvragen via tel.
0223-531755.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0223-531755
dagelijks

10:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

14:00-16:00

Alleen op afroep

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

13:00-18:00

Alleen op afroep

01 september t/m 14 oktober

dagelijks

10:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

14:00-16:00

Alleen op afroep

15 oktober t/m 14 april

Oude sluis Oudesluis (8.1)

15 mei t/m 14 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0224-221283

vr/za/zo/fstd

10:00-18:00
15 september t/m 14 mei

Slootvaart (246)
Schagerbrug (0.4)

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-18:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks

09:00-18:00
16 oktober t/m 15 april
* Alleen op afroep, op de voorgaande werkdag aanvragen voor 16.00 uur
op tel. 0800-0200600.

ma t/m vr
Schagerbrug (langzaam verkeer) (0.4)

09:00-17:00

Alleen op afroep

16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

09:00-18:00
01 juni t/m 15 september

ma t/m vr

09:00-18:00

za/zo/fstd

09:00-19:00
16 september t/m 15 oktober

dagelijks
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-18:00
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16 oktober t/m 15 april
* Alleen op afroep, op de voorgaande werkdag aanvragen voor 16.00 uur
op tel. 0800-0200600.
ma t/m vr
Slootsluis (4.2)

Alleen op afroep

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0653254822

09:00-17:00

Bediening aanvragen tussen 8.30 uur en 16.30 uur.
dagelijks

08:30-17:30
16 oktober t/m 15 april
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen.

ma t/m vr
Slootsluisbrug (4.2)

09:00-17:00

Alleen op afroep

Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen
ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 0653254822

Bediening aanvragen tussen 8.30 uur en 17.30 uur op tel: 06-53254822,
b.g.g. 088-3215000
dagelijks

08:30-17:30

Alleen op afroep

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

09:00-17:00

Alleen op aanvraag, bediening min. 24 uur
tevoren aanvragen (op werdagen) van 9.00 tot
17.00 uur, tel: 06-53254822
Alleen op afroep

Haukessluis (9.1)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0653-374186

dagelijks

10:00-18:00
16 oktober t/m 15 april
Minimaal 24 uur van tevoren aanvragen op telefoonnummer: 06-53374186.

dagelijks

09:00-17:00

Alleen op afroep

Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (246a)
Stontelersluis (10.0)

Sluiswachter bedient meerdere sluizen waardoor wachttijden kunnen
ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 0610480773
dagelijks

10:00-18:00
16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr

09:00-17:00

Bediening op afroep. Minimaal 24 uur van tevoren
aanvragen.
Alleen op afroep

Stontelersluis, voetbrug over binnenhoofd (10.0)

16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

dagelijks

10:00-18:00
16 oktober t/m 15 april

Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (251)
Krabbersgatsluis (28.9)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 088-7973915

Op feestdagen, reguliere bediening.
ma t/m vr

06:00-23:59

za/zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

op doordeweekse dag bediening van 6:00-23:59

01 november t/m 31 maart
Op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag, bediening van 8.30 tot 17.30 uur.
Overige feestdagen reguliere bediening.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

06:00-23:59

za/zo/fstd

08:30-17:30
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Oude Haven van Enkhuizen (251b1)
Drommedarisbrug (0.1)

Bij windkracht van 7 bft. en meer wordt de Drommedarisbrug niet bediend.
Geen brugbediening bij ijsgang.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0228-312444
ma t/m vr

08:30-18:00

za/fstd

08:30-19:00

zo

08:30-18:30
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

08:30-19:30
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:30-18:00

za

08:30-19:00

zo

08:30-18:30
01 november t/m 31 maart

Wilhelminabrug Enkhuizen (0.4)

Bij windkracht van 7 bft. en meer wordt de Drommedarisbrug niet bediend.
Geen brugbediening bij ijsgang.

marifoonkanaal: 12

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0228-312444
ma t/m vr

08:30-18:00

za/fstd

08:30-19:00

zo

08:30-18:30
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

08:30-19:30
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:30-18:00

za

08:30-19:00

zo

08:30-18:30
01 november t/m 31 maart

Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (251b2)
Blauwpoortbrug (0.1)

Geen brugbediening bij ijsgang.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0228-312444
ma t/m vr

08:30-18:00

za/fstd

08:30-19:00

zo

08:30-18:30
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

08:30-19:30
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:30-18:00

za

08:30-19:00

zo

08:30-18:30
01 november t/m 31 maart

Compagniesbrug (0.5)

Geen brugbediening bij ijsgang.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0228-312444
ma t/m vr
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

08:30-18:00
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za/fstd

08:30-19:00

zo

08:30-18:30
01 juli t/m 31 augustus

dagelijks

08:30-19:30
01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr

08:30-18:00

za

08:30-19:00

zo

08:30-18:30
01 november t/m 31 maart

Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (251e)
Naviduct Krabbersgat (2.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 088-7973915

Op feestdagen, reguliere bediening.
ma t/m vr

06:00-23:59

za/zo

06:00-22:00

fstd

06:00-22:00

op doordeweekse dag bediening van 6:00-23:59

01 november t/m 31 maart
Op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag, bediening van 8.30 tot 17.30 uur.
Overige feestdagen reguliere bediening.
ma t/m vr

06:00-23:59

za/zo/fstd

08:30-17:30

Havens van Hoorn (253)
Ottobrug (1.2)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0654-202828

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0654-202828.
ma t/m vr

Kleine Oostbrug (1.4)

Alleen op afroep

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0654-202828

09:00-17:00

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0654-202828.
ma t/m vr

09:00-17:00

Alleen op afroep

Brouwersgracht (260)
Bullebakbrug (brugnr 149) (0.1)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Binnen Dommerstraatbrug (brug 148) (0.4)

De brug wordt lokaal bediend en dient 24 uur van te voren aangevraagd te
worden bij Waternet 0900-9394 vragen naar COB Brug en Sluisbediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

Binnen Oranjestraatbrug (brug 146) (0.6)

09:30-15:30
De brug wordt lokaal bediend en dient 24 uur van te voren aangevraagd te
worden bij Waternet 0900-9394 vragen naar COB Brug en Sluisbediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394

Geen bediening op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
ma t/m vr

09:30-15:30

Lijnbaansgracht I (263)
Lijnbaangrachtbrug (brugnr 142) (0.7)

De brug wordt lokaal bediend en dient 24 uur van te voren aangevraagd te
worden bij Waternet 0900-9394 vragen naar COB Brug en Sluisbediening.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma t/m vr

09:30-15:30

za/zo/fstd

00:00-23:59

Geen bediening
Geen bediening

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Uilenburgergracht (269)
Rapenburgwal (brug 281) (0.1)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m vr

09:30-15:30

Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (270)
Hefbrug Gouwsluis (0.2)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18

Spitsstremming voor recreatie: Maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 en
van 16:00 tot 18:00 Recreatie mag wel meevaren met de beroepsvaart.

telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - wordt bediend
tot 18.00 uur.

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Gouwespoorbrug Alphen aan den Rijn (0.5)

26 maart t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 06-50160803

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

00:00-00:06

ma t/m vr

00:22-00:35

ma t/m za

06:11-06:16

ma t/m za

06:22-06:36

ma t/m za

06:41-06:46

ma t/m vr

06:56-07:01

ma t/m za

07:11-07:16

ma t/m vr

07:26-07:31

ma t/m za

07:41-07:46

ma t/m vr

07:56-08:01

ma t/m za

08:11-08:16

ma t/m vr

08:26-08:31

ma t/m za

08:41-08:46

ma t/m vr

08:56-09:01

ma t/m za

09:11-09:16

ma t/m vr

09:26-09:31

ma t/m za

09:41-09:46

ma t/m vr

09:56-10:06

dagelijks

10:11-10:16

dagelijks

10:22-10:36

dagelijks

10:41-10:46

dagelijks

10:52-11:06

dagelijks

11:11-11:16

dagelijks

11:22-11:36

dagelijks

11:41-11:46

dagelijks

11:52-12:06

dagelijks

12:11-12:16

dagelijks

12:22-12:36

dagelijks

12:41-12:46

dagelijks

12:52-13:06

dagelijks

13:11-13:16

dagelijks

13:22-13:36

dagelijks

13:41-13:46

dagelijks

13:52-14:06
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dagelijks

14:11-14:16

dagelijks

14:22-14:36

dagelijks

14:41-14:46

dagelijks

14:52-15:06

dagelijks

15:11-15:16

ma t/m vr

15:26-15:31

dagelijks

15:41-15:46

ma t/m vr

15:56-16:01

dagelijks

16:11-16:16

ma t/m vr

16:26-16:31

dagelijks

16:41-16:46

ma t/m vr

16:56-17:01

dagelijks

17:11-17:16

ma t/m vr

17:26-17:31

dagelijks

17:41-17:46

ma t/m vr

17:56-18:01

ma t/m vr

18:11-18:16

ma t/m vr

18:26-18:31

ma t/m vr

18:41-18:46

ma t/m vr

18:56-19:01

ma t/m vr

19:11-19:16

ma t/m vr

19:26-19:31

ma t/m vr

19:41-19:46

ma t/m vr

19:52-20:06

ma t/m vr

20:11-20:16

ma t/m vr

20:22-20:36

ma t/m vr

20:41-20:46

ma t/m vr

20:52-21:06

ma t/m vr

21:11-21:16

ma t/m vr

21:22-21:36

ma t/m vr

21:41-21:46

ma t/m vr

21:52-22:06

ma t/m vr

22:11-22:16

ma t/m vr

22:22-22:36

ma t/m vr

22:41-22:46

ma t/m vr

22:52-23:06

ma t/m vr

23:11-23:16

ma t/m vr

23:22-23:36

ma t/m vr

23:41-23:46

ma t/m vr

23:52-23:59

za

06:52-07:06

za

07:22-07:36

za

07:52-08:06

za

08:22-08:36

za

08:52-09:06

za

09:22-09:36

za

09:52-10:06

za/zo/fstd

15:22-15:36

za/zo/fstd

15:52-16:06

za/zo/fstd

16:22-16:36

za/zo/fstd

16:52-17:06

za/zo/fstd

17:22-17:36

za/zo/fstd

17:52-18:06
01 november t/m 11 december

ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

00:00-00:06
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Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

00:22-00:35

ma t/m za

06:11-06:16

ma t/m za

06:22-06:36

ma t/m za

06:41-06:46

ma t/m vr

06:56-07:01

ma t/m za

07:11-07:16

ma t/m vr

07:26-07:31

ma t/m za

07:41-07:46

ma t/m vr

07:56-08:01

ma t/m za

08:11-08:16

ma t/m vr

08:26-08:31

ma t/m za

08:41-08:46

ma t/m vr

08:56-09:01

ma t/m za

09:11-09:16

ma t/m vr

09:26-09:31

ma t/m za

09:41-09:46

ma t/m vr

09:56-10:06

ma t/m za

10:11-10:16

ma t/m za

10:22-10:36

ma t/m za

10:41-10:46

ma t/m za

10:52-11:06

ma t/m za

11:11-11:16

ma t/m za

11:22-11:36

ma t/m za

11:41-11:46

ma t/m za

11:52-12:06

ma t/m za

12:11-12:16

ma t/m za

12:22-12:36

ma t/m za

12:41-12:46

ma t/m za

12:52-13:06

ma t/m za

13:11-13:16

ma t/m za

13:22-13:36

ma t/m za

13:41-13:46

ma t/m za

13:52-14:06

ma t/m za

14:11-14:16

ma t/m za

14:22-14:36

ma t/m za

14:41-14:46

ma t/m za

14:52-15:06

ma t/m za

15:11-15:16

ma t/m vr

15:26-15:31

ma t/m za

15:41-15:46

ma t/m vr

15:56-16:01

ma t/m za

16:11-16:16

ma t/m vr

16:26-16:31

ma t/m za

16:41-16:46

ma t/m vr

16:56-17:01

ma t/m za

17:11-17:16

ma t/m vr

17:26-17:31

ma t/m za

17:41-17:46

ma t/m vr

17:56-18:01

ma t/m vr

18:11-18:16

ma t/m vr

18:26-18:31

ma t/m vr

18:41-18:46

ma t/m vr

18:56-19:01

ma t/m vr

19:11-19:16

ma t/m vr

19:26-19:31

ma t/m vr

19:41-19:46
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ma t/m vr

19:52-20:06

ma t/m vr

20:11-20:16

ma t/m vr

20:22-20:36

ma t/m vr

20:41-20:46

ma t/m vr

20:52-21:06

ma t/m vr

21:11-21:16

ma t/m vr

21:22-21:36

ma t/m vr

21:41-21:46

ma t/m vr

21:52-22:06

ma t/m vr

22:11-22:16

ma t/m vr

22:22-22:36

ma t/m vr

22:41-22:46

ma t/m vr

22:52-23:06

ma t/m vr

23:11-23:16

ma t/m vr

23:22-23:36

ma t/m vr

23:41-23:46

ma t/m vr

23:52-23:59

za

06:52-07:06

za

07:22-07:36

za

07:52-08:06

za

08:22-08:36

za

08:52-09:06

za

09:22-09:36

za

09:52-10:06

za

15:22-15:36

za

15:52-16:06

za

16:22-16:36

za

16:52-17:06

za

17:22-17:36

za

17:52-18:06
12 december t/m 25 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

00:00-00:06

ma t/m vr

00:22-00:35

ma t/m za

06:11-06:16

ma t/m za

06:22-06:36

ma t/m za

06:41-06:46

ma t/m vr

06:56-07:01

ma t/m za

07:11-07:16

ma t/m vr

07:26-07:31

ma t/m za

07:41-07:46

ma t/m vr

07:56-08:01

ma t/m za

08:11-08:16

ma t/m vr

08:26-08:31

ma t/m za

08:41-08:46

ma t/m vr

08:56-09:01

ma t/m za

09:11-09:16

ma t/m vr

09:26-09:31

ma t/m za

09:41-09:46

ma t/m vr

09:56-10:06

ma t/m za

10:11-10:16

ma t/m za

10:22-10:36

ma t/m za

10:41-10:46

ma t/m za

10:52-11:06

ma t/m za

11:11-11:16

ma t/m za

11:22-11:36
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Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

11:41-11:46

ma t/m za

11:52-12:06

ma t/m za

12:11-12:16

ma t/m za

12:22-12:36

ma t/m za

12:41-12:46

ma t/m za

12:52-13:06

ma t/m za

13:11-13:16

ma t/m za

13:22-13:36

ma t/m za

13:41-13:46

ma t/m za

13:52-14:06

ma t/m za

14:11-14:16

ma t/m za

14:22-14:36

ma t/m za

14:41-14:46

ma t/m za

14:52-15:06

ma t/m za

15:11-15:16

ma t/m vr

15:26-15:31

ma t/m za

15:41-15:46

ma t/m vr

15:56-16:01

ma t/m za

16:11-16:16

ma t/m vr

16:26-16:31

ma t/m za

16:41-16:46

ma t/m vr

16:56-17:01

ma t/m za

17:11-17:16

ma t/m vr

17:26-17:31

ma t/m za

17:41-17:46

ma t/m vr

17:56-18:01

ma t/m vr

18:11-18:16

ma t/m vr

18:26-18:31

ma t/m vr

18:41-18:46

ma t/m vr

18:56-19:01

ma t/m vr

19:11-19:16

ma t/m vr

19:26-19:31

ma t/m vr

19:41-19:46

ma t/m vr

19:52-20:06

ma t/m vr

20:11-20:16

ma t/m vr

20:22-20:36

ma t/m vr

20:41-20:46

ma t/m vr

20:52-21:06

ma t/m vr

21:11-21:16

ma t/m vr

21:22-21:36

ma t/m vr

21:41-21:46

ma t/m vr

21:52-22:06

ma t/m vr

22:11-22:16

ma t/m vr

22:22-22:36

ma t/m vr

22:41-22:46

ma t/m vr

22:52-23:06

ma t/m vr

23:11-23:16

ma t/m vr

23:22-23:36

ma t/m vr

23:41-23:46

ma t/m vr

23:52-23:59

za

06:52-07:06

za

07:22-07:36

za

07:52-08:06

za

08:22-08:36

za

08:52-09:06

za

09:22-09:36
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za

09:52-10:06

za

15:22-15:36

za

15:52-16:06

za

16:22-16:36

za

16:52-17:06

za

17:22-17:36

za

17:52-18:06

Hefbrug Boskoop (5.1)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18

Spitsstremming voor recreatie: Maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 en
van 16:00 tot 18:00 Recreatie mag wel meevaren met de beroepsvaart.

telefoonnummer: 070 - 441 7500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - wordt bediend
tot 18.00 uur.

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Hefbrug Waddinxveen (8.6)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18

Spitsstremming voor recreatie: Maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 en
van 16:00 tot 18:00 Recreatie mag wel meevaren met de beroepsvaart.

telefoonnummer: 070 -4417500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - wordt bediend
tot 18.00 uur.

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Coenecoopbrug (11.0)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18

Spitsstremming voor recreatie: Maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 en
van 16:00 tot 18:00 Recreatie mag wel meevaren met de beroepsvaart.

telefoonnummer: 070-4417500

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - wordt bediend
tot 18.00 uur.

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

Amaliabrug Waddinxveen (11.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend]

Spitsstremming voor recreatie: Maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 en
van 16:00 tot 18:00 Recreatie mag wel meevaren met de beroepsvaart.

telefoonnummer: 070-441 7500

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59
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vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - wordt bediend
tot 18.00 uur.

ma

05:30-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-18:00

spoorbrug Gouda (enkelspoor) (12.2)

De openingen van 8:30, 16:30 en 18:30 zijn alleen voor de beroepsvaart.
Zeiljachten die reeds liggen te wachten, mogen meeliften als goed wordt
aangesloten. Telefoonnummer brugwachter: 0182 594417

marifoonkanaal: 18

26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0182-594417
ma t/m za

05:56-06:01

ma t/m vr

08:31-08:34

dagelijks

10:27-10:32

dagelijks

12:27-12:32

dagelijks

14:27-14:32

ma t/m vr

16:31-16:34

ma t/m vr

18:31-18:34

dagelijks

20:27-20:32

ma t/m vr

22:27-22:32

za/zo/fstd

08:27-08:32

za/zo/fstd

16:27-16:32

za/zo/fstd

18:27-18:32
01 november t/m 11 december

ma t/m za

05:56-06:01

ma t/m vr

08:31-08:34

ma t/m za

10:27-10:32

ma t/m za

12:27-12:32

ma t/m za

14:27-14:32

ma t/m vr

16:31-16:34

ma t/m vr

18:31-18:34

dagelijks

20:27-20:32

ma t/m vr

22:27-22:32

za

08:27-08:32

za

16:27-16:32

za

18:27-18:32
12 december t/m 25 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

05:56-06:01

ma t/m vr

08:31-08:34

ma t/m za

10:27-10:32

ma t/m za

12:27-12:32

ma t/m za

14:27-14:32

ma t/m vr

16:31-16:34

ma t/m vr

18:31-18:34

dagelijks

20:27-20:32

ma t/m vr

22:27-22:32

za

08:27-08:32

za

16:27-16:32

za

18:27-18:32
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spoorbrug Gouda (viersporig) (12.4)

De openingen van 8:30, 16:30 en 18:30 zijn alleen voor de beroepsvaart.
Zeiljachten die reeds liggen te wachten, mogen meeliften als goed wordt
aangesloten. Telefoonnummer brugwachter: 0182 594417.

marifoonkanaal: 18

26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0182- 594417
ma t/m vr

05:55-06:00

ma t/m vr

08:31-08:34

dagelijks

10:27-10:32

dagelijks

12:27-12:32

dagelijks

14:27-14:32

ma t/m vr

16:31-16:34

ma t/m vr

18:31-18:34

dagelijks

20:27-20:32

ma t/m vr

22:27-22:32

za

06:06-06:11

za/zo/fstd

08:27-08:32

za/zo/fstd

16:27-16:32

za/zo/fstd

18:27-18:32
01 november t/m 11 december

ma t/m vr

05:55-06:00

ma t/m vr

08:31-08:34

ma t/m za

10:27-10:32

ma t/m za

12:27-12:32

ma t/m za

14:27-14:32

ma t/m vr

16:31-16:34

ma t/m vr

18:31-18:34

dagelijks

20:27-20:32

ma t/m vr

22:27-22:32

za

06:06-06:11

za

08:27-08:32

za

16:27-16:32

za

18:27-18:32
12 december t/m 25 maart

ma t/m vr

05:55-06:00

ma t/m vr

08:31-08:34

ma t/m za

10:27-10:32

ma t/m za

12:27-12:32

ma t/m za

14:27-14:32

ma t/m vr

16:31-16:34

ma t/m vr

18:31-18:34

dagelijks

20:27-20:32

ma t/m vr

22:27-22:32

za

06:06-06:11

za

08:27-08:32

za

16:27-16:32

za

18:27-18:32

Julianasluis (14.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0182-513096

ma

05:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:30

za

05:00-21:30

zo/fstd

08:00-21:30
01 november t/m 31 maart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - wordt bediend
tot 18.00 uur
ma

05:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:30

za

05:00-18:30

brug over binnenhoofd Julianasluis (14.3)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0182-513096

ma

05:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:30

za

05:00-21:30

zo/fstd

08:00-21:30
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - wordt bediend
tot 18.00 uur

ma

05:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:30

za

05:00-18:30

brug over buitenhoofd Julianasluis (14.4)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0182-513096

ma

05:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:30

za

05:00-21:30

zo/fstd

08:00-21:30
01 november t/m 31 maart
Op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - wordt bediend
tot 18.00 uur

ma

05:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:30

za

05:00-18:30

Otwegwetering (270a)
Otwegweteringbrug (0.2)

01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 06-21449737

dagelijks

09:00-18:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-20:00
01 september t/m 31 oktober

dagelijks

09:00-18:00
01 november t/m 31 maart
Uitsluitend op afroep, minstens 24 uur van te voren via telefoonnummer:
070-4417500 Voor beroepsmatige aanvragen kunnen er uitzonderingen op
de aangegeven tijden worden gemaakt.

ma t/m za

09:00-17:00

Vaarroute Zuidlaardermeer-Bareveld (271)
Leinebrug (1.9)

Lokale bediening door gem. Midden-Groningen

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-12:00

1e afvaart 8.00 uur, laatste afvaart 15.30 uur.
Konvooivaart

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

13:00-17:00

1e afvaart 8.00 uur, laatste afvaart 15.30 uur.
Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april

di t/m do

08:00-17:00

Tel 06-21689025, kosten € 75,-.
Alleen op afroep

Halvstuuverbrug (5.7)

Lokale bediening door gem. Midden-Groningen

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

13:00-17:00

1e afvaart 8.00 uur, laatste afvaart 15.30 uur.
Konvooivaart
1e afvaart 8.00 uur, laatste afvaart 15.30 uur.
Konvooivaart

01 oktober t/m 30 april

di t/m do

08:00-17:00

Tel 06-21689025, kosten € 75,-.
Alleen op afroep

De Blauwe Diamant (272)
Sluis De Spieghel (6.6)

20 minuten voor de eindtijd aanwezig voor de laatste schutting. De
sluiswachter is telefonisch bereikbaar (tijdens de bedientijden) op nummer
06-32453505 Graag bij de titel vermelden: De Blauwe Diamant Zeewolde

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

09:00-20:00
01 juni t/m 31 augustus

dagelijks

09:00-21:00
01 september t/m 30 september

dagelijks

09:00-20:00
01 oktober t/m 31 maart

Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (301)
Lorentzsluizen (54.5)

Bij een waterstand vanaf 1,80m+NAP en/of bij een groter verval dan 2,00m
is de sluis gestremd.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974589

Tijdens de spitstijden 7-9 en 16-18 uur, alleen bediening voor de
beroepsvaart. Recreatievaart mag wel mee.
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

07:00-09:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

16:00-18:00

ma t/m vr

18:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

brug in de A7 Kornwerderzand (55.1)

Uitsluitend voor beroepsvaart

Uitsluitend voor beroepsvaart

Bedientijden zijn afhankelijk van de bediening van de sluis.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974589
dagelijks
brug in de A7(b) Kornwerderzand (55.1)

00:00-23:59
Bedientijden zijn afhankelijk van de bediening van de sluis.

marifoonkanaal: 18

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974589
dagelijks

00:00-23:59

Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (302)
Stevinsluis (32.2)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 088-7974540
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

00:00-07:00
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ma t/m vr

07:00-09:00

ma t/m vr

09:00-16:00

ma t/m vr

16:00-18:00

Recreatievaart mag wel meeliften.
Uitsluitend voor beroepsvaart

Recreatievaart mag wel meeliften
Uitsluitend voor beroepsvaart

ma t/m vr

18:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

brug in A7 Den Oever (b) (32.7)

Bedientijden zijn afhankelijk van de sluisbediening.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks
brug in A7 Den Oever (32.8)

00:00-23:59
Bedientijden zijn afhankelijk van de sluisbediening.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

00:00-23:59

Zijkanaal E (Noordzeekanaal) (628)
Westzaner Overtoomsluis (0.5)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Bediening op afspaak, 24 uur van te voren melden via 06 5354 2342.

telefoonnummer: 0653542342
Wolwevershaven (666)
Damiatebrug (0.2)

Bediening op aanvraag VHF kanaal 74 of telefoon 078-6144242

marifoonkanaal: 74

16 april t/m 15 april

telefoonnummer: 078-6144242
dagelijks

08:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

12:30-18:00

Alleen op afroep

dagelijks

18:30-21:30

Alleen op afroep

Nieuwe Haven te Dordrecht (668)
Engelenburgerbrug (0.2)

Bediening 2x per uur op aanvraag VHF kanaal 74 of telefoon 078-6144242

marifoonkanaal: 74

01 april t/m 31 maart

telefoonnummer: 078-6144242
dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

12:30-18:00

xx:00 en xx:30
Alleen op afroep
xx:00 en xx:30
Alleen op afroep

dagelijks

18:30-21:30

xx:00 en xx:30
Alleen op afroep

Lange IJzerenbrug (0.4)

Bediening aanvragen via havenmeester jachthaven Koninklijke Dordtse
Roei- en Zeilvereniging op tel. 078-6133905

marifoonkanaal: [onbekend]

16 april t/m 15 april

telefoonnummer: 078-6144242
dagelijks

08:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

12:30-18:00

Alleen op afroep

dagelijks

18:30-21:30

Alleen op afroep

Leuvehaven te Dordrecht (670)
Mazelaarsbrug (0.2)

Bediening aanvragen via havenmeester jachthaven Maartensgat tel.
06-39098951

marifoonkanaal: 74

16 april t/m 15 april

telefoonnummer: 06-39098951
dagelijks

08:00-12:00

dagelijks

12:30-18:00

dagelijks

18:30-21:30

Kalkhaven te Dordrecht (674)
draaibrug Dordrecht (0.2)
marifoonkanaal: 74

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Bediening op aanvraag VHF kanaal 74 of telefoon 078-6144242
16 april t/m 15 april
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telefoonnummer: 078-6144242
dagelijks

08:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

12:30-18:00

Alleen op afroep

dagelijks

18:30-21:30

Alleen op afroep

Spijkenisse, haven te (686)
fiets- en voetbrug de Kraanvogel (0.3)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0181- 696 778
Riedijkshaven (758)
brug Riedijkshaven Dordrecht (0.1)

Bediening op aanvraag VHF kanaal 74 of telefoon 078-6144242

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]
dagelijks

08:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

12:30-18:00

Alleen op afroep

dagelijks

18:30-21:30

Alleen op afroep

Damsterhaven (763)
Havenbrug (0.1)

Neem 2 uur voor gewenste openingstijd contact op met de havendienst op
VHF-kanaal 66 of telefonisch 0596-640477

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0596-640477
dagelijks

00:00-23:59

Op afroep
Alleen op afroep

Eextahaven (776)
Scheemda, fiets/voetbrug (0.1)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0597-591042

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m za

13:00-19:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 oktober t/m 30 april

ma t/m za

06:00-12:00

ma t/m za

13:00-19:00

Vluchthaven te Lemmer (784)
Riensluis (0.4)

Alleen op afroep via 0514 - 56 13 31 of VHF 22, minimaal 1 uur vooraf
aanvragen.

marifoonkanaal: 22

01 mei t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0514-561331
dagelijks

09:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 september t/m 30 april
Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Kerstdag geen bediening Koningsdag, 1e en 2e
Paasdag reguliere bediening (dus op afroep)
dagelijks

09:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

13:00-17:00

Alleen op afroep

fstd

00:00-23:59

Geen bediening

Riensluis, brug over binnenhoofd (0.5)

Alleen op afroep via 0514 - 56 13 31 of VHF 22, minimaal 1 uur vooraf
aanvragen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 mei t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0514-561331
dagelijks

09:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

13:00-17:00

Alleen op afroep

01 september t/m 30 april
Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Kerstdag geen bediening Koningsdag, 1e en 2e
Paasdag reguliere bediening (dus op afroep)

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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dagelijks

09:00-12:00

Alleen op afroep

dagelijks

13:00-17:00

Alleen op afroep

fstd

00:00-23:59

Geen bediening

Alblasserdam, haven te (842)
Werfbrug (0.3)

Toegang tot Jachthaven Alblasserdam

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 maart

telefoonnummer: 06-39001688
dagelijks

08:00-22:00

Alleen op afroep

Industriehavens 's-Hertogenbosch (846)
Industriehavenbrug (0.4)

01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 073-6311492

ma t/m za

07:00-07:10

ma t/m za

10:00-10:10

ma t/m za

13:00-13:10

ma t/m za

16:00-16:10

ma t/m za

19:00-19:10
01 april t/m 31 oktober

zo/fstd

10:00-10:10

zo/fstd

13:00-13:10

zo/fstd

16:00-16:10
01 november t/m 31 december

ma t/m za

06:00-19:00

Uitsl. beroepsvaart op afroep

Industriehaven te Helmond (852)
Helmond, brug in de Churchilllaan (0.6)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0653-238011

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0653-238011.
ma t/m vr

06:00-22:00

Alleen op afroep

za

06:00-14:00

Alleen op afroep

Zijkanaal H (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (866)
Sas van Gent, voetbrug (0.6)

01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen op tel. +32-93-447553 of via VVV-kantoor.

telefoonnummer: +32-93-447553
Gist- en Spiritusfabriek te Delft (921)
Kolenhavenbrug (0.0)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0152-792291

telefoonnummer: 0152-792291
Rijnhaven te Alphen aan den Rijn (937)
Rijnhavenbrug (0.1)

Bediening op afstand door de Prov. Zuid-Holland vanaf de bediencentrale
Steekterpoort. Telefoon 0172-472462, Vhf channel 18. De brug wordt in
dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden, na tijdig
teleÍonisch verzoek, ook buiten de vastgestelde bedieningsuren bediend;

marifoonkanaal: 18

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0625-087635
ma

06:00-23:59

di t/m do

00:00-23:59

vr

00:00-22:00

za

06:00-21:00

zo/fstd

08:00-21:00
01 november t/m 31 maart
op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - worden bediend
tot 18.00 uur;

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma/za

06:00-18:00

di t/m do

00:00-23:59
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vr

00:00-22:00

Riekerhaven (943)
Riekerhavenbrug (Brugnr 370) (0.1)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683125. Brug op
ma, di en wo tot 24.00 uur bediend. Houd rekening met aanrijtijd of enige
vertraging.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma/vr

00:00-23:59

di t/m do

06:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-07:30

za/zo/fstd

09:30-17:30

za/zo/fstd

21:30-23:59

Uiverbrug (Brugnr 2008) (0.1)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683125. Brug op
ma, di en wo tot 24.00 uur bediend. Houd rekening met aanrijtijd of enige
vertraging.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
ma/vr

00:00-23:59

di t/m do

06:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-07:30

za/zo/fstd

09:30-17:30

za/zo/fstd

21:30-23:59

Werkspoorhaven (955)
Werkspoorhavenbrug Utrecht (0.1)

Buiten de reguliere diensttijden kan een opening worden aangevraagd op
030-2866824 (24 uur vooraf).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:30-16:30

Alleen op aanvraag, 24 uur van tevoren op
030-2866824
Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op aanvraag, 24 uur van tevoren op
030-2866824
Alleen op afroep

Industriehaven te Utrecht (957)
Industriehavenbrug, Utrecht (0.1)

Buiten de reguliere diensttijden kan een opening worden aangevraagd op
030-2866824 (24 uur vooraf).

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend]
ma t/m vr

06:30-16:30

Alleen op aanvraag, 24 uur van tevoren op
030-2866824
Alleen op afroep

za

09:00-12:00

Alleen op aanvraag, 24 uur van tevoren op
030-2866824
Alleen op afroep

Oude Vaartsche Rijn (963)
Amaliabrug (0.1)

04 december t/m 03 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 06-15858319
(antwoordapparaat).

telefoonnummer: 0615-858319

Oranjebrug, Vreeswijk (0.6)
marifoonkanaal: [onbekend]

ma t/m vr

09:00-12:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

15:00-17:00

Alleen op afroep

za

12:00-14:00
01 april t/m 31 maart
Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 06-15858319

telefoonnummer: 06-15858319

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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Lelyhaven (981)
Flevobrug Harderwijk (0.3)

Waterfrontbrug zomerperiode 202: Van 17 juli tot en met 29 augustus is er
geen bediening van de Waterfrontbrug tussen 9.30 en 11.30 uur, vanwege
corona, met uitzondering van spoedgevallen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0341-411339
dagelijks

08:00-20:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart

dagelijks
Lelybrug Harderwijk (0.3)

09:00-17:00

Alleen op afroep

Waterfrontbrug zomerperiode 202: Van 17 juli tot en met 29 augustus is er
geen bediening van de Waterfrontbrug tussen 9.30 en 11.30 uur, vanwege
corona, met uitzondering van spoedgevallen.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0341-411339
dagelijks

08:00-20:00

Alleen op afroep

01 november t/m 31 maart

dagelijks

09:00-17:00

Alleen op afroep

Persoonshaven (1038)
Piekbrug (0.3)

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4857900
ma t/m vr

00:00-07:30

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:00-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

Nassauhaven (1040)
Nassaubrug (0.4)

De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur vooraanmelding
via de Erasmusbrug.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4857900 /
0612-953432
dagelijks

09:00-16:30

Alleen op afroep

Rijnhaven te Rotterdam (1042)
Rijnhavenbrug (Rotterdam) (0.4)

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.
De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Erasmusbrug of
Koninginnebrug.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4857900
dagelijks

00:00-23:59

Haringvliet (1087)
Oostbrug (0.1)

De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via
de Boerengatbrug.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4113772
ma t/m vr

00:00-07:00

ma t/m vr

09:00-16:30

ma t/m vr

18:45-23:59

za/zo/fstd

00:00-23:59

Spanjaardsbrug, Rotterdam (0.5)

Geen bediening tijdens brugopening van Oostbrug. Brugwachter bedient
meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: 20

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4113772
ma t/m vr

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-17:00
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ma t/m vr

18:00-22:00

za/zo/fstd

09:00-22:00

Wijnhaven te Rotterdam (1110)
Grote Wijnbrug (0.2)

01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend]

Bediening met 30 minuten voormelding: Boerengatbrug (010) 411 37 72 Mobiele Dienst (06) 13 90 31 45 - Marifoon VHF 20

telefoonnummer: [onbekend]

ma t/m za

09:00-17:00

Alleen op afroep

ma t/m za

18:00-22:00

Alleen op afroep

za/zo/fstd

09:00-22:00

Alleen op afroep

Scheepsdienst Terneuzen (1205)
Middensluis Terneuzen (1.8)

Bij een windkracht van 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 6

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7970123
dagelijks
Middensluis,Terneuzen, brug over buitenhoofd (2.0)
marifoonkanaal: 69

00:00-23:59
Bij een windkracht van 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.
01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0115-612279
dagelijks

00:00-23:59

Binckhorsthaven (1250)
Binckhorstbrug (0.2)

Dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag bediening tot 22.00 uur. Na 2e
Paas-, 2e Pinkster- , 2e Kerst- en Hemelvaartsdag bediening vanaf 06.00
uur. Tijdens een proefperiode van 13 december 2004 tot medio juni 2005
vindt na de reguliere spitssluiting, op werkdagen een gedoseerde bediening
plaats voor de beroepsvaart om de 15 minuten tussen 08:45 en 09:30 uur
resp. 17:45 en 18:30 uur. Tijdens deze gedoseerde bediening mag de
recreatievaart niet meeliften met de beroepsvaart. Dit betekent dat voor de
recreatievaart de spitsluiting wordt uitgebreid tot 09:30 resp. 18:30 uur.
Informatie bij: de desbetreffende bruggen, per marifoonkanaal 18, of tel.:
Hoornbrug (070) 399 97 08, Geestbrug (070) 399 32 85, of de
Binckhorstbrug (070) 385 96 22. (E-mailber. Prov. Zuid-Holland Dienst
Beheer Infrastructuur District Stedelijk Gebied 06-12-2004)

marifoonkanaal: [onbekend]

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 070-3539946

Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen op tel. 070-3527721 of
070-3527722. Vanaf 1 mei 2010 nr. 070-3539945
ma

06:00-07:30

ma t/m vr

08:45-16:30

ma/di t/m do

17:45-23:59

Alleen op afroep

di t/m vr

00:00-07:30

Alleen op afroep

vr

17:45-22:00

Alleen op afroep

za

07:00-14:00

Alleen op afroep

Ooster Stadsgracht (1278)
Oosterbrug , Leeuwarden (0.1)

Voor brugbediening melden bij de 2e Kanaalsbrug. Bediening uitsluitend
voor bestemmingsverkeer. Bediening op aanvraag via 06 - 11 80 91 63
(bereikbaar ma t/m vr 08:30-16:00). 1 januari, 1e en 2e Kerstdag alle
objecten gesloten. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag bediening als op zondag.
Oudejaarsdag (31-12), de dag voor 1e Kerstdag (24-12) sluiting als
zaterdag avond, behalve als dit op zondag valt. Koningsdag heeft geen
afwijkende bedieningstijden. Hemelvaartsdag is bediening als op
donderdag.

marifoonkanaal: [onbekend]

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]

Op afroep via 06 - 11 80 91 63. Paasdagen geen bediening.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 september
Op afroep via 06 - 11 80 91 63. Paasdagen geen bediening. Pinksterdagen
geen bediening. Hemelvaart en Koningsdag wel bediening.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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ma t/m za

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 14 november
Op afroep via 06 - 11 80 91 63.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

15 november t/m 14 maart
Op afroep via 06 - 11 80 91 63.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

za

18:00-18:30

Alleen op afroep

Vlietsterbrug (0.4)

Voor bediening op afroep, tel. 06-1180 9163

marifoonkanaal: [onbekend]

15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend]

2e Paasdag en 2e Pinksterdag: Bediening als een zondag.
Hemelvaartsdag is bediening als op een donderdag.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

01 april t/m 30 september
2e Paasdag en 2e Pinksterdag: Bediening als een zondag.
Hemelvaartsdag is bediening als op een donderdag.
ma t/m za

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

01 oktober t/m 14 november

ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

15 november t/m 14 maart
Oudejaarsdag en dag voor kerst: Sluiting als zaterdag avond behalve
wanneer dit op zondag valt.
ma t/m vr

09:00-10:00

Alleen op afroep

ma t/m vr

14:00-15:00

Alleen op afroep

za

18:00-18:30

Alleen op afroep

Jachthaven Dukra Zaandam (3015)
William Pontbrug (0.2)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20
telefoonnummer: 14075

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-20:00

zo/fstd

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-17:00

zo/fstd

09:00-12:00

met uitzondering van de beide kerstdagen en
nieuwjaarsdag

City Marina IJdock (3016)
IJdockbrug / Vluchthavenbrug (brugnr 1927) (0.1)

Brug wordt tijdelijk lokaal bediend. Aanvraag brug 06 - 29683093 Houd
rekening met aanrijtijd of enige vertraging.

marifoonkanaal: 69

01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0900-9394
dagelijks

00:00-23:59

Stadsjachthaven Rietdiep Groningen (3018)
Hogewegbrug (0.2)

01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 050-3188500

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart

za/zo

09:00-12:00

Uitsluitend voor beroepsvaart
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za/zo

13:00-19:00

Uitsluitend voor beroepsvaart

01 oktober t/m 30 april

ma t/m za

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:30-15:30

Uitsluitend voor beroepsvaart
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