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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: http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/formulieren/fillout_do?formulierName=Contact+formulier 
 
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 http://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)  
 
Servicedesk Data 
Postbus 5023 - 2600 GA  Delft 
Telefoon: 088 – 79 73 999 
E-mail: servicedesk-data@rws.nl 
 
 
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. 

http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/formulieren/fillout_do?formulierName=Contact+formulier
http://www.vaarweginformatie.nl/


Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Eemskanaal (001)

Driebondsbrug (1.2) Bediening op afstand vanaf Central Post Oostersluis.

marifoonkanaal: 64 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097 Spertijden ma-vrij 7-9 en 16-18 bediening op hele en halve uren.

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 30 maart

Spertijden ma-vrij 7-9 en 16-18 bediening op hele en halve uren.

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

Borgbrug (2.8) Algemeen: Bloemhofbrug, Woldbrug en Eelwerderbrug worden op afstand

bediend vanaf de Centrale post te Appingedam. Voorafgaand aan een

feestdag bediening tot 20.00 uur. Na een feestdag bediening vanaf 6.00

uur. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: 64 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097 (CP

Oostersluis)

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

Bloemhofbrug (12.4) Algemeen: Bloemhofbrug, Woldbrug en Eelwerderbrug worden op afstand

bediend vanaf de Centrale post te Appingedam. Voorafgaand aan een

feestdag bediening tot 20.00 uur. Na een feestdag bediening vanaf 6.00

uur. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: 64 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-626662 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

Woldbrug (19.7) Algemeen: Bloemhofbrug, Woldbrug en Eelwerderbrug worden op afstand

bediend vanaf de Centrale post te Appingedam. Voorafgaand aan een

feestdag bediening tot 20.00 uur. Na een feestdag bediening vanaf 6.00

uur. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: 64 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-626662 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
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za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Eelwerderbrug (21.8) Algemeen: Bloemhofbrug, Woldbrug en Eelwerderbrug worden op afstand

bediend vanaf de Centrale post te Appingedam. Voorafgaand aan een

feestdag bediening tot 20.00 uur. Na een feestdag bediening vanaf 6.00

uur. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

marifoonkanaal: 64 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-626662 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

Farmsum, brug over binnenhoofd zeesluis (25.9) Grote Sluis: Stremming bij waterstand van NAP+2,50m. Kleine Sluis:

Stremming bij waterstand van NAP+2,10m. Kleine Sluis bestemd voor

recreatievaart.

marifoonkanaal: 26 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0596-633860 dagelijks 00:00-23:59

Zeesluis Farmsum (25.9) Grote Sluis: Stremming bij waterstand van NAP+2,50m. Kleine Sluis:

Stremming bij waterstand van NAP+2,10m. Kleine Sluis bestemd voor

recreatievaart.

marifoonkanaal: 26 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0596-633860 / fax

0596-633869

dagelijks 00:00-23:59

Farmsum, brug over buitenhoofd zeesluis (26.0) Grote Sluis: Stremming bij waterstand van NAP+2,50m. Kleine Sluis:

Stremming bij waterstand van NAP+2,10m. Kleine Sluis bestemd voor

recreatievaart.

marifoonkanaal: 26 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0596-633860 dagelijks 00:00-23:59

Oude Eemskanaal (001a)

Brug 15 (1.5) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: 22 dagelijks 08:00-12:00

telefoonnummer: 0596-639997 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

zo/fstd Geen bediening

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.
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dagelijks 00:00-23:59

Van Starkenborghkanaal (003)

Oostersluis (0.5) Bediening tot windkracht 9 Bf.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097 / fax

050-5417157

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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Oostersluis, brug over bovenhoofd (0.5) Bediening tot windkracht 9 Bf.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097 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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Oostersluis, brug over benedenhoofd (0.8) Bediening tot windkracht 9 Bf.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097 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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Busbaanbrug (1.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 9 Bediening op afroep. 24 uur tevoren aan te vragen bij gemeente

Groningen, 050-3188500.

telefoonnummer: 050-3188500 dagelijks Geen bediening

Gerrit Krol-brug (2.0) Bediening tot windkracht 9 Bf.

marifoonkanaal: 68 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097 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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Paddepoelsterbrug (5.6) Bediening tot windkracht 9 Bf.
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marifoonkanaal: 68 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097 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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Brug Dorkwerd (7.8) Bediening tot windkracht 9 Bf.

marifoonkanaal: 86 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0594-212303 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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Brug Aduard (10.7) Bediening tot windkracht 9 Bf.

marifoonkanaal: 86 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0594-212303 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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Brug Zuidhorn (14.6) Bediening tot windkracht 9 Bf.

marifoonkanaal: 86 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0594-212303 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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Gaarkeukensluis (20.6) Bediening tot windkracht 9 Bf.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0594-212303 / fax

0594-213828

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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.
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ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Gaarkeukensluis, brug over benedenhoofd (20.6) Bediening tot windkracht 9 Bf.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0594-212303 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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Brug Eibersburen (24.9) Bediening tot windkracht 9 Bf.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0594-212303 / fax

0594-212828

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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Oosterhamrikkanaal (003a)

Oliemuldersbrug (0.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 9 Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.

050-3188500.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Zaagmuldersbrug (0.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 9 Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.

050-3188500.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Langs- of Wolddiep (003b)

Wolddiepbrug (0.1) Sebalderbuursterklap: bediening tussen 9 en 16 uur. Op doordeweekse

dagen tijdens spitsuren mag de brug niet bediend worden.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 00:00-23:59 Aanvragen 24 uren tevoren op telnr.

050-3164687

zo/fstd Geen bediening

Zandemertil (1.6) Sebalderbuursterklap: bediening tussen 9 en 16 uur. Op doordeweekse

dagen tijdens spitsuren mag de brug niet bediend worden.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 00:00-23:59 Aanvragen 24 uren tevoren op telnr.

050-3164687

zo/fstd Geen bediening

Sebalderbuursterklap (3.2) Sebalderbuursterklap: bediening tussen 9 en 16 uur. Op doordeweekse

dagen tijdens spitsuren mag de brug niet bediend worden.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december
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telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 00:00-23:59 Aanvragen 24 uren tevoren op telnr.

050-3164687

zo/fstd Geen bediening

Kuzemerbalk, fiets/voetbrug (4.0) Sebalderbuursterklap: bediening tussen 9 en 16 uur. Op doordeweekse

dagen tijdens spitsuren mag de brug niet bediend worden.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 00:00-23:59 Aanvragen 24 uren tevoren op telnr.

050-3164687

zo/fstd Geen bediening

Hoendiep (003c)

Gabrug (0.1) Instructies op de brug.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

Briltil (1.4) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil. ma t/m vr 08.30 en 13.30 uur

za/zo/fstd 09.15 en 14.30 uur Begeleide konvooivaart vanaf brug De

Poffert. ma t/m vr 10.00 en 15.00 uur za/zo/fstd 10.45 en 16.00 uur

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 08:30-08:31

ma t/m vr 13:30-13:31

za/zo/fstd 09:15-09:16

za/zo/fstd 14:30-14:31

01 september t/m 30 april

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

050-3164692 / 050-3164687.

ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Fanerbrug (2.0) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil. ma t/m vr 08.30 en 13.30 uur

za/zo/fstd 09.15 en 14.30 uur Begeleide konvooivaart vanaf brug De

Poffert. ma t/m vr 10.00 en 15.00 uur za/zo/fstd 10.45 en 16.00 uur

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 08:30-08:31

ma t/m vr 13:30-13:31

za/zo/fstd 09:15-09:16

za/zo/fstd 14:30-14:31

01 september t/m 30 april

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

050-3164692 / 050-3164687.

ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Enumatil, draaibrug (4.7) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil. ma t/m vr 08.30 en 13.30 uur

za/zo/fstd 09.15 en 14.30 uur Begeleide konvooivaart vanaf brug De

Poffert. ma t/m vr 10.00 en 15.00 uur za/zo/fstd 10.45 en 16.00 uur

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 08:30-08:31

ma t/m vr 13:30-13:31

za/zo/fstd 09:15-09:16

za/zo/fstd 14:30-14:31

01 september t/m 30 april

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

050-3164692 / 050-3164687.

ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Oostwold, brug (6.6) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil. ma t/m vr 08.30 en 13.30 uur

za/zo/fstd 09.15 en 14.30 uur Begeleide konvooivaart vanaf brug De

Poffert. ma t/m vr 10.00 en 15.00 uur za/zo/fstd 10.45 en 16.00 uur

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 08:30-08:31
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ma t/m vr 13:30-13:31

za/zo/fstd 09:15-09:16

za/zo/fstd 14:30-14:31

01 september t/m 30 april

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

050-3164692 / 050-3164687.

ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

De Poffert, brug (8.4) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] Begeleide konvooivaart vanaf brug Briltil. ma t/m vr 08.30 en 13.30 uur

za/zo/fstd 09.15 en 14.30 uur Begeleide konvooivaart vanaf brug De

Poffert. ma t/m vr 10.00 en 15.00 uur za/zo/fstd 10.45 en 16.00 uur

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 08:30-08:31

ma t/m vr 13:30-13:31

za/zo/fstd 09:15-09:16

za/zo/fstd 14:30-14:31

01 september t/m 30 april

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

050-3164692 / 050-3164687.

ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Westpoortbrug (9.1) Vierverlatenbrug wordt ambulant bediend.

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

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 07:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

za 07:30-10:30

za 16:00-18:00

zo/fstd 09:00-10:30

zo/fstd 16:00-18:00

01 september t/m 30 september

ma t/m vr 07:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

za 07:30-08:30

za 17:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr 07:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

za 07:30-08:30

za 17:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Vierverlatenbrug (10.3) Vierverlatenbrug wordt ambulant bediend.

marifoonkanaal: 22 01 mei t/m 31 augustus

telefoonnummer: 050-5565326 ma t/m vr 07:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

za 07:30-10:30

za 16:00-18:00

zo/fstd 09:00-10:30

zo/fstd 16:00-18:00

01 september t/m 30 september

ma t/m vr 07:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30
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ma t/m vr 17:30-19:00

za 07:30-08:30

za 17:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr 07:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

za 07:30-08:30

za 17:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Hoogkerk, spoorbrug (10.5) Op zon- en feestdagen in de periode van 31 augustus tot 1 mei is de brug

gesloten. Opening aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel: 0840

835460. De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017

tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 mei t/m 09 december

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 07:16-07:21

ma t/m vr 07:57-08:02

ma t/m vr 08:16-08:21

ma t/m vr 08:57-09:02

ma t/m vr 09:16-09:21

ma t/m vr 09:47-09:52

ma t/m vr 10:16-10:21

ma t/m vr 10:47-10:52

ma t/m vr 11:16-11:21

ma t/m vr 11:47-11:52

ma t/m vr 12:16-12:21

ma t/m vr 12:47-12:52

ma t/m vr 13:16-13:21

ma t/m vr 13:47-13:52

ma t/m vr 14:16-14:21

ma t/m vr 14:47-14:52

ma t/m vr 15:16-15:21

ma t/m vr 15:47-15:52

ma t/m vr 16:16-16:21

ma t/m vr 16:47-16:52

ma t/m vr 17:16-17:21

ma t/m vr 17:47-17:52

ma t/m vr 18:16-18:21

ma t/m vr 18:47-18:52

za 07:37-07:49

za 08:16-08:21

za 08:57-09:02

za 09:16-09:21

za 09:47-09:52

za 10:16-10:21

za 10:47-10:52

za 11:16-11:21

za 11:47-11:52

za 12:16-12:21

za 12:47-12:52

za 13:16-13:21

za 13:47-13:52

za 14:16-14:21

za 14:47-14:52

za 15:16-15:21
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za 15:47-15:52

za 16:16-16:21

za 16:47-16:52

za 17:16-17:21

za 17:47-17:52

za 18:16-18:21

za 18:47-18:52

zo 09:16-09:21

zo 09:48-09:53

zo 10:16-10:21

zo 15:48-15:53

zo 16:16-16:21

zo 16:48-16:53

zo 17:16-17:21

zo 17:48-17:53

10 december t/m 30 april

Op zon- en feestdagen in de periode van 31 augustus tot 1 mei is de brug

gesloten. Opening aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel: 0840

835460.

ma t/m vr 07:16-07:21

ma t/m vr 07:57-08:02

ma t/m vr 08:16-08:21

ma t/m vr 08:57-09:02

ma t/m vr 09:16-09:21

ma t/m vr 09:48-09:53

ma t/m vr 10:16-10:21

ma t/m vr 10:48-10:54

ma t/m vr 11:16-11:21

ma t/m vr 11:48-11:53

ma t/m vr 12:16-12:21

ma t/m vr 12:48-12:53

ma t/m vr 13:16-13:21

ma t/m vr 13:48-13:53

ma t/m vr 14:16-14:21

ma t/m vr 14:48-14:53

ma t/m vr 15:16-15:21

ma t/m vr 15:48-15:53

ma t/m vr 16:16-16:21

ma t/m vr 16:48-16:53

ma t/m vr 17:16-17:21

ma t/m vr 17:48-17:53

ma t/m vr 18:16-18:21

ma t/m vr 18:48-18:53

za 07:37-07:49

za 08:16-08:21

za 08:57-09:02

za 09:16-09:21

za 09:48-09:53

za 10:16-10:21

za 10:48-10:53

za 11:16-11:21

za 11:48-11:53

za 12:16-12:21

za 12:48-12:53

za 13:16-13:21

za 13:48-13:53
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za 14:16-14:21

za 14:48-14:53

za 15:16-15:21

za 15:48-15:53

za 16:16-16:21

za 16:48-16:53

za 17:16-17:21

za 17:48-17:53

za 18:16-18:21

za 18:48-18:53

zo/fstd Geen bediening

CSM-brug (11.1) Bediening CSM-brug en Hoogkerksterbrug vanaf Centrale Post Groningen

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 050-3188500 Bediening tweemaal daags, 24 uur van tevoren aanvragen.

dagelijks 09:30-09:31

dagelijks 15:30-15:31

Hoogkerksterbrug (11.3) Bediening CSM-brug en Hoogkerksterbrug vanaf Centrale Post Groningen

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 050-3188500 Bediening tweemaal daags, 24 uur van tevoren aanvragen.

dagelijks 09:30-09:31

dagelijks 15:30-15:31

Jan Altinkbrug (12.2) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 In de zomer 3 maal daags bediening. 24 uur van tevoren aanvragen.

telefoonnummer: 050-3188500 dagelijks 09:30-09:31

dagelijks 15:30-15:31

dagelijks 18:30-18:31

01 oktober t/m 30 april

2 maal daags bediening. 24 uur van tevoren aanvragen.

dagelijks 09:30-09:31

dagelijks 15:30-15:31

Eendrachtskanaal en Hoendiep (004)

Sluisbrug, 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

ma t/m za 13:00-16:00

ma t/m za 17:30-19:00

zo/fstd 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 Geen bediening

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

ma t/m za 13:00-16:00

ma t/m za 17:30-19:00

zo/fstd 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
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zo/fstd Geen bediening

Eendrachtsbrug, Groningen (0.3) 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

ma t/m za 13:00-16:00

ma t/m za 17:30-19:00

zo/fstd 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 Geen bediening

Abel Tasmanbrug (0.5) 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

ma t/m za 13:00-16:00

ma t/m za 17:30-19:00

zo/fstd 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 Geen bediening

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: [onbekend] 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: 059-4212303/06-53892

644

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
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Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (006)

Berlagebrug, Groningen (0.5) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: 050-3188500 ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Oosterhavenbrug (1.2) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: 050-3122429 ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Trompbrug (1.6) 01 mei t/m 30 september
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marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Oosterbrug, Groningen (1.8) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Herebrug (2.0) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00
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ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

H.N. Werkmanbrug (2.3) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Emmabrug, Groningen (2.6) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.
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ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Museumbrug, Groningen (3.0) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

A-brug (3.2) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening
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Visserbrug (3.5) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Plantsoenbrug, Groningen (3.6) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Herman Colleniusbrug (4.1) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.
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telefoonnummer: 050-3188500 ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Het Reitdiep, spoorbrug (4.6) Staande mast route. Opening aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen,

tel: 0840-835460. De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 05:56-06:01

ma t/m vr 06:42-06:48

ma t/m vr 07:12-07:18

ma t/m vr 07:26-07:33

ma t/m vr 07:56-08:03

ma t/m vr 08:12-08:18

ma t/m vr 08:42-08:48

ma t/m vr 09:12-09:18

ma t/m vr 09:42-09:48

ma t/m vr 10:12-10:18

ma t/m vr 10:42-10:48

ma t/m vr 11:12-11:18

ma t/m vr 11:42-11:48

ma t/m vr 12:12-12:18

ma t/m vr 12:42-12:48

ma t/m vr 13:12-13:18

ma t/m vr 13:42-13:48

ma t/m vr 14:12-14:18

ma t/m vr 14:42-14:48

ma t/m vr 15:12-15:18

ma t/m vr 15:42-15:48

ma t/m vr 16:12-16:18

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

ma t/m vr 17:12-17:18

ma t/m vr 17:42-17:48

ma t/m vr 18:12-18:18

ma t/m vr 18:42-18:48

ma t/m vr 19:12-19:18

ma t/m vr 19:42-19:48

za 06:11-06:18

za 07:12-07:18

za 07:42-07:48

za 08:12-08:18

za 08:42-08:48

za 09:12-09:18

za 09:42-09:48
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za 10:12-10:18

za 10:42-10:48

za 11:12-11:18

za 11:42-11:48

za 12:12-12:18

za 12:42-12:48

za 13:12-13:18

za 13:42-13:48

za 14:12-14:18

za 14:42-14:48

za 15:12-15:18

za 15:42-15:48

za 16:12-16:18

za 16:42-16:48

za 17:12-17:18

za 17:42-17:48

za 18:12-18:18

za 18:42-18:48

za 19:42-19:48

zo 09:12-09:18

zo 09:42-09:48

zo 10:12-10:18

zo 10:42-10:48

zo 11:12-11:18

zo 11:42-11:48

zo 12:12-12:18

zo 12:42-12:48

zo 13:12-13:18

zo 13:42-13:48

zo 14:12-14:18

zo 14:42-14:48

zo 15:12-15:18

zo 15:42-15:48

zo 16:12-16:18

zo 16:42-16:48

zo 17:12-17:18

zo 17:42-17:48

zo 18:12-18:18

zo 18:42-18:48

zo 19:42-19:48

01 september t/m 30 april

ma t/m vr 05:56-06:03

ma t/m vr 06:42-06:48

ma t/m vr 07:12-07:18

ma t/m vr 07:26-07:33

ma t/m vr 07:56-08:03

ma t/m vr 08:12-08:18

ma t/m vr 08:42-08:48

ma t/m vr 09:12-09:18

ma t/m vr 09:42-09:48

ma t/m vr 10:12-10:18

ma t/m vr 10:42-10:48

ma t/m vr 11:12-11:18

ma t/m vr 11:42-11:48

ma t/m vr 12:12-12:18

ma t/m vr 12:42-12:48
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ma t/m vr 13:12-13:18

ma t/m vr 13:42-13:48

ma t/m vr 14:12-14:18

ma t/m vr 14:42-14:48

ma t/m vr 15:12-15:18

ma t/m vr 15:42-15:48

ma t/m vr 16:12-16:18

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

ma t/m vr 17:12-17:18

ma t/m vr 17:42-17:48

za 06:11-06:18

za 07:12-07:18

za 07:42-07:48

za 08:12-08:18

za 08:42-08:48

za 09:12-09:18

za 09:42-09:48

za 10:12-10:18

za 10:42-10:48

za 11:12-11:18

za 11:42-11:48

za 12:12-12:18

za 12:42-12:48

za 13:12-13:18

za 13:42-13:48

za 14:12-14:18

za 14:42-14:48

za 15:12-15:18

za 15:42-15:48

za 16:12-16:18

za 16:42-16:48

za 17:12-17:18

za 17:42-17:48

zo Geen bediening

Acm fietsbrug (4.7) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: 050-3188500 ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

Pagina 19 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Pleiadenbrug (5.5) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: 050-5770678 ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Plataanbrug (6.4) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen.

telefoonnummer: 050-5730328 ma t/m za 06:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

In de periode van 15 november tm 15 maart bediening uitsluitend op

afroep. Schippers die de stad willen passeren, dienen zich daags tevoren,

voor 16:00 uur te melden bij de Post Eelderbrug, 050-3188500, en de te

verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Zernikebrug (7.5) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 ma t/m za 09:00-12:00

telefoonnummer: 050-3188500 -

050-3678534

ma t/m za 13:00-16:00

ma t/m za 17:30-19:00

zo/fstd 09:00-09:01
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zo/fstd 13:00-13:01

zo/fstd 16:00-16:01

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Dorkwerdersluis (9.2) 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. 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

ma t/m za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Dorkwerdersluis, voetbrug over bovenhoofd (9.2) 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. 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

ma t/m za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Dorkwerdersluis, brug over benedenhoofd (9.3) 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. 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

ma t/m za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Platvoetbrug (9.5) 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. 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

ma t/m za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Wierumerschouw, brug (10.8) 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. 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

ma t/m za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening
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Wetsingersluis, fietsbrug over (13.4) 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. 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

ma t/m za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Garnwerd, brug (15.0) 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. 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

ma t/m za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Roodehaan, brug (24.1) 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. 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

ma t/m za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Sluis Lammerburen, brug over bovenhoofd (29.7) 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. 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

ma t/m za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

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. 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

ma t/m za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Robbengatsluis (50.7) 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
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ma t/m za 07:00-19:00

zo/fstd 08:00-20:00 19 en 20 mei (Pinksteren): 8:00 - 22:00

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 t/m za 07:00-17:00

zo/fstd 09:00-17:00

Robbengatsluis, brug over (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 19 en 20 mei (Pinksteren): 8:00 - 22:00

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 t/m za 07:00-17:00

zo/fstd 09:00-17:00

Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Hunsingokanaal (007)

Zuidema's klap (16.0) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 08:15-08:30

telefoonnummer: [onbekend] 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 08:30-09:00

za 13:00-13:30

za 15:00-15:30

za 17:30-18:30

zo/fstd 08:30-09:00

zo/fstd 13:00-13:30

zo/fstd 15:00-15:30

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Hunsingobrug (17.7) 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 07:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening
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Winsumerdiep (008)

Zijlvesterbrug (0.2) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

telefoonnummer: [onbekend] 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

dagelijks 17:30-17:31

01 oktober t/m 30 april

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

050-3048911.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Boterdiep (009)

Boterdiepbrug (0.5) Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de

brug dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50

dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00

Stad en Lande (1.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

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 verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50

dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00
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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 verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50

dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00

Oude Ellerhuizerklap (5.0) Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de

brug dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50

dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00

Gele Klap, Bedum (7.5) Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de

brug dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50

dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00
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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 verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50

dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00

Ter Laansterklap (8.2) Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de

brug dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50

dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00

Bedum, spoorbrug (8.7) Overzicht van de tijden waarin de brug op verzoek geopend kan worden.

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

telefoonnummer: [onbekend] De brug wordt dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur.

Opening is dan ieder uur mogelijk rond minuut :25 of :55.

dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592.

dagelijks Geen bediening

fstd Geen bediening

Molentil (11.7) Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de

brug dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50
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dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00

Onderdendam, brug (11.8) Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de

brug dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50

dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00

Den Deel, sluis (12.9) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 08:00-18:00

telefoonnummer: [onbekend]

Fraamtil (14.3) Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de

brug dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50

dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00

Brug Middelstum (16.2) Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de

brug dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50

dagelijks 09:00-17:00
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01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00

Doodstil (23.1) Opening op verzoek. In de periode van 1 mei t/m 30 september wordt de

brug dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening is

dan ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut :35 en

:50. In de winterperiode opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen

tijdens kantooruren bij Provincie Groningen, Afdeling Beheer en

Onderhoud, Bureau Nautisch Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of

050-3164592 De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

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

telefoonnummer: [onbekend] Opening is ieder uur mogelijk tussen minuut :05 en :20 en tussen minuut

:35 en :50

dagelijks 09:00-17:00

01 oktober t/m 30 april

opening minimaal 24 uur van te voren aanvragen tijdens kantooruren bij

Provincie Groningen, Afdeling Beheer en Onderhoud, Bureau Nautisch

Verkeer. Telefoonnummer: 050-3164687, of 050-3164592

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 13:00-17:00

Warffumermaar (010)

Onderdendam, brug (1.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] za/zo/fstd Geen bediening

Damsterdiep (011)

Jan B. Bronssluis (0.1) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 08:00-20:00 zelfbediening

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 09:00-19:00 zelfbediening

01 oktober t/m 30 april

Kerstdagen en nieuwjaarsdagen gesloten

ma t/m za 08:00-20:00 zelfbediening

zo/fstd 09:00-17:00 zelfbediening

Garmerwolde, brug (1.1) Voor brug te Garmerswolde: sleutel verkrijgbaar bij naastliggend cafe.

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

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:00-20:00

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr 08:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Boltbrug (5.6) 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 30 september

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:30-11:30

dagelijks 12:30-16:30

dagelijks 17:30-20:00

01 november t/m 30 april

ma t/m vr 08:30-11:30

ma t/m vr 12:30-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

za/zo/fstd Geen bediening

Ten Post, brug (9.0) Zelfbedieningsbrug.

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr 08:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Garrelsweer, fiets/voetbrug (12.4) Voor brug te Garmerswolde: sleutel verkrijgbaar bij naastliggend cafe.

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

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:00-20:00

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr 08:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Loppersumerdraaibrug (13.1) Voor brug te Garmerswolde: sleutel verkrijgbaar bij naastliggend cafe.

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

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:00-20:00

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr 08:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Wirdumerbrug (14.4) Voor brug te Garmerswolde: sleutel verkrijgbaar bij naastliggend cafe.

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

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:00-20:00

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr 08:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Eekwerderdraaibrug (15.1) Voor brug te Garmerswolde: sleutel verkrijgbaar bij naastliggend cafe.

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

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:00-20:00

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr 08:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Tjamsweersterbrug (17.9) 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

dagelijks 13:30-18:00

01 oktober t/m 30 april

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

0596-627272.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

De Hekel, voetbrug (18.5) 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.

Pagina 29 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

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

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:30-12:30

dagelijks 13:30-18:00

01 oktober t/m 30 april

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

0596-627272.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Westerophaalbrug (19.1) 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

dagelijks 13:30-18:00

01 oktober t/m 30 april

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

0596-627272.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Nieuwedieptil (19.5) 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

dagelijks 13:30-18:00

01 oktober t/m 30 april

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

0596-627272.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Oosterophaalbrug (19.8) 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

dagelijks 13:30-18:00

01 oktober t/m 30 april

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

0596-627272.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Solwerderbrug (20.3) 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

dagelijks 13:30-18:00

01 oktober t/m 30 april

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

0596-627272.
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ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Groeve, noordelijk gedeelte (011e)

Eendrachtsbrug, Appingedam (0.1) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za om 20.00 uur (vaste tijd) en zon en fd. om 19.00 uur vaste tijd.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 08:30-12:30

ma t/m za 13:30-18:00

ma t/m za 20:00-20:01

zo/fstd 08:30-12:30

zo/fstd 13:30-18:00

zo/fstd 19:00-19:01

01 oktober t/m 31 maart

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

0596-627272.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Groevesluis-Noord (1.5) Algemeen: 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Laatste

schutting begint uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

marifoonkanaal: 64 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 za 08:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Groevesluis-Noord, brug over bovenhoofd (1.5) Algemeen: 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Laatste

schutting begint uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

marifoonkanaal: 69 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 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: 22 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

zo/fstd Geen bediening

Roggenkampbrug (0.3) Bediening op afstand vanaf Brug 15.

marifoonkanaal: 22 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
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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

zo/fstd Geen bediening

Roggenkampsluis (0.3) Bediening op afstand vanaf Brug 15.

marifoonkanaal: 22 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

zo/fstd Geen bediening

Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) (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 09:00-17:00

Slochtersluis, brug over bovenhoofd (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 09:00-17:00

Heidenschap, fiets/voetbrug (2.3) 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

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.

0598-425687.

ma t/m vr 08:00-15:00

za/zo/fstd Geen bediening

IJzerenklap (4.2) 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

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

0598-425687.

ma t/m vr 08:00-15:00

za/zo/fstd Geen bediening

Schaaphok, brug (6.0) 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

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.

0598-425687.

ma t/m vr 08:00-15:00

za/zo/fstd Geen bediening

Groevebrug (16.6) 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

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.

0598-425687.

ma t/m vr 08:00-15:00

za/zo/fstd Geen bediening

Groevesluis-Zuid (18.2) Algemeen: 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Laatste

schutting begint uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

marifoonkanaal: 64 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 za 08:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Groevesluis-zuid, brug over buitenhoofd (18.3) Algemeen: 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. Laatste

schutting begint uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd.

marifoonkanaal: 64 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 Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00
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Hoge Euvelgunnerbrug (0.9) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-3131933 ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00

Lage Euvelgunnerbrug (0.9) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097 ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00

Langmanbrug (Nieuwe Lage Euvelgunnerbrug) (0.9) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097 ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00

Gideonbrug (in A7) (2.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 9 Alleen op afroep, voor 16.00 uur daags van te voren tijdens kantooruren,

aanvragen op tel: 050-3188500. Bedieningstijden op zaterdag voor

recreatievaart om 9.30 uur en om 14.30 uur.

telefoonnummer: 050-3188500 ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 18:00-19:00

za 06:00-07:00

za 09:00-12:00

za 09:30-09:31

za 13:00-16:00

za 14:30-14:31

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Duinkerkenbrug (3.4) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-3131933 ma t/m za 06:00-20:00

Pagina 34 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00

Waterhuizerbrug (5.7) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097 ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00

Westerbroeksterbrug (7.7) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 050-5410097 ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00

Rengersbrug, Foxhol (11.2) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0598-392501 ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00

Zwedenbrug (12.3) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0598-392501 ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart
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Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00

Knijpsbrug (13.1) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0598-392501 ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00

Slochterbrug (15.4) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0598-392501 ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00

Noordbroeksterbrug (16.7) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0598-392501 ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-17:00

Zuidbroeksterbrug (20.4) bediening vanaf Oostersluis

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0596-633860 ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alle bruggen op het Winschoterdiep zijn op de kerstdagen en

nieuwjaarsdag gesloten.

ma t/m za 06:00-20:00

ma 06:00-23:59

za 00:00-20:00
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zo 09:00-17:00

Zuidbroek, dubbele brug in de N-33 (22.5) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22 ma 05:00-22:59

telefoonnummer: [onbekend] 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 23:00-19:00

zo 09:00-17:00

Eexterbrug (28.0) De sluis te Zuidbroek en de Eextersluis staan in de regel open. Indien de

waterstand dit vereist dan bediening als aangegeven. Beertsterbrug t/m

Eexterbrug worden op afstand bediend vanaf de post Winschoterdiep (VHF

22).

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 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) De sluis te Zuidbroek en de Eextersluis staan in de regel open. Indien de

waterstand dit vereist dan bediening als aangegeven. Beertsterbrug t/m

Eexterbrug worden op afstand bediend vanaf de post Winschoterdiep (VHF

22).

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 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) De sluis te Zuidbroek en de Eextersluis staan in de regel open. Indien de

waterstand dit vereist dan bediening als aangegeven. Beertsterbrug t/m

Eexterbrug worden op afstand bediend vanaf de post Winschoterdiep (VHF

22).

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 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

Pagina 37 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Beertsterbrug (34.1) De sluis te Zuidbroek en de Eextersluis staan in de regel open. Indien de

waterstand dit vereist dan bediening als aangegeven. Beertsterbrug t/m

Eexterbrug worden op afstand bediend vanaf de post Winschoterdiep (VHF

22).

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0597-412941 ma t/m za 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) De sluis te Zuidbroek en de Eextersluis staan in de regel open. Indien de

waterstand dit vereist dan bediening als aangegeven. Beertsterbrug t/m

Eexterbrug worden op afstand bediend vanaf de post Winschoterdiep (VHF

22).

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0597-412941 ma t/m za 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 Alleen op afroep, 24-uur tevoren aangevraagd op tel. 0597-481117.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 13:00-19:00

za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Oude Winschoterdiep te Groningen (013b)

Antwerpenbrug (1.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 9 Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aangevraagd op tel.

050-3188500.

telefoonnummer: 050-3188500 ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Rensel (oostelijk deel) (013d)

Winschoten, spoorbrug (0.2) Opening op verzoek. In de periode van 4 april t/m 25 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:30. In de

winterperiode alleen maandag t/m vrijdag op aanvraag; Minimaal 24 uur

van te voren aanvragen bij Synergon 06-10746342. Bij geen gehoor

06-51258932. De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 04 april t/m 25 oktober

telefoonnummer: 050-3681370 dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-17:30

26 oktober t/m 03 april

Alleen op afroep, minimaal 24 uur van te voren aanvragen bij Synergon

06-10746342. Bij geen gehoor 06-51258932.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening
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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

01 oktober t/m 14 april

dagelijks Geen bediening

Zwaagsterklap (2.2) Sleutel is tegen waarborgsom verkrijgbaar.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 07:00-19:00

01 oktober t/m 14 april

dagelijks Geen bediening

Tichelwaarksdraai (2.7) Sleutel is tegen waarborgsom verkrijgbaar.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 07:00-19:00

01 oktober t/m 14 april

dagelijks Geen bediening

Hamrikkerklap (10.2) Sleutel is tegen waarborgsom verkrijgbaar.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 07:00-19:00

01 oktober t/m 14 april

dagelijks Geen bediening

Scheveklap (12.0) Sleutel is tegen waarborgsom verkrijgbaar.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 07:00-19:00

01 oktober t/m 14 april

dagelijks Geen bediening

Wartumerklap (17.5) Sleutel is tegen waarborgsom verkrijgbaar.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 07:00-19:00

01 oktober t/m 14 april

dagelijks Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Termunterzijldiep, sluis (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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Termunterzijldiep, brug over benedenhoofd (18.7) Bediening is afhankelijk van het getij en diepgang.
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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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (014a)

Borgsweer, brug (0.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 84 alleen bij daglicht

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 00:00-23:59 alleen op afroep

Farmsum, sluis (1.8) Bediening op afstand vanaf Zeesluis Farmsum. Bij de bruggen bevinden

zich meldknoppen (bord "Sport").

marifoonkanaal: 84 01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

Doorvaren alleen toegestaan bij daglicht.

dagelijks Geen bediening

Lalleweer, brug over sluis (1.8) Bediening op afstand vanaf Zeesluis Farmsum. Bij de bruggen bevinden

zich meldknoppen (bord "Sport").

marifoonkanaal: 84 01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

Doorvaren alleen toegestaan bij daglicht.

dagelijks Geen bediening

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

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-17:00

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks Geen bediening

Nieuw Statenzijl, sluis (0.1) 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

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-17:00

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks Geen bediening

Nieuweschans, spoorbrug (5.6) Opening op verzoek. In de periode van 4 april t/m 25 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:30. In de

winterperiode alleen maandag t/m vrijdag op aanvraag; Minimaal 24 uur

van te voren aanvragen bij Synergon 06-10746342. Bij geen gehoor

06-51258932. De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 04 april t/m 25 oktober

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 14:00-17:30

26 oktober t/m 03 april
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Maandag t/m vrijdag op aanvraag; Minimaal 24 uur van te voren aanvragen

bij Synergon 06-10746342. Bij geen gehoor 06-51258932.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Nieuweschans, brug (5.9) Opening op verzoek. In de periode van 4 april t/m 25 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:30. In de

winterperiode alleen maandag t/m vrijdag op aanvraag; Minimaal 24 uur

van te voren aanvragen bij Synergon 06-10746342. Bij geen gehoor

06-51258932. De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 04 april t/m 25 oktober

telefoonnummer: 0610-746342 dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 14:00-17:30

26 oktober t/m 03 april

Maandag t/m vrijdag op aanvraag; Minimaal 24 uur van te voren aanvragen

bij Synergon 06-10746342. Bij geen gehoor 06-51258932.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Nieuweschans, fietsbrug (6.3) Opening op verzoek. In de periode van 4 april t/m 25 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:30. In de

winterperiode alleen maandag t/m vrijdag op aanvraag; Minimaal 24 uur

van te voren aanvragen bij Synergon 06-10746342. Bij geen gehoor

06-51258932. De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 04 april t/m 25 oktober

telefoonnummer: 0610-746342 dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 14:00-17:30

26 oktober t/m 03 april

Maandag t/m vrijdag op aanvraag; Minimaal 24 uur van te voren aanvragen

bij Synergon 06-10746342. Bij geen gehoor 06-51258932.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Nieuweschans, brug in de A-7 (6.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.

088 797 44 22

telefoonnummer: 088-7974422 ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 14:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Ulsterbrug (11.2) 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 en de

brugwachter in Nieuweschans.

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

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:00-21:00

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0596-633860.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Bulsterverlaat (12.1) Zelfbediening.

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

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:00-19:00

01 oktober t/m 30 april

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

za/zo/fstd Geen bediening

Winschoten, fietsbrug (16.2) 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

Pagina 41 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Winschoterhoogebrug (18.4) Bediening op afstand vanaf Beersterbrug. Havenmeester bereikbaar onder

mob. nr. :06-25383772; in de winterperiode E.Keizer van Gemeente

0597-617454

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 06-25383772 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 Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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
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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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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
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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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Haansklap (22.9) 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

Pagina 44 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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
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Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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
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Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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
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Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Onstwedderklap (26.3) 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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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
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Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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
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Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

Pagina 50 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Samenwerkingsdraai (29.2) 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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Kielbadde, brug over benedenhoofd (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
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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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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
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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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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
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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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Stadskanaal, brug (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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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.

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

ma t/m za 13:30-13:31

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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

Booneschanskerbrug (1.7) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 08:00-21:00

01 oktober t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Wymeersterbrug (5.6) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 08:00-21:00

01 oktober t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Lethebrug (7.1) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 08:00-21:00

01 oktober t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Leidijksbrug (9.1) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 08:00-21:00

01 oktober t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening
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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.

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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
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01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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
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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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening
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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] 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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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
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01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

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

01 oktober t/m 30 april

dagelijks Geen bediening

A.G. Wildervanckkanaal (018)

Zuidbroek, spoorbrug (0.3) Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op werkdagen voor en na

feestdag is de bediening als op zat. resp. ma. Spertijden Geert

Veenhuizenbrug: 7:30 - 8:30 ma-vrij 16:30-17:30 ma-vrij De Meedenerbrug,

de Geert Veenhuizerbrug en de spoorbrug worden door één brugwachter

bediend, waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] 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

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

Meedenerbrug (3.3) Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op werkdagen voor en na

feestdag is de bediening als op zat. resp. ma. Spertijden Geert

Veenhuizenbrug: 7:30 - 8:30 ma-vrij 16:30-17:30 ma-vrij De Meedenerbrug,

de Geert Veenhuizerbrug en de spoorbrug worden door één brugwachter

bediend, waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0598-614774 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

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

Geert Veenhuizenbrug (7.0) Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op werkdagen voor en na

feestdag is de bediening als op zat. resp. ma. Spertijden Geert

Veenhuizenbrug: 7:30 - 8:30 ma-vrij 16:30-17:30 ma-vrij De Meedenerbrug,

de Geert Veenhuizerbrug en de spoorbrug worden door één brugwachter

bediend, waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0598-614774 ma 06:00-23:59

di t/m vr 00:00-23:59
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za 00:00-20:00

zo/fstd 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

De Vrijheid, fietsbrug (7.3) Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten. Op werkdagen voor en na

feestdag is de bediening als op zat. resp. ma. Spertijden Geert

Veenhuizenbrug: 7:30 - 8:30 ma-vrij 16:30-17:30 ma-vrij De Meedenerbrug,

de Geert Veenhuizerbrug en de spoorbrug worden door één brugwachter

bediend, waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

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 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

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Wilhelminaverlaat (0.1) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 08:00-12:00 konvooivaart

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:00-17:00

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 00:00-23:59

Veendam, spoorbrug (0.3) Staat in de regel open.

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.

dagelijks Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00
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zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Brug de Hoop (1.3) 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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Willemsbrug, Veendam (1.6) 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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Participantenverlaat, brug over benedenhoofd (1.8) 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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00
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ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Evertsbrug (2.0) 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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening
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01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Nooitgedacht, brug (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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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.
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telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Zuiderschoolbrug (5.2) 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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Batjesverlaat of Boven-Wildervancksterverlaat (6.5) 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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Scheepjoagersbrug (6.6) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00 Konvooivaart

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 13:00-17:00 Konvooivaart

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Allen op afroep, aanvragen op tel 0598-620878

dagelijks 00:00-23:59

Wildervank, klapbrug parallel aan Scheepjoagersbrug (6.6) 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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Wildervank, spoorbrug (6.8) Verzoek; Stichting Star tel. 0599-651890, tussen 9.00 en 12.00 uur, of

antwoordapparaat.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 mei t/m 29 mei

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

24 mei t/m 30 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Stadskanaal, brug (9.7) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

1e Verlaat (11.0) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

1e Verlaat, brug over benedenhoofd (11.0) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Bonnerbrug (11.9) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Boerveensemond, brug (12.8) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00
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za/zo/fstd Geen bediening

2e Verlaat (13.7) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

2e Verlaat, brug over benedenhoofd (13.7) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Gasselterbrug (14.8) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00 Konvooivaart

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 13:00-17:00 Konvooivaart

zo/fstd Geen bediening

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

Stationsbrug, Stadskanaal (15.3) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00
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ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Draaivonder Nr. 1 (15.7) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Stadskanaal, brug (16.3) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Eurobrug (16.8) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

3e Verlaat of Buinerverlaat (17.4) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

3e Verlaat, brug over benedenhoofd (17.4) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Buinerbrug (18.0) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00 Konvooivaart

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 13:00-17:00 Konvooivaart

zo/fstd Geen bediening

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

Electronicabrug (19.1) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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
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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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Draaivonder Nr. 4 (19.6) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

4e Verlaat of 1e Musselverlaat (20.7) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

4e Verlaat, brug over benedenhoofd (20.7) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.
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ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Brug 1 (21.9) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Draaivonder Nr. 5 (22.6) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

5e Verlaat of 2e Musselverlaat (23.7) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening
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01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

5e Verlaat, voetbrug over benedenhoofd (23.7) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Brug 2 (23.8) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Stationsbrug, Musselkanaal (24.6) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00
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ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Musselkanaal, brug (24.9) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

IJzeren Klap, Musselkanaal (25.3) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Draaivonder Nr. 8 (26.1) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

6e Verlaat of Ter Apelverlaat (27.6) 01 mei t/m 31 augustus
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marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

6e Verlaat, brug over benedenhoofd (27.6) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

6e Verlaat, brug over bovenhoofd (27.6) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Zandbergbrug (27.8) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00 In de maand MEI op de zondagen geen

bediening
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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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Vetstukkermond, brug (29.5) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Nulwegbrug (30.6) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Ter Apel, brug (32.3) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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
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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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Brug Nr. 11 (32.9) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Ter Apel, fietsbrug (33.2) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Roswinkelerbrug (33.5) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: 0656-319835 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. 0598-613780 of 0598-620878.
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ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

7e Verlaat (35.2) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Burg. Beinsdorp, brug (35.3) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Draaivonder Nr. 12 (36.2) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening
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01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

8e Verlaat (36.6) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Munnekemoer, brug (36.7) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] In de maand MEI op de zondagen geen bediening

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0598-613780 of 0598-620878.

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0598-620878.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Ruitenbroekkanaal (019a)

Barnflair, brug over benedenhoofd (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

ma t/m vr 13:00-17:00

za 09:00-09:01

za 11:00-11:01

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0599-583711.

ma t/m vr 08:00-12:00
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ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Barnflair, sluis (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

ma t/m vr 13:00-17:00

za 09:00-09:01

za 11:00-11:01

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0599-583711.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Noord-Willemskanaal (020)

Brug Asserwijk (0.0) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] 3 x 24 uur uur van te voren aanvragen op telefoonnummer 0592-365775

telefoonnummer: 0592-365775 ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

Sluis Peelo (4.1) 01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00

telefoonnummer: 0592-340560 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 08:00-11:00

dagelijks 12:00-16:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 08:00-11:00

ma t/m za 12:00-16:00

01 oktober t/m 31 maart

Alleen op afroep, 3x24 uur van te voren aanvragen op telefoonnummer

0592-365775

ma t/m vr Geen bediening

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

telefoonnummer: 0592-231409 ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 mei t/m 31 mei
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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

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

Sluis Vries, brug over benedenhoofd (14.2) 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

telefoonnummer: 0592-541420 ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

01 oktober t/m 31 oktober

Op afroep 24 uur van te voren via nr. 050-4061313 of 0592541420
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ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

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

telefoonnummer: 050-4061313 ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

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

telefoonnummer: 050-4061313 ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 april t/m 30 april
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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

za Geen bediening

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

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

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

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

zo Geen bediening

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

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

telefoonnummer: 050-4062696 /

050-4061313

ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening
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zo Geen bediening

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

telefoonnummer: 0592-365775 ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

ma t/m vr Geen bediening

za Geen bediening

zo Geen bediening

Van Ketwich Verschuurbrug (25.9) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen. Voor zondag geldt dat de bruggen voor recreatievaart worden

bediend. Men dient dan in konvooi te varen. Om 9:00, 13:00 en 16:00 start

bij de Van Ketwich Verschuurbrug, vaart richting Zuiderhaven. Om 10:30,

14:30 en 17:30 start in de Zuiderhaven, vaart richting Van Ketwich

Verschuurbrug.

telefoonnummer: 050-3188500 of

050-3678534

ma t/m za 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m za 12:30-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 Recreatievaart
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zo/fstd 12:30-19:00 Recreatievaart

01 oktober t/m 30 april

Van ma t/m za ochtendronde om 06.00 uur richting Assen, daags ervoor

(voor 16.00 uur) aanvragen op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Van ma

t/m vr avondronde om 17.30 uur richting Delfzijl, aanvragen voor 16.00 uur

op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Men heeft dan de gelegenheid om

door de stad heen te varen. In de periode van 15 november tm 15 maart

bediening uitsluitend op afroep. Schippers die de stad willen passeren,

dienen zich daags tevoren, voor 16:00 uur te melden bij de Post

Eelderbrug, 050-3188500, en de te verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 Alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Van Iddekingebrug (26.4) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen. Voor zondag geldt dat de bruggen voor recreatievaart worden

bediend. Men dient dan in konvooi te varen. Om 9:00, 13:00 en 16:00 start

bij de Van Ketwich Verschuurbrug, vaart richting Zuiderhaven. Om 10:30,

14:30 en 17:30 start in de Zuiderhaven, vaart richting Van Ketwich

Verschuurbrug.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m za 12:30-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 Recreatievaart

zo/fstd 12:30-19:00 Recreatievaart

01 oktober t/m 30 april

Van ma t/m za ochtendronde om 06.00 uur richting Assen, daags ervoor

(voor 16.00 uur) aanvragen op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Van ma

t/m vr avondronde om 17.30 uur richting Delfzijl, aanvragen voor 16.00 uur

op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Men heeft dan de gelegenheid om

door de stad heen te varen. In de periode van 15 november tm 15 maart

bediening uitsluitend op afroep. Schippers die de stad willen passeren,

dienen zich daags tevoren, voor 16:00 uur te melden bij de Post

Eelderbrug, 050-3188500, en de te verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 Alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Julianabrug, Groningen (27.1) 01 mei t/m 30 september
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marifoonkanaal: [onbekend] De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen. Voor zondag geldt dat de bruggen voor recreatievaart worden

bediend. Men dient dan in konvooi te varen. Om 9:00, 13:00 en 16:00 start

bij de Van Ketwich Verschuurbrug, vaart richting Zuiderhaven. Om 10:30,

14:30 en 17:30 start in de Zuiderhaven, vaart richting Van Ketwich

Verschuurbrug.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m za 12:30-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 Recreatievaart

zo/fstd 12:30-19:00 Recreatievaart

01 oktober t/m 30 april

Van ma t/m za ochtendronde om 06.00 uur richting Assen, daags ervoor

(voor 16.00 uur) aanvragen op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Van ma

t/m vr avondronde om 17.30 uur richting Delfzijl, aanvragen voor 16.00 uur

op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Men heeft dan de gelegenheid om

door de stad heen te varen. In de periode van 15 november tm 15 maart

bediening uitsluitend op afroep. Schippers die de stad willen passeren,

dienen zich daags tevoren, voor 16:00 uur te melden bij de Post

Eelderbrug, 050-3188500, en de te verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 Alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Muntinghbrug (27.1) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen. Voor zondag geldt dat de bruggen voor recreatievaart worden

bediend. Men dient dan in konvooi te varen. Om 9:00, 13:00 en 16:00 start

bij de Van Ketwich Verschuurbrug, vaart richting Zuiderhaven. Om 10:30,

14:30 en 17:30 start in de Zuiderhaven, vaart richting Van Ketwich

Verschuurbrug.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m za 12:30-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 Recreatievaart

zo/fstd 12:30-19:00 Recreatievaart

01 oktober t/m 30 april

Van ma t/m za ochtendronde om 06.00 uur richting Assen, daags ervoor

(voor 16.00 uur) aanvragen op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Van ma

t/m vr avondronde om 17.30 uur richting Delfzijl, aanvragen voor 16.00 uur

op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Men heeft dan de gelegenheid om

door de stad heen te varen. In de periode van 15 november tm 15 maart

bediening uitsluitend op afroep. Schippers die de stad willen passeren,

dienen zich daags tevoren, voor 16:00 uur te melden bij de Post

Eelderbrug, 050-3188500, en de te verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00
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ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 Alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Parkbrug, Groningen (27.6) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen. Voor zondag geldt dat de bruggen voor recreatievaart worden

bediend. Men dient dan in konvooi te varen. Om 9:00, 13:00 en 16:00 start

bij de Van Ketwich Verschuurbrug, vaart richting Zuiderhaven. Om 10:30,

14:30 en 17:30 start in de Zuiderhaven, vaart richting Van Ketwich

Verschuurbrug.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m za 12:30-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 Recreatievaart

zo/fstd 12:30-19:00 Recreatievaart

01 oktober t/m 30 april

Van ma t/m za ochtendronde om 06.00 uur richting Assen, daags ervoor

(voor 16.00 uur) aanvragen op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Van ma

t/m vr avondronde om 17.30 uur richting Delfzijl, aanvragen voor 16.00 uur

op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Men heeft dan de gelegenheid om

door de stad heen te varen. In de periode van 15 november tm 15 maart

bediening uitsluitend op afroep. Schippers die de stad willen passeren,

dienen zich daags tevoren, voor 16:00 uur te melden bij de Post

Eelderbrug, 050-3188500, en de te verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 Alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Groningen, Van Hallbrug (28.0) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen. Voor zondag geldt dat de bruggen voor recreatievaart worden

bediend. Men dient dan in konvooi te varen. Om 9:00, 13:00 en 16:00 start

bij de Van Ketwich Verschuurbrug, vaart richting Zuiderhaven. Om 10:30,

14:30 en 17:30 start in de Zuiderhaven, vaart richting Van Ketwich

Verschuurbrug.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m za 12:30-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 Recreatievaart

zo/fstd 12:30-19:00 Recreatievaart

01 oktober t/m 30 april
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Van ma t/m za ochtendronde om 06.00 uur richting Assen, daags ervoor

(voor 16.00 uur) aanvragen op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Van ma

t/m vr avondronde om 17.30 uur richting Delfzijl, aanvragen voor 16.00 uur

op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Men heeft dan de gelegenheid om

door de stad heen te varen. In de periode van 15 november tm 15 maart

bediening uitsluitend op afroep. Schippers die de stad willen passeren,

dienen zich daags tevoren, voor 16:00 uur te melden bij de Post

Eelderbrug, 050-3188500, en de te verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 Alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Groningen, spoorbrug (28.0) Overzicht van de tijden waarin de spoorbrug voor het scheepvaartverkeer

op verzoek geopend kan worden.

marifoonkanaal: [onbekend] 12 december t/m 10 december

telefoonnummer: 050-3681453 Opening aanvragen via tel: 0840-835460.

dagelijks 06:00-12:00

dagelijks 12:30-19:00

Eelderbrug (28.2) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 9 De ochtendronde (maandag - zaterdag 06:00 uur) richting Assen is

uitsluitend voor beroepsvaart, en alleen op afroep, daags ervoor (voor

16:00 uur) aan te vragen op telefoonnummer: 050-3188500 (Post

Eelderbrug), of 050-3678537. De avondronde om 17:30 (maandag -

zaterdag), richting Delfzijl om 17:30; aanvragen voor 16:00, op dezelfde

telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te

varen. Voor zondag geldt dat de bruggen voor recreatievaart worden

bediend. Men dient dan in konvooi te varen. Om 9:00, 13:00 en 16:00 start

bij de Van Ketwich Verschuurbrug, vaart richting Zuiderhaven. Om 10:30,

14:30 en 17:30 start in de Zuiderhaven, vaart richting Van Ketwich

Verschuurbrug.

telefoonnummer: 050-3188500 of

050-3678534

ma t/m za 06:00-12:00 alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m za 12:30-19:00

zo/fstd 06:00-12:00 Recreatievaart

zo/fstd 12:30-19:00 Recreatievaart

01 oktober t/m 30 april

Van ma t/m za ochtendronde om 06.00 uur richting Assen, daags ervoor

(voor 16.00 uur) aanvragen op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Van ma

t/m vr avondronde om 17.30 uur richting Delfzijl, aanvragen voor 16.00 uur

op tel. 050-3188500 of 050-3678534. Men heeft dan de gelegenheid om

door de stad heen te varen. In de periode van 15 november tm 15 maart

bediening uitsluitend op afroep. Schippers die de stad willen passeren,

dienen zich daags tevoren, voor 16:00 uur te melden bij de Post

Eelderbrug, 050-3188500, en de te verwachten passeertijd op te geven.

ma t/m vr 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 17:30-19:00 Alleen beroepsvaart op afroep

za 06:00-07:30 Alleen beroepsvaart op afroep

za 09:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening
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Havenkanaal en haven van Assen (020a)

Assen, fiets/voetbrug (1.1) Bruggen worden op afstand bediend. Bel voor bediening van de bruggen

de havenmeester via Meldpunt Stadsbeheer, tel. 0592-366166.

marifoonkanaal: [onbekend] 14 mei t/m 30 juni

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 08:30-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo Geen bediening

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m za 08:30-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo 09:00-17:00

01 september t/m 09 september

ma t/m za 08:30-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo Geen bediening

10 september t/m 13 mei

ma t/m vr 08:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Brug Marsdijk of Lonerbrug (1.9) Bruggen worden op afstand bediend. Bel voor bediening van de bruggen

de havenmeester via Meldpunt Stadsbeheer, tel. 0592-366166.

marifoonkanaal: [onbekend] 14 mei t/m 30 juni

telefoonnummer: 0654-928538 ma t/m za 08:30-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo Geen bediening

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m za 08:30-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo 09:00-17:00

01 september t/m 09 september

ma t/m za 08:30-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo Geen bediening

10 september t/m 13 mei

ma t/m vr 08:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Hoornse Diep (020b)

Nijveensterkolk (0.6) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00

telefoonnummer: 050-5350266 ma t/m za 14:00-19:00

zo/fstd 10:00-12:00

zo/fstd 14:00-16:00

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.

050-5255381.

ma 09:00-12:00

ma 14:00-17:00

di t/m vr/za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Nijveensterkolk, brug over bovenhoofd (0.6) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00

telefoonnummer: 050-5350266 ma t/m za 14:00-19:00

zo/fstd 10:00-12:00

zo/fstd 14:00-16:00

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

050-5255381.

ma 09:00-12:00

ma 14:00-17:00

di t/m vr/za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Blauwe As - De Vaart (020d)

Veenlustbrug (0.2) Bel voor bediening van de bruggen de havenmeester via Meldpunt

Stadsbeheer, tel. 14 0592 (zonder netnummer) of bij geen gehoor

0592-366911.

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

telefoonnummer: [onbekend] ¿n het hoogseizoen van 1 juni tot 31 augustus is er bediening op ma t/m

zondag: van 9:00 tot 17:00 uur

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za 09:00-12:00 Op zaterdag alleen in de perdiode van 3 mei tot

en met 27 september 2014

za 13:00-17:00 Op zaterdag alleen in de perdiode van 3 mei tot

en met 27 september 2014

zo 09:00-17:00 Alleen in het hoogseizoen van 1 juni tot 31

augustus is er bediening op zondag: van 9:00 tot

17:00 uur

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks Geen bediening

Witterbrug (1.5) Bel voor bediening van de bruggen de havenmeester via Meldpunt

Stadsbeheer, tel. 14 0592 (zonder netnummer) of bij geen gehoor

0592-366911.

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

telefoonnummer: [onbekend] ¿n het hoogseizoen van 1 juni tot 31 augustus is er bediening op ma t/m

zondag: van 9:00 tot 17:00 uur

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za 09:00-12:00 Op zaterdag alleen in de perdiode van 3 mei tot

en met 27 september 2014

za 13:00-17:00 Op zaterdag alleen in de perdiode van 3 mei tot

en met 27 september 2014

zo 09:00-17:00 Alleen in het hoogseizoen van 1 juni tot 31

augustus is er bediening op zondag: van 9:00 tot

17:00 uur

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks Geen bediening

Prinses Margrietkanaal (021)

Brug Stroobos (0.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 0512-471226 di t/m vr 00:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-23:59

zo/fstd 09:00-20:00

01 september t/m 31 oktober

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00
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zo/fstd 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/fstd 09:00-17:00

Brug Blauverlaat (3.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 0512-471226 di t/m vr 00:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-23:59

zo/fstd 09:00-20:00

01 september t/m 31 oktober

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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Brug Kootstertille (8.9) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 0512-471226 di t/m vr 00:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-23:59

zo/fstd 09:00-20:00

01 september t/m 31 oktober

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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Brug Schuilenburg (11.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 22 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 0512-471226 di t/m vr 00:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

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

za 00:00-23:59

zo/fstd 09:00-20:00

01 september t/m 31 oktober

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

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Brug Burgum (16.7) ** = Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur).

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 058-2925888 ** = Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur). 1e en 2e Kerstdag gesloten.

ma t/m vr 06:00-08:00 **

ma t/m vr 09:00-18:00

za 06:00-19:00 **

zo Geen bediening

Fonejachtbrug (21.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] bediening op aanvraag via 058 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur)

telefoonnummer: 058-2925888 dagelijks Geen bediening

Spoorbrug Grou (33.9) (--Staande Mast Route-- Indien nodig contact opnemen via marifoon kanaal

18 of via de intercom ter plaatse. Bij geen contact Telefoon 088 231 5006.)

De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 038-4974957 /

088-2315006

ma t/m vr 06:05-06:13

ma t/m vr 06:42-06:50

ma t/m vr 07:12-07:20

ma t/m vr 07:42-07:50

ma t/m vr 08:12-08:20

ma t/m vr 08:42-08:50

ma t/m vr 09:12-09:20

ma t/m vr 09:42-09:50

ma t/m vr 10:12-10:20

ma t/m vr 10:42-10:50

ma t/m vr 11:12-11:20

ma t/m vr 11:42-11:50

ma t/m vr 12:12-12:20

ma t/m vr 12:42-12:50

ma t/m vr 13:12-13:20

ma t/m vr 13:42-13:50

ma t/m vr 14:12-14:20

ma t/m vr 14:42-14:50

ma t/m vr 15:12-15:20

ma t/m vr 15:42-15:50

ma t/m vr 16:12-16:20

ma t/m vr 16:42-16:50

ma t/m vr 17:12-17:20

ma t/m vr 17:42-17:50
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ma t/m vr 18:12-18:20

ma t/m vr 18:42-18:50

ma t/m vr 19:12-19:20

ma t/m vr 19:42-19:50

za 00:09-09:20

za 06:05-06:13

za 06:42-06:50

za 07:12-07:20

za 07:42-07:50

za 08:12-08:20

za 08:42-08:50

za 09:42-09:50

za 10:12-10:20

za 10:42-10:50

za 11:12-11:20

za 11:42-11:50

za 12:12-12:20

za 12:42-12:50

za 13:12-13:20

za 13:42-13:50

za 14:12-14:20

za 14:42-14:50

za 15:12-15:20

za 15:42-15:50

za 16:12-00:16

za 16:42-16:50

za 17:12-17:20

za 17:42-17:50

za 18:12-18:20

za 18:42-18:50

za 19:12-19:20

za 19:42-19:50

zo 00:10-15:20

zo 09:12-09:20

zo 09:42-09:50

zo 10:12-10:20

zo 10:42-10:50

zo 11:12-11:20

zo 11:42-11:50

zo 12:12-12:20

zo 12:42-12:50

zo 13:12-13:20

zo 13:42-13:50

zo 14:12-14:20

zo 14:42-14:50

zo 15:42-15:50

zo 16:12-00:16

zo 16:42-16:50

zo 17:12-17:20

zo 17:42-17:50

zo 18:12-18:20

zo 18:42-18:50

zo 19:12-19:20

zo 19:42-19:50

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 06:05-06:13
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ma t/m vr 06:42-06:50

ma t/m vr 07:12-07:20

ma t/m vr 07:42-07:50

ma t/m vr 08:12-08:20

ma t/m vr 08:42-08:50

ma t/m vr 09:12-09:20

ma t/m vr 09:42-09:50

ma t/m vr 10:12-10:20

ma t/m vr 10:42-10:50

ma t/m vr 11:12-11:20

ma t/m vr 11:42-11:50

ma t/m vr 12:12-12:20

ma t/m vr 12:42-12:50

ma t/m vr 13:12-13:20

ma t/m vr 13:42-13:50

ma t/m vr 14:12-14:20

ma t/m vr 14:42-14:50

ma t/m vr 15:12-15:20

ma t/m vr 15:42-15:50

ma t/m vr 16:12-16:20

ma t/m vr 16:42-16:50

ma t/m vr 17:12-17:20

ma t/m vr 17:42-17:50

ma t/m vr 18:12-18:20

ma t/m vr 18:42-18:50

ma t/m vr 19:12-19:20

ma t/m vr 19:42-19:50

ma t/m vr 20:12-20:20

ma t/m vr 20:42-20:50

za 06:05-06:13

za 06:42-06:50

za 07:12-07:20

za 07:42-07:50

za 08:12-08:20

za 08:42-08:50

za 09:12-09:20

za 09:42-09:50

za 10:12-01:02

za 10:42-10:50

za 11:12-00:11

za 11:42-11:50

za 12:12-12:20

za 12:42-12:50

za 13:12-13:20

za 13:42-13:50

za 14:12-14:20

za 14:42-14:50

za 15:12-15:20

za 15:42-15:50

za 16:12-16:20

za 16:42-16:50

za 17:12-17:20

za 17:42-17:50

za 18:12-18:20

za 18:42-18:50

za 19:12-19:20
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za 19:42-19:50

zo 09:12-09:20

zo 09:42-09:50

zo 10:12-10:20

zo 10:42-10:50

zo 11:12-00:11

zo 11:42-11:50

zo 12:12-12:20

zo 12:42-12:50

zo 13:12-13:20

zo 13:42-13:50

zo 14:12-14:20

zo 14:42-14:50

zo 15:12-15:20

zo 15:42-15:50

zo 16:12-16:20

zo 16:42-16:50

zo 17:12-17:20

zo 17:42-17:50

zo 18:12-18:20

zo 18:42-18:50

zo 19:12-19:20

zo 19:42-19:50

01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:05-06:13

ma t/m vr 06:42-06:50

ma t/m vr 07:12-07:20

ma t/m vr 07:42-07:50

ma t/m vr 08:12-08:20

ma t/m vr 08:42-08:50

ma t/m vr 09:12-09:20

ma t/m vr 09:42-09:50

ma t/m vr 10:12-00:10

ma t/m vr 10:42-10:50

ma t/m vr 11:12-11:20

ma t/m vr 11:42-11:50

ma t/m vr 12:12-12:20

ma t/m vr 12:42-12:50

ma t/m vr 13:12-13:20

ma t/m vr 13:42-13:50

ma t/m vr 14:12-14:20

ma t/m vr 14:42-14:50

ma t/m vr 15:12-15:20

ma t/m vr 15:42-15:50

ma t/m vr 16:12-16:20

ma t/m vr 16:42-16:50

ma t/m vr 17:12-17:20

ma t/m vr 17:42-17:50

ma t/m vr 18:12-18:20

ma t/m vr 18:42-18:50

ma t/m vr 19:12-19:20

ma t/m vr 19:42-19:50

za 06:05-06:13

za 06:42-06:50

za 07:12-07:20

za 07:12-07:20
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za 07:42-07:50

za 08:12-08:20

za 08:42-08:50

za 09:12-09:20

za 09:42-09:50

za 10:12-10:20

za 10:42-10:50

za 11:12-11:20

za 11:42-11:50

za 12:12-12:20

za 12:42-12:50

za 13:12-13:20

za 13:42-13:50

za 14:12-14:20

za 14:42-14:50

za 15:12-15:20

za 15:42-15:50

za 16:12-16:20

za 16:42-16:50

za 17:42-17:50

za 18:12-18:20

za 18:42-18:50

za 19:12-19:20

za 19:42-19:50

zo 09:12-09:20

zo 09:42-09:50

zo 10:12-10:20

zo 10:42-10:50

zo 11:12-11:20

zo 11:42-11:50

zo 12:12-12:20

zo 12:42-12:50

zo 13:12-13:20

zo 13:42-13:50

zo 14:12-14:20

zo 14:42-14:50

zo 15:12-15:20

zo 15:42-15:50

zo 16:12-16:20

zo 16:42-16:50

zo 17:12-17:20

zo 17:42-17:50

zo 18:12-18:20

zo 18:42-18:50

zo 19:12-19:20

zo 19:42-19:50

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:05-06:13

ma t/m vr 06:42-06:50

ma t/m vr 07:12-07:20

ma t/m vr 07:42-07:50

ma t/m vr 08:12-08:20

ma t/m vr 08:45-08:53

ma t/m vr 09:12-09:20

ma t/m vr 09:42-09:50

ma t/m vr 10:12-10:20
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ma t/m vr 10:42-10:50

ma t/m vr 11:12-11:20

ma t/m vr 11:42-11:50

ma t/m vr 12:12-12:20

ma t/m vr 12:42-12:50

ma t/m vr 13:12-13:20

ma t/m vr 13:42-13:50

ma t/m vr 14:12-14:20

ma t/m vr 14:42-14:50

ma t/m vr 15:12-15:20

ma t/m vr 15:42-15:50

ma t/m vr 16:12-16:20

ma t/m vr 16:42-16:50

ma t/m vr 17:12-17:20

ma t/m vr 17:42-17:50

ma t/m vr 18:12-18:20

ma t/m vr 18:42-18:50

ma t/m vr 19:12-19:20

ma t/m vr 19:42-19:50

za 00:10-12:20

za 06:05-06:13

za 06:50-06:58

za 07:12-07:20

za 07:42-07:50

za 08:12-08:20

za 08:42-08:50

za 09:12-09:20

za 09:42-09:50

za 10:12-10:20

za 10:42-10:50

za 11:12-11:20

za 11:42-11:50

za 12:42-12:50

za 13:12-13:20

za 13:42-13:50

za 14:12-14:20

za 14:42-14:50

za 15:12-15:20

za 15:42-15:50

za 16:12-16:20

za 16:42-16:50

za 17:12-17:20

za 17:42-17:50

za 18:12-18:20

za 18:42-18:50

za 19:12-19:20

za 19:42-19:50

zo Geen bediening

Brug Oudeschouw (36.0) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening tot maximaal windkracht 5.

telefoonnummer: 058-2925888 dagelijks 09:00-17:00 Alleen op het hele uur.

Brug Uitwellingerga (46.3) 15 maart t/m 14 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur)

telefoonnummer: 058-2925888 ma t/m vr 06:00-08:00

ma t/m vr 19:00-20:00
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za 06:00-08:00

za 18:00-19:00

15 maart t/m 31 maart

ma t/m vr 08:00-19:00

za/fstd 08:00-18:00

01 april t/m 30 april

ma t/m za 08:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 april t/m 31 maart

Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur)

ma t/m vr 06:00-08:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-08:00

01 mei t/m 30 april

Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur)

dagelijks 06:00-08:00

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za 08:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 08:00-21:00

za 08:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 juni t/m 31 mei

Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur)

ma t/m za 06:00-08:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 08:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 september t/m 31 augustus

Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur)

ma t/m za 06:00-08:00

01 oktober t/m 30 september

Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur)

ma t/m za 06:00-08:00

ma t/m vr 19:00-20:00

01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks 08:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 14 november

ma t/m vr 08:00-19:00

za 08:00-18:00

01 november t/m 31 oktober

Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur)

ma t/m vr 06:00-08:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-08:00

za 18:00-19:00

15 november t/m 14 maart

ma t/m vr 08:00-17:00

15 november t/m 14 november
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Bediening op aanvraag via 058 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur)1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten)

ma t/m vr 06:00-08:00

ma t/m vr 17:00-20:00

vr/za 06:00-19:00

Brug Spannenburg (56.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 1e en 2e kerstdag gesloten.

telefoonnummer: 0514-561344 ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-20:00

zo 06:00-17:00

Prinses Margrietsluis, brug over benedenhoofd (63.4) Schutbeperking bij waterstanden van hoger dan NAP+0,90m en lager dan

NAP-1,0m.

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0514-561344 ma 06:00-23:59

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

01 januari t/m 31 december

1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag gesloten. 2e Paasdag en 2e

Pinksterdag bediening als zondag 24 en 31 december bediening tot 20:00

uur

za 00:00-20:00

zo/fstd 06:00-20:00

Prinses Margrietsluis (63.5) Schutbeperking bij waterstanden van hoger dan NAP+0,90m en lager dan

NAP-1,0m.

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0514-561344 / fax

0514-561804

ma 06:00-23:59

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

01 januari t/m 31 december

1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag gesloten. 2e Paasdag en 2e

Pinksterdag bediening als zondag 24 en 31 december bediening tot 20:00

uur

za 00:00-20:00

zo/fstd 06:00-20:00

Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (021b)

Fietsbrug in de J.W. de Visserwei (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

zo/fstd Geen bediening

Heerengat of Heeresloot (021d)

Heerenzijl, brug (2.7) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00
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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

dagelijks Geen bediening

Van Harinxmakanaal (022)

Tsjerk Hiddessluizen (0.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0517-412336 /

06-53752587

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 06:00-19:00

zo/fstd 09:00-17:00

Tsjerk Hiddessluizen, brug over buitenhoofd (1) (0.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0517-412336 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 06:00-19:00

zo/fstd 09:00-17:00

Koningsbrug (2.2) Koningsbrug, betaalde beroepsvaart tot 22.00 uur (voor 16.00 aanvragen)

en geen zondagpauze tussen 16.15 - 17.15 uur.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: 0517-412587 Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00
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za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 november t/m 14 november

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

15 november t/m 14 maart

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-17:00

ma t/m vr 17:00-21:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Kiesterzijl, brug (6.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0517-392382 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 06:00-19:00
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zo/fstd 09:00-17:00

Frisiabrege (7.9) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 84 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: [onbekend] 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 06:00-19:00

zo/fstd 09:00-17:00

Stationsbrug, Franeker (9.5) In verband met de treinenloop kan oponthoud ontstaan.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0517-392371 ma t/m vr 06:00-21:00

za 06:00-20:00

zo/fstd 10:00-18:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 06:00-21:00

za 06:00-20:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:00-21:00

za 06:00-20:00

zo/fstd 10:00-18:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-21:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Dronrijp, brug (16.4) Koningsbrug, betaalde beroepsvaart tot 22.00 uur (voor 16.00 aanvragen)

en geen zondagpauze tussen 16.15 - 17.15 uur.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15
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zo/fstd 17:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 november t/m 14 november

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

15 november t/m 14 maart

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-17:00

ma t/m vr 17:00-21:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Ritsumazijl, brug (23.4) Koningsbrug, betaalde beroepsvaart tot 22.00 uur (voor 16.00 aanvragen)

en geen zondagpauze tussen 16.15 - 17.15 uur.

marifoonkanaal: 18 15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: 058-2542078 Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening
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01 april t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 november t/m 14 november

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening
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15 november t/m 14 maart

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-17:00

ma t/m vr 17:00-21:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Harinxmakanaalspoorbrug (24.9) Staande mast route. De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 058-2120968 ma t/m vr 06:13-06:21

ma t/m vr 06:56-07:00

ma t/m vr 07:26-07:30

ma t/m vr 07:56-08:00

ma t/m vr 08:26-08:30

ma t/m vr 08:56-09:00

ma t/m vr 09:26-09:30

ma t/m vr 09:56-10:00

ma t/m vr 10:26-10:30

ma t/m vr 10:56-11:00

ma t/m vr 11:26-11:30

ma t/m vr 11:56-12:00

ma t/m vr 12:26-12:30

ma t/m vr 12:56-13:00

ma t/m vr 13:26-13:30

ma t/m vr 13:56-14:00

ma t/m vr 14:26-14:30

ma t/m vr 14:56-15:00

ma t/m vr 15:26-15:30

ma t/m vr 15:56-16:00

ma t/m vr 16:26-16:30

ma t/m vr 16:56-17:00

ma t/m vr 17:26-17:30

ma t/m vr 17:56-18:00

ma t/m vr 18:26-18:30

ma t/m vr 18:56-19:00

ma t/m vr 19:26-19:30

ma t/m vr 19:56-20:00

ma t/m vr 20:26-20:30

ma t/m vr 20:59-21:03

ma t/m vr 21:26-21:30

za 06:04-06:12

za 06:28-06:40

za 06:56-07:00

za 07:26-07:30

za 07:56-08:00

za 08:26-08:30

za 08:56-09:00

za 09:26-09:30

za 09:56-10:00

za 10:26-10:30

za 10:56-11:00

za 11:26-11:30

za 11:56-12:00

za 12:26-12:30

za 12:56-13:00
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za 13:26-13:30

za 13:56-14:00

za 14:26-14:30

za 14:56-15:00

za 15:26-15:30

za 15:56-16:00

za 16:26-16:30

za 16:56-17:00

za 17:26-17:30

za 17:56-18:00

za 18:26-18:30

za 18:56-19:00

za 19:26-19:30

za 19:56-20:00

zo 08:56-09:00

zo 09:26-09:30

zo 09:56-10:00

zo 10:26-10:30

zo 10:56-11:00

zo 11:26-11:30

zo 11:56-12:00

zo 12:26-12:30

zo 12:56-13:00

zo 13:26-13:30

zo 13:56-14:00

zo 14:26-14:30

zo 14:56-15:00

zo 15:26-15:30

zo 16:26-16:30

zo 16:56-17:00

zo 18:26-18:30

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 06:09-06:19

ma t/m vr 06:56-07:00

ma t/m vr 07:26-07:30

ma t/m vr 07:56-08:00

ma t/m vr 08:26-08:30

ma t/m vr 08:56-09:00

ma t/m vr 09:26-09:30

ma t/m vr 09:56-10:00

ma t/m vr 10:26-10:30

ma t/m vr 10:56-11:00

ma t/m vr 11:26-11:30

ma t/m vr 11:56-12:00

ma t/m vr 12:26-12:30

ma t/m vr 12:56-13:00

ma t/m vr 13:26-13:30

ma t/m vr 13:56-14:00

ma t/m vr 14:26-14:30

ma t/m vr 14:56-15:00

ma t/m vr 15:26-15:30

ma t/m vr 15:56-16:00

ma t/m vr 16:26-16:30

ma t/m vr 16:56-17:00

ma t/m vr 17:26-17:30

ma t/m vr 17:56-18:00
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ma t/m vr 18:26-18:30

ma t/m vr 18:56-19:00

ma t/m vr 19:26-19:30

ma t/m vr 19:56-20:00

ma t/m vr 20:26-20:30

ma t/m vr 20:59-21:03

ma t/m vr 21:26-21:30

za 06:06-06:14

za 06:28-06:40

za 06:56-07:00

za 07:26-07:30

za 07:56-08:00

za 08:26-08:30

za 08:56-09:00

za 09:26-09:30

za 09:56-10:00

za 10:26-10:30

za 10:56-11:00

za 11:26-11:30

za 11:56-12:00

za 12:26-12:30

za 12:56-13:00

za 13:26-13:30

za 13:56-14:00

za 14:26-14:30

za 14:56-15:00

za 15:26-15:30

za 15:56-16:00

za 16:26-16:30

za 16:56-17:00

za 17:26-17:30

za 17:56-18:00

za 18:26-18:30

za 18:56-19:00

za 19:26-19:30

za 19:56-20:00

zo 08:56-09:00

zo 09:26-09:30

zo 09:56-10:00

zo 10:26-10:30

zo 10:56-11:00

zo 11:26-11:30

zo 11:56-12:00

zo 12:26-12:30

zo 12:56-13:00

zo 13:26-13:30

zo 13:56-14:00

zo 14:26-14:30

zo 14:56-15:00

zo 15:26-15:30

zo 15:56-16:00

zo 16:26-16:30

zo 16:56-17:00

zo 17:26-17:30

zo 17:56-18:00

zo 18:26-18:30
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zo 18:56-19:00

zo 19:26-19:30

zo 19:56-20:00

zo 20:26-20:30

01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:09-06:19

ma t/m vr 06:56-07:00

ma t/m vr 07:26-07:30

ma t/m vr 07:56-08:00

ma t/m vr 08:26-08:30

ma t/m vr 08:56-09:00

ma t/m vr 09:26-09:30

ma t/m vr 09:56-10:00

ma t/m vr 10:26-10:30

ma t/m vr 10:56-11:00

ma t/m vr 11:26-11:30

ma t/m vr 11:56-12:00

ma t/m vr 12:26-12:30

ma t/m vr 12:56-13:00

ma t/m vr 13:26-13:30

ma t/m vr 13:56-14:00

ma t/m vr 14:26-14:30

ma t/m vr 14:56-15:00

ma t/m vr 15:26-15:30

ma t/m vr 15:56-16:00

ma t/m vr 16:26-16:30

ma t/m vr 16:56-17:00

ma t/m vr 17:26-17:30

ma t/m vr 17:56-18:00

ma t/m vr 18:26-18:30

ma t/m vr 18:56-19:00

ma t/m vr 19:26-19:30

ma t/m vr 19:26-19:30

ma t/m vr 19:56-20:00

ma t/m vr 20:26-20:30

ma t/m vr 20:59-21:03

ma t/m vr 21:26-21:30

za 06:06-06:14

za 06:28-06:40

za 06:56-07:00

za 07:26-07:30

za 07:56-08:00

za 08:26-08:30

za 08:56-09:00

za 09:26-09:30

za 09:56-10:00

za 10:26-10:30

za 10:56-11:00

za 11:26-11:30

za 11:56-12:00

za 12:26-12:30

za 12:56-13:00

za 13:26-13:30

za 13:56-14:00

za 14:26-14:30

za 14:56-15:00
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za 15:26-15:30

za 15:56-16:00

za 16:26-16:30

za 16:56-17:00

za 17:26-17:30

za 17:56-18:00

za 18:26-18:30

za 18:56-19:00

za 19:26-19:30

za 19:56-20:00

zo 08:56-09:00

zo 09:26-09:30

zo 09:56-10:00

zo 10:26-10:30

zo 10:56-11:00

zo 11:26-11:30

zo 11:56-12:00

zo 12:26-12:30

zo 12:56-13:00

zo 13:26-13:30

zo 13:56-14:00

zo 14:26-14:30

zo 14:56-15:00

zo 15:26-15:30

zo 15:56-16:00

zo 16:26-16:30

zo 16:56-17:00

zo 18:26-18:30

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 07:26-07:30

ma t/m vr 07:56-08:00

ma t/m vr 08:26-08:30

ma t/m vr 08:56-09:00

ma t/m vr 09:26-09:30

ma t/m vr 09:56-10:00

ma t/m vr 10:26-10:30

ma t/m vr 10:56-11:00

ma t/m vr 11:26-11:30

ma t/m vr 11:56-12:00

ma t/m vr 12:26-12:30

ma t/m vr 12:56-13:00

ma t/m vr 13:26-13:30

ma t/m vr 13:56-14:00

ma t/m vr 14:26-14:30

ma t/m vr 14:56-15:00

ma t/m vr 15:26-15:30

ma t/m vr 15:56-16:00

ma t/m vr 16:26-16:30

ma t/m vr 16:56-17:00

ma t/m vr 17:26-17:30

ma t/m vr 17:56-18:00

ma t/m vr 18:26-18:30

ma t/m vr 18:56-19:00

ma t/m vr 19:26-19:30

ma t/m vr 19:56-20:00

za 06:04-06:12

Pagina 112 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

za 06:28-06:40

za 06:56-07:00

za 07:26-07:30

za 07:56-08:00

za 08:26-08:30

za 08:56-09:00

za 09:26-09:30

za 09:56-10:00

za 10:26-10:30

za 10:56-11:00

za 11:26-11:30

za 11:56-12:00

za 12:26-12:30

za 12:56-13:00

za 13:26-13:30

za 13:56-14:00

za 14:26-14:30

za 14:56-15:00

za 15:26-15:30

za 15:56-16:00

za 16:26-16:30

za 16:56-17:00

za 17:26-17:30

za 17:56-18:00

za 18:26-18:30

za 18:56-19:00

za 19:26-19:30

za 19:56-20:00

Spoorbrug HRMK (26.1) Staande mast route. De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 058-2885998 ma t/m vr 06:26-06:39

ma t/m vr 06:56-07:06

ma t/m vr 07:24-07:31

ma t/m vr 07:54-08:04

ma t/m vr 08:24-08:31

ma t/m vr 08:54-09:04

ma t/m vr 09:24-09:31

ma t/m vr 09:54-10:04

ma t/m vr 10:24-10:31

ma t/m vr 10:54-11:04

ma t/m vr 11:24-11:31

ma t/m vr 11:54-12:04

ma t/m vr 12:24-12:31

ma t/m vr 12:54-01:30

ma t/m vr 13:32-13:31

ma t/m vr 13:54-14:04

ma t/m vr 14:24-14:31

ma t/m vr 14:54-15:04

ma t/m vr 15:24-15:31

ma t/m vr 15:54-16:04

ma t/m vr 16:24-16:31

ma t/m vr 16:54-17:04

ma t/m vr 17:24-17:31

ma t/m vr 17:54-18:04

ma t/m vr 18:24-18:31
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ma t/m vr 18:54-19:04

ma t/m vr 19:24-19:31

ma t/m vr 19:54-20:04

ma t/m vr 20:24-02:03

ma t/m vr 20:54-21:04

za 06:56-07:06

za 07:26-07:36

za 07:53-08:03

za 08:26-08:36

za 08:53-09:03

za 09:24-09:31

za 09:53-10:03

za 10:26-10:36

za 10:53-11:03

za 11:26-11:36

za 11:53-12:03

za 12:26-12:36

za 12:53-13:03

za 13:26-13:36

za 13:53-14:03

za 14:26-14:36

za 14:53-15:03

za 15:26-15:36

za 15:53-16:03

za 16:26-16:36

za 16:53-17:03

za 17:26-17:36

za 17:53-18:03

za 18:26-18:36

za 18:53-19:03

za 19:26-19:36

zo 08:53-09:03

zo 09:26-09:36

zo 09:53-10:03

zo 10:26-10:36

zo 10:53-11:03

zo 11:26-11:36

zo 11:53-12:03

zo 12:26-12:36

zo 12:53-13:03

zo 13:26-13:36

zo 13:53-14:03

zo 14:26-14:36

zo 14:53-15:03

zo 15:26-15:36

zo 15:53-16:03

zo 16:26-16:36

zo 16:53-17:03

zo 17:26-17:36

zo 17:53-18:03

zo 18:26-18:36

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 01:35-14:04

ma t/m vr 06:26-06:39

ma t/m vr 06:56-07:06

ma t/m vr 07:24-07:31
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ma t/m vr 07:54-08:04

ma t/m vr 08:24-08:31

ma t/m vr 08:54-09:04

ma t/m vr 09:24-09:31

ma t/m vr 09:54-00:10

ma t/m vr 10:24-10:31

ma t/m vr 10:54-11:04

ma t/m vr 11:24-11:31

ma t/m vr 11:54-12:04

ma t/m vr 12:24-12:31

ma t/m vr 12:54-13:04

ma t/m vr 13:24-13:31

ma t/m vr 14:24-14:31

ma t/m vr 14:54-15:04

ma t/m vr 15:24-15:31

ma t/m vr 15:54-16:04

ma t/m vr 16:24-16:31

ma t/m vr 16:54-17:04

ma t/m vr 17:24-17:31

ma t/m vr 17:54-18:04

ma t/m vr 18:24-18:31

ma t/m vr 18:54-19:04

ma t/m vr 19:24-19:31

ma t/m vr 19:54-20:04

ma t/m vr 20:24-20:31

ma t/m vr 20:54-21:04

za 06:56-07:06

za 07:26-07:36

za 07:53-08:03

za 08:26-08:36

za 08:53-09:03

za 09:26-09:36

za 09:53-10:03

za 10:26-10:36

za 10:53-11:03

za 11:26-00:10

za 11:53-12:03

za 12:26-12:36

za 12:53-13:03

za 13:26-13:36

za 13:53-14:03

za 14:26-14:36

za 14:53-01:50

za 15:26-15:36

za 15:53-16:03

za 16:26-16:36

za 16:53-17:03

za 17:26-17:36

za 17:53-18:03

za 18:26-18:36

za 18:53-19:03

za 19:26-19:36

zo 08:53-09:03

zo 09:26-09:36

zo 09:53-10:03

zo 10:26-10:36
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zo 10:53-11:03

zo 11:26-11:36

zo 11:53-12:03

zo 12:26-12:36

zo 12:53-13:03

zo 13:26-13:36

zo 13:53-14:03

zo 14:26-14:36

zo 14:53-00:10

zo 15:26-15:36

zo 15:53-16:03

zo 16:26-16:36

zo 16:53-17:03

zo 17:26-17:36

zo 17:53-18:03

zo 18:26-18:36

zo 18:53-19:03

zo 19:26-19:36

01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:26-06:39

ma t/m vr 06:56-07:06

ma t/m vr 07:24-07:30

ma t/m vr 07:54-08:04

ma t/m vr 08:24-08:31

ma t/m vr 08:54-09:04

ma t/m vr 09:24-09:31

ma t/m vr 09:54-10:04

ma t/m vr 10:24-10:31

ma t/m vr 10:54-11:04

ma t/m vr 11:24-11:31

ma t/m vr 11:54-12:04

ma t/m vr 12:24-12:31

ma t/m vr 12:54-13:04

ma t/m vr 13:24-13:31

ma t/m vr 13:54-14:04

ma t/m vr 14:24-14:31

ma t/m vr 14:54-15:04

ma t/m vr 15:24-15:31

ma t/m vr 15:54-16:04

ma t/m vr 16:24-16:31

ma t/m vr 16:54-17:04

ma t/m vr 17:24-17:31

ma t/m vr 17:54-18:04

ma t/m vr 18:24-18:31

ma t/m vr 18:54-19:04

ma t/m vr 19:24-19:31

ma t/m vr 19:54-20:04

ma t/m vr 20:24-20:31

ma t/m vr 20:54-21:04

za 06:56-07:06

za 07:26-07:36

za 07:53-08:03

za 08:26-08:36

za 08:53-09:03

za 09:24-09:31

za 09:53-10:03
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za 10:26-10:36

za 10:53-11:03

za 11:26-11:36

za 11:53-12:03

za 12:26-12:36

za 12:53-13:03

za 13:26-13:36

za 13:53-14:03

za 14:26-01:43

za 14:53-15:03

za 15:26-15:36

za 15:53-16:03

za 16:26-16:36

za 16:53-17:03

za 17:26-17:36

za 17:53-18:03

za 18:26-18:36

za 18:53-19:03

za 19:26-19:36

zo 08:53-09:03

zo 09:26-09:36

zo 09:53-10:03

zo 10:26-00:10

zo 10:53-11:03

zo 11:26-11:36

zo 11:53-12:03

zo 12:26-01:23

zo 12:53-13:03

zo 13:26-13:36

zo 13:53-14:03

zo 14:26-14:36

zo 14:53-15:03

zo 15:26-15:36

zo 15:53-16:03

zo 16:26-16:36

zo 16:53-17:03

zo 17:26-00:17

zo 17:53-18:03

zo 18:26-18:36

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:26-06:39

ma t/m vr 06:56-07:00

ma t/m vr 07:24-07:31

ma t/m vr 07:54-08:04

ma t/m vr 08:24-08:31

ma t/m vr 08:54-09:04

ma t/m vr 09:24-09:31

ma t/m vr 09:54-10:04

ma t/m vr 10:24-10:31

ma t/m vr 10:54-11:04

ma t/m vr 11:24-11:31

ma t/m vr 11:54-12:04

ma t/m vr 12:24-00:10

ma t/m vr 12:54-13:04

ma t/m vr 13:24-13:31

ma t/m vr 13:54-01:40
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ma t/m vr 14:24-14:31

ma t/m vr 14:54-15:04

ma t/m vr 15:24-15:31

ma t/m vr 15:54-16:04

ma t/m vr 16:24-16:34

ma t/m vr 16:54-17:04

ma t/m vr 17:24-17:31

ma t/m vr 17:54-18:04

ma t/m vr 18:24-18:31

ma t/m vr 18:54-19:04

ma t/m vr 19:24-19:31

ma t/m vr 19:54-20:04

za 06:56-07:06

za 07:26-07:36

za 07:50-08:03

za 08:26-08:36

za 08:53-09:03

za 09:24-09:31

za 09:53-10:03

za 10:26-10:36

za 10:53-11:03

za 11:26-11:36

za 11:53-12:03

za 12:26-12:36

za 12:53-13:03

za 13:53-14:03

za 14:26-14:36

za 14:53-15:03

za 15:26-15:36

za 15:53-16:03

za 16:26-16:36

za 16:53-17:03

za 17:26-17:36

za 17:53-18:03

za 18:26-18:36

za 18:53-19:03

za 19:26-19:36

Van Harinxmabrug (27.7) Drachtsterbrug wordt op afstand bediend vanaf de Van Harinxmabruggen.

Zwettebrug gerelateerd aan bedieningsschema NS (wijzigingen

voorbehouden).

marifoonkanaal: 18 15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: 058-2886222 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

Pagina 118 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 14 november

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

15 november t/m 14 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 17:00-21:00
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za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Drachtsterbrug (29.1) Drachtsterbrug wordt op afstand bediend vanaf de Van Harinxmabruggen.

Zwettebrug gerelateerd aan bedieningsschema NS (wijzigingen

voorbehouden).

marifoonkanaal: 18 15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: 058-2925888 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

ma t/m vr 09:00-16:00
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ma t/m vr 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 14 november

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

15 november t/m 14 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2886222.

ma t/m vr 05:00-07:00

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

ma t/m vr 17:00-21:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Nauwe Greuns (022a)

Oxena brids, draaibrug (2.6) Bediening op afstand vanaf Greunsbrug.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend] 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

za/zo/fstd Geen bediening

Pylkwiersterbrege (3.1) Bediening op afstand vanaf Greunsbrug.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend] 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
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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

za/zo/fstd Geen bediening

Noordergracht (022n)

Franekerpoortsbrug (0.4) Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur.

Opening is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur

Opening Is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks 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 Op afroep VHF kanaal 11 of tel. 0517-412512.

dagelijks 00:00-23:59

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).

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.

ma t/m za 06:00-22:00

zo 07:55-21:55

01 november t/m 31 maart

Bediening op aanvraag via VHF 11 of tel. 0517-412512.

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Raadhuisbrug (0.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening door jachthavenmeester tel. 0517-415666.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 06:00-22:00

zo 07:45-21:45

01 november t/m 31 maart

Bediening op aanvraag via VHF 11 of tel. 0517-412512.

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00
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zo/fstd Geen bediening

Grote Sluis, Harlingen (0.7) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening op aanvraag via tel. 0653-752587.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

dagelijks Geen bediening

Grote Sluis, Harlingen, brug over binnenhoofd (0.7) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening op aanvraag via tel. 0653-752587.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

dagelijks Geen bediening

Leeuwenbrug (0.7) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening op aanvraag via tel. 0653-752587.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

dagelijks Geen bediening

Vaarweg van Franeker naar Berlikum (025)

Kaatsveldbrug (1.2) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 09:00-17:00

Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (026)

Klaaibrege (6.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (027)

Willem Loresluis, brug over buitenhoofd (8.2) Engwierumerbrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0511-408316 ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-19:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei
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ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Willem Loresluis (8.3) Engwierumerbrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0511-408316 ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-19:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus
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ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Engwierumerbrug (9.6) Engwierumerbrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-19:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-20:00

01 september t/m 30 september
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ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Ir. D.F. Woudabrug, Stienfeksterbrege (12.3) 01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: 22 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

dagelijks 19:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00
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ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Schreiersbrug (18.0) 01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: 22 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

dagelijks 19:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Woudpoortbrug (19.5) 01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: 20 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

dagelijks 19:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus
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Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Altenabrege (20.2) 01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

dagelijks 19:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart
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Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Iebrege (Eebrug), Dokkum (20.6) 01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

dagelijks 19:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks 07:00-09:00

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Hogebrug of Klaarkampsterbrug (24.7) Engwierumerbrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-19:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00
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ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Steenendamsterbrug (28.8) Engwierumerbrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-19:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00
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ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Steenhuisbrug (29.1) Engwierumerbrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-19:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00
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ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Eebrug, Leeuwarden (41.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 84 Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 september t/m 31 oktober

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 november t/m 31 maart

Alle dagen alleen op afroep.

ma t/m vr 06:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Noorderbrug, Leeuwarden (41.8) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 84 Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00
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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

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 september t/m 31 oktober

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 november t/m 31 maart

Alle dagen alleen op afroep.

ma t/m vr 06:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vrouwenpoortsbrug (42.7) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 84 Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 september t/m 31 oktober

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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
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01 november t/m 31 maart

Alle dagen alleen op afroep.

ma t/m vr 06:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Verlaatsbrug, Leeuwarden (43.3) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 84 Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 september t/m 31 oktober

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 november t/m 31 maart

Alle dagen alleen op afroep.

ma t/m vr 06:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Hermesbrug (44.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 84 Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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
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za/zo/fstd 17:15-20:00

01 september t/m 31 oktober

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2925888.

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

01 november t/m 31 maart

Alle dagen alleen op afroep.

ma t/m vr 06:00-07:00

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

ma t/m vr 18:00-19:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Slauerhoffbrug, Leeuwarden (44.8) Bediening op afstand vanaf Zwettebrug.

marifoonkanaal: 84 15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: 058-2120968 Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

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 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

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 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

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 18:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus
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Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

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 18:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

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 18:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

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 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-07:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 november t/m 14 november

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

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 18:00-19:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

15 november t/m 14 maart

Alleen op afroep, aanvragen via tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-09:00

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

ma t/m vr 16:00-17:00

ma t/m vr 17:00-18:00

ma t/m vr 18:00-20:00
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za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (028)

Greunsbrug, Leeuwarden (0.6) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2120968.

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

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2120968.

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

01 september t/m 31 oktober

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2120968.

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

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 058-2120968.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 18:00-20:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Greunsspoorbrug (1.5) Opening aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel: 0840 835460.

marifoonkanaal: 22 30 maart t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend] 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 vr 08:56-09:02

ma t/m vr 09:26-09:32

ma t/m vr 09:56-10:02

ma t/m vr 10:26-10:32

ma t/m vr 10:56-11:02

ma t/m vr 11:26-11:32

ma t/m vr 11:56-12:02

ma t/m vr 13:26-13:32

ma t/m vr 13:56-14:02

ma t/m vr 14:26-14:32

ma t/m vr 14:56-15:02
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ma t/m vr 15:26-15:32

ma t/m vr 15:56-16:02

ma t/m vr 16:26-16:32

ma t/m vr 17:56-18:02

ma t/m vr 18:26-18:32

ma t/m vr 18:56-19:02

ma t/m vr 19:26-19:32

ma t/m vr 19:56-20:02

ma t/m vr 20:26-20:32

za 08:56-09:02

za 09:26-09:32

za 09:56-10:02

za 10:26-10:32

za 10:56-11:02

za 11:26-11:32

za 11:56-12:02

za 13:26-13:32

za 13:56-14:02

za 14:26-14:32

za 14:56-15:02

za 15:26-15:32

za 15:56-16:02

za 16:26-16:32

za 17:56-18:02

za 18:26-18:32

za 18:56-19:02

za 19:26-19:32

zo 08:56-09:02

zo 09:26-09:32

zo 09:56-10:02

zo 10:26-10:32

zo 10:56-11:02

zo 11:26-11:32

zo 11:56-12:02

zo 13:26-13:32

zo 13:56-14:02

zo 14:26-14:32

zo 14:56-15:02

zo 15:26-15:32

zo 15:56-16:02

zo 16:26-16:32

zo 17:56-18:02

zo 18:26-18:32

zo 18:56-19:02

zo 19:26-19:32

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

ma t/m vr 08:56-09:02

ma t/m vr 09:26-09:32

ma t/m vr 09:56-10:02

ma t/m vr 10:26-10:32
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ma t/m vr 10:56-11:02

ma t/m vr 11:26-11:32

ma t/m vr 11:56-12:02

ma t/m vr 13:26-13:32

ma t/m vr 13:56-14:02

ma t/m vr 14:26-14:32

ma t/m vr 14:56-15:02

ma t/m vr 15:26-15:32

ma t/m vr 15:56-16:02

ma t/m vr 16:26-16:32

ma t/m vr 17:56-18:02

ma t/m vr 18:26-18:32

ma t/m vr 18:56-19:02

ma t/m vr 19:26-19:32

ma t/m vr 19:56-20:02

ma t/m vr 20:26-20:32

za 08:56-09:02

za 09:26-09:32

za 09:56-10:02

za 10:26-10:32

za 10:56-11:02

za 11:26-11:32

za 11:56-12:02

za 13:26-13:32

za 13:56-14:02

za 14:26-14:32

za 14:56-15:02

za 15:26-15:32

za 15:56-16:02

za 16:26-16:32

za 17:56-18:02

za 18:26-18:32

za 18:56-19:02

za 19:26-19:32

zo 08:56-09:02

zo 09:56-10:02

zo 10:26-10:32

zo 10:56-11:02

zo 11:26-11:32

zo 12:00-12:06

zo 13:26-13:32

zo 14:00-14:06

zo 14:26-14:32

zo 15:00-15:06

zo 15:26-15:32

zo 16:00-16:06

zo 16:26-16:32

zo 18:00-18:06

zo 18:26-18:32

zo 19:00-19:06

zo 19:26-19:32

zo 20:00-20:06

zo 20:26-20:32

01 september t/m 09 december

ma t/m vr 05:56-06:02

ma t/m vr 06:23-06:29
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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 vr 08:56-09:02

ma t/m vr 09:26-09:32

ma t/m vr 09:56-10:02

ma t/m vr 10:26-10:32

ma t/m vr 10:56-11:02

ma t/m vr 11:26-11:32

ma t/m vr 11:56-12:02

ma t/m vr 13:26-13:32

ma t/m vr 13:56-14:02

ma t/m vr 14:26-14:32

ma t/m vr 14:56-15:02

ma t/m vr 15:26-15:32

ma t/m vr 15:56-16:02

ma t/m vr 16:26-16:32

ma t/m vr 17:56-18:02

ma t/m vr 18:26-18:32

ma t/m vr 18:56-19:02

ma t/m vr 19:26-19:32

ma t/m vr 19:56-20:02

ma t/m vr 20:26-20:32

za 08:56-09:02

za 09:26-09:32

za 09:56-10:02

za 10:26-10:32

za 10:56-11:02

za 11:26-11:32

za 11:56-12:02

za 13:26-13:32

za 13:56-14:02

za 14:26-14:32

za 14:56-15:02

za 15:26-15:32

za 15:56-16:02

za 16:26-16:32

za 17:56-18:02

za 18:26-18:32

za 18:56-19:02

za 19:26-19:32

zo 08:56-09:02

zo 09:56-10:02

zo 10:26-10:32

zo 10:56-11:02

zo 11:26-11:32

zo 12:00-12:06

zo 13:26-13:32

zo 14:00-14:06

zo 14:26-14:32

zo 15:00-15:06

zo 15:26-15:32

zo 16:00-16:06

zo 16:26-16:32

zo 18:00-18:06
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zo 18:26-18:32

zo 19:00-19:06

zo 19:26-19:32

10 december t/m 29 maart

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 vr 08:56-09:02

ma t/m vr 09:26-09:32

ma t/m vr 09:56-10:02

ma t/m vr 10:26-10:32

ma t/m vr 10:56-11:02

ma t/m vr 11:26-11:32

ma t/m vr 11:56-12:02

ma t/m vr 13:26-13:32

ma t/m vr 13:56-14:02

ma t/m vr 14:26-14:32

ma t/m vr 14:56-15:02

ma t/m vr 15:26-15:32

ma t/m vr 15:56-16:02

ma t/m vr 16:26-16:32

ma t/m vr 17:56-18:02

ma t/m vr 18:26-18:32

ma t/m vr 18:56-19:02

ma t/m vr 19:26-19:32

ma t/m vr 19:56-20:02

ma t/m vr 20:26-20:32

za 08:56-09:02

za 09:26-09:32

za 09:56-10:02

za 10:26-10:32

za 10:56-11:02

za 11:26-11:32

za 11:56-12:02

za 13:26-13:32

za 13:56-14:02

za 14:26-14:32

za 14:56-15:02

za 15:26-15:32

za 15:56-16:02

za 16:26-16:32

za 17:56-18:02

za 18:26-18:32

za 18:56-19:02

za 19:26-19:32

zo Geen bediening

2e Kanaalsbrug (2.5) Bediening uitsluitend voor bestemmingsverkeer.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-10:00

ma t/m vr 14:00-15:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 31 mei

Geen bediening op 1e Paasdag en/of 1e Pinksterdag.
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ma/di/wo 09:00-10:00

ma/di/wo 14:00-15:00

do 17:30-18:30

vr 09:00-10:00

vr 14:00-16:00

vr 17:30-18:30

za 09:00-10:00

zo/fstd 18:30-19:15

01 juni t/m 31 augustus

Geen bediening op 1e Pinksterdag.

ma/di/wo 09:00-10:00

ma/di/wo 14:00-15:00

do 17:30-18:30

vr 09:00-10:00

vr 14:00-16:00

vr 17:30-18:30

za 09:00-10:00

za 18:00-18:30

zo/fstd 19:45-20:15

01 september t/m 30 september

ma/di/wo 09:00-10:00

ma/di/wo 14:00-15:00

do 17:30-18:30

vr 09:00-10:00

vr 14:00-16:00

vr 17:30-18:30

za 09:00-10:00

zo/fstd 18:30-19:15

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 09:00-10:00

ma t/m vr 14:00-15:00

za 09:00-10:00

zo 18:45-19:15

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

zo/fstd Geen bediening

1e Kanaalsbrug (3.5) Voor brugbediening melden bij de 2e Kanaalsbrug. Bediening uitsluitend

voor bestemmingsverkeer.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2120968.

ma t/m vr 09:00-10:00

ma t/m vr 14:00-15:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2120968.

ma t/m vr 09:00-10:00

ma t/m vr 14:00-15:00

za 09:00-10:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 14 november

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2120968.

ma t/m vr 09:00-10:00

ma t/m vr 14:00-15:00

Pagina 142 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

za/zo/fstd Geen bediening

15 november t/m 14 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2120968.

ma t/m vr 09:00-10:00

ma t/m vr 14:00-15:00

za 18:00-18:30

zo/fstd Geen bediening

Blokhuisbrug, Leeuwarden (3.7) Voor brugbediening melden bij de 2e Kanaalsbrug. Bediening uitsluitend

voor bestemmingsverkeer.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2120968.

ma t/m vr 09:00-10:00

ma t/m vr 14:00-15:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2120968.

ma t/m vr 09:00-10:00

ma t/m vr 14:00-15:00

za 09:00-10:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 14 november

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2120968.

ma t/m vr 09:00-10:00

ma t/m vr 14:00-15:00

za/zo/fstd Geen bediening

15 november t/m 14 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2120968.

ma t/m vr 09:00-10:00

ma t/m vr 14:00-15:00

za 18:00-18:30

zo/fstd Geen bediening

Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd (031a)

Kollumer Nieuwe Zijl (brug in de N-358) (3.8) Bediend via afroep. Coördinatie 0582925888 bereikbaar op werkdagen

tussen 8-16 uur (minimaal 2 uur van te voren aan te vragen).

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00 Reguliere bediening (op afstand vanuit Willem

Lorésluis)

01 mei t/m 30 september

dagelijks 09:00-20:00 Reguliere bediening (op afstand vanuit Willem

Lorésluis)

01 oktober t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m za 09:00-17:00

zo Geen bediening

Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (032)

Pieterzijl, brug (8.2) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 07:00-21:00

01 oktober t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Friese 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
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01 november t/m 31 maart

ma t/m za 07:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (033)

Oostermeer, brug (7.7) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (034)

Hooidambrug (5.5) 01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: 20 Betaalde afroep, 24 uur vooruit bestellen op tel. 058-2952588.

telefoonnummer: 0511-539224 ma t/m za 06:00-07:00

ma t/m za 07:00-19:00

ma t/m za 19:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 mei t/m 30 september

Betaalde afroep, 24 uur vooruit bestellen op tel. 058-2952588.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

ma t/m vr 21:00-22:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

za 20:00-21:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

Betaalde afroep, 24 uur vooruit bestellen op tel. 058-2952588.

ma t/m za 06:00-07:00

ma t/m za 07:00-19:00

ma t/m za 19:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:15

zo/fstd 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Betaalde afroep, 24 uur vooruit bestellen op tel. 058-2952588.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00
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za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (037)

Meineslootbrug (1.5) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Weidlanbrege (Leppedijkbrug ) (2.5) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Akkrum, spoorbrug (2.7) Indien nodig contact opnemen via marifoon kanaal 18 of via de intercom ter

plaatse. Bij geen contact Telefoon 088 231 5006. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 09:09-09:17

ma t/m za 09:41-09:50

ma t/m za 10:07-10:16

ma t/m za 10:41-10:50

ma t/m za 11:07-11:16

ma t/m za 11:41-11:50

ma t/m za 12:07-12:16

ma t/m za 12:41-12:50

ma t/m za 13:07-13:16

ma t/m za 13:41-13:50

ma t/m za 14:07-14:16

ma t/m za 14:41-14:50

ma t/m za 15:07-15:16

ma t/m za 15:41-15:50

ma t/m za 16:07-16:16

ma t/m za 16:41-16:50

ma t/m za 17:07-17:16
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ma t/m za 17:41-17:50

ma t/m za 18:07-18:16

ma t/m za 18:41-18:50

ma t/m za 19:07-19:16

ma t/m za 19:41-19:50

ma t/m za 20:07-20:16

zo 09:07-09:16

zo 09:41-09:50

zo 10:07-10:16

zo 10:41-10:50

zo 11:07-11:16

zo 11:41-11:50

zo 12:07-12:16

zo 12:41-12:50

zo 13:07-13:16

zo 13:41-13:50

zo 14:07-14:16

zo 14:41-14:50

zo 15:07-15:16

zo 15:41-15:50

zo 16:07-16:16

zo 16:41-16:50

zo 17:07-17:16

zo 17:41-17:50

zo 18:07-18:16

zo 18:41-18:50

zo 19:07-19:16

zo 19:41-19:50

zo 20:07-20:16

01 november t/m 31 maart

ma t/m za 09:09-09:17

ma t/m za 09:41-09:50

ma t/m za 10:07-10:16

ma t/m za 10:41-10:50

ma t/m za 11:07-11:16

ma t/m za 11:41-11:50

ma t/m za 12:07-12:16

ma t/m za 12:41-12:50

ma t/m za 13:07-13:16

ma t/m za 13:41-13:50

ma t/m za 14:07-14:16

ma t/m za 14:41-14:50

ma t/m za 15:07-15:16

ma t/m za 15:41-15:50

ma t/m za 16:07-16:16

ma t/m za 16:41-16:50

ma t/m za 17:07-17:16

ma t/m za 17:41-17:50

ma t/m za 18:07-18:16

ma t/m za 18:41-18:50

ma t/m za 19:07-19:16

ma t/m za 19:41-19:50

ma t/m za 20:07-20:16

Nesserzijl (4.8) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:00-16:15
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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

Alleen op afroep, tel. 058-2925888, buiten kantooruren tel. 058-2122422.

ma t/m vr 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Boornebrug (5.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Fietsbrug in Lytse Stege (8.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Hoofdbrug (Doelhofbrug) (8.3) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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
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dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Fietsbrug in Spinhuisstege (8.4) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Rolbrege, brug in de Swynswei (16.2) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Spaltenbrug (21.4) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: geen ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Overtoombrege (22.7) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Gurbe's Brege (23.3) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: 06-46063331 zo/fstd Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks 09:30-16:30
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22 augustus t/m 15 september

ma t/m za 09:30-16:30

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Skansbrechje (23.5) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Gerk Numanbrug (23.6) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Gorredijk, Verlaat Nr.I (23.6) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Pater van Udendraai (23.7) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Bleekersbrege (23.9) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Finkebuurtsdraai (24.1) 16 mei t/m 30 juni
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marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Koartsweachtersbrege (24.4) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Boppedraai (24.8) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Eppingadraai (28.1) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Reitsmadraai (28.8) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Polebrege (29.3) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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
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zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Verlaat Nr. II (29.4) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Verlaat Nr. III (31.3) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Verlaat Nr. III, brug over benedenhoofd (31.3) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Hemrik, fiets/voetbrug (31.9) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Spanjeburd, brug (33.0) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Verlaat Nr. IV (33.1) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd Geen bediening
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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

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Verlaat Nr. IV, voetbrug over benedenhoofd (33.1) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Trambrug (Brug Wijnjeterp) (34.2) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: 06-46060074 zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Klein Groningen, voetbrug (34.6) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Klein Groningen, brug (36.4) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Petersburg, brug in de Peelrug (38.2) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei
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dagelijks Geen bediening

Donkerbroek, brug in G.W. Smitweg (40.2) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Jansmadraai (42.0) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Nanningaverlaat (Verlaat nr. V) (44.7) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Nanningaverlaat, brug over bovenhoofd (44.8) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Oosterwolde, fiets/voetbrug (45.3) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Hoofdbrug, Oosterwolde (45.5) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks 09:30-16:30
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22 augustus t/m 15 september

ma t/m za 09:30-16:30

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Oosterwolde, fietsbrug (45.7) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Venekoterbrug (46.4) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Fochtelerverlaat Nr. VI (48.5) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Verlaat Nr. VI, brug over benedenhoofd (48.5) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Stokersverlaat, Benedenverlaat Nr. VII (50.5) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Stokersverlaat Nr. VII, brug over bovenhoofd (50.6) 16 mei t/m 30 juni
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marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Smidsdraai (51.2) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Bovenstverlaat Nr. VIII (52.0) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Bovenstverlaat Nr. VIII, brug over bovenhoofd (52.0) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Ravenswoud, brug (52.3) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Appelscha, voetbrug (53.3) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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
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zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Appelscha, voetbrug (53.9) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Damsluis (Verlaat nr.IX) (55.0) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Damsluis, brug over bovenhoofd (55.0) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Witte-Wijksbrug (57.0) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (038)

Warrebrug (1.5) Poolsbrug: 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 09:00-12:00
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dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Poolsbrug (3.5) Poolsbrug: 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 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Hooibrug (8.6) Poolsbrug: brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden

kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0513-671366 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (039)

Nije Sansleatbrege (0.6) Informatie: VHF-Kanaal 20

marifoonkanaal: 20 15 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: 0566-689209 ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

01 april t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 mei t/m 31 mei

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-20:00
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zo/fstd 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 september t/m 30 september

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 14 november

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

15 november t/m 14 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-09:00

za 09:00-17:00

za 17:00-20:00

zo/fstd 09:00-17:00

Jousterbrug (13.9) Bruggen worden centr bediend vanaf de brug te Rottum

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0513-627824 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Rottumerbrug (16.4) Bruggen worden centr bediend vanaf de brug te Rottum

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0513-627824 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00
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zo/fstd Geen bediening

Nieuweschoot, brug (17.7) Bruggen worden centr bediend vanaf de brug te Rottum

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0513-627824 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Deel, Monnikerak en Heeresloot (039c)

Deelsbrug, spoorbrug (0.0) Indien nodig contact opnemen via marifoon kanaal 18 of via de Intercom ter

plaatse Bij geen contact Telefoon 088 231 5006. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 07:08-07:16

ma t/m vr 08:08-08:16

ma t/m vr 09:08-09:18

ma t/m vr 09:38-09:49

ma t/m vr 10:08-10:16

ma t/m vr 10:38-10:49

ma t/m vr 11:08-11:16

ma t/m vr 11:38-11:49

ma t/m vr 12:08-12:16

ma t/m vr 12:38-12:49

ma t/m vr 13:08-13:16

ma t/m vr 13:38-13:49

ma t/m vr 14:08-14:16

ma t/m vr 14:38-14:49

ma t/m vr 15:08-15:16

ma t/m vr 15:38-15:49

ma t/m vr 16:08-16:16

ma t/m vr 16:38-16:49

ma t/m vr 17:04-17:16

ma t/m vr 18:08-18:16

ma t/m vr 18:38-18:49

ma t/m vr 19:08-19:16

ma t/m vr 19:38-19:49

ma t/m vr 20:08-20:16

ma t/m vr 20:38-20:49

za 01:13-11:49

za 07:38-07:49

za 08:05-08:24

za 08:38-08:49

za 09:04-09:16

za 09:38-09:49

za 10:04-10:16

za 10:38-10:49
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za 11:04-11:16

za 12:04-12:16

za 12:38-12:49

za 13:04-13:16

za 13:38-13:49

za 14:04-14:16

za 14:38-14:49

za 15:04-15:16

za 15:38-15:49

za 16:04-16:16

za 16:38-16:49

za 17:04-17:16

za 17:38-17:49

za 18:04-18:16

za 18:38-18:53

za 19:04-19:16

za 19:38-19:49

zo 08:38-08:49

zo 09:05-09:53

zo 09:38-09:49

zo 10:04-10:16

zo 10:38-10:49

zo 11:04-11:16

zo 11:38-11:49

zo 12:04-12:16

zo 12:38-01:24

zo 13:04-13:16

zo 13:38-13:49

zo 14:04-14:16

zo 14:38-14:49

zo 15:04-15:16

zo 15:38-15:49

zo 16:04-16:16

zo 16:38-16:49

zo 17:04-17:16

zo 17:38-17:49

zo 18:04-18:16

zo 18:38-18:49

zo 19:04-19:16

zo 19:38-19:49

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 07:08-07:16

ma t/m vr 08:08-08:16

ma t/m vr 08:38-08:49

ma t/m vr 09:08-09:16

ma t/m vr 09:38-09:49

ma t/m vr 10:08-10:16

ma t/m vr 10:38-10:49

ma t/m vr 11:08-11:16

ma t/m vr 11:38-11:49

ma t/m vr 12:08-12:16

ma t/m vr 12:38-12:49

ma t/m vr 13:08-13:16

ma t/m vr 13:38-13:49

ma t/m vr 14:08-14:16

ma t/m vr 14:38-14:49

Pagina 160 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr 16:08-16:16

ma t/m vr 16:38-16:49

ma t/m vr 17:08-17:16

ma t/m vr 17:38-17:49

ma t/m vr 18:08-18:16

ma t/m vr 18:38-18:49

ma t/m vr 19:08-19:16

ma t/m vr 19:38-19:49

ma t/m vr 20:08-20:16

ma t/m vr 20:38-20:49

za 07:38-07:49

za 08:05-08:24

za 08:38-08:49

za 09:08-09:16

za 09:38-09:49

za 10:08-10:16

za 10:38-10:49

za 11:08-11:16

za 11:38-11:49

za 12:08-12:16

za 12:38-12:49

za 13:08-13:16

za 13:38-13:49

za 14:08-14:16

za 14:38-14:49

za 15:08-15:16

za 15:38-15:49

za 16:08-16:16

za 16:38-16:49

za 17:08-17:16

za 17:38-17:49

za 18:08-18:16

za 18:38-18:49

za 19:08-19:16

za 19:38-19:49

Terbandsterbrug (6.9) 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 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Stationsbrug, Heerenveen (7.6) Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen

ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 mei
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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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Trambrug, Heerenveen (7.7) 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 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Heerenwalsterbrug (8.0) 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 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijpsterpoelen naar de Langweerderwielen (040)

Noorder Oude Weg, brug (7.3) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 84 dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 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

Alleen op afroep tijdens kantooruren, tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (040a)

Slingerakbrug (5.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Zijlroede naar Joure (041)

Joustersluis (0.1) De sluis staat in het algemeen open; behalve wanneer door opwaaiing

hoogwater ontstaat.

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

Alleen op afroep tijdens kantooruren, tel. 058-2925888, in zeer dringende

gevallen buiten kantooruren, tel. 058-2122422.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Joustersluis, voetbrug (0.1) De sluis staat in het algemeen open; behalve wanneer door opwaaiing

hoogwater ontstaat.

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

Alleen op afroep tijdens kantooruren, tel. 058-2925888, in zeer dringende

gevallen buiten kantooruren, tel. 058-2122422.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Kuinder of Tjonger (043)

Mildam, brug (13.3) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd Geen bediening

01 juli t/m 21 augustus

dagelijks 09:30-16:30
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22 augustus t/m 15 september

ma t/m za 09:30-16:30

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Sluis I, Nieuwehorne (20.3) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Sluis I, Nieuwehorne, brug over bovenhoofd (20.3) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Sluis II, Nijeberkoop (26.4) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Sluis II, Nijeberkoop, brug over bovenhoofd (26.4) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening

Sluis III, Oosterwolde (34.5) 16 mei t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:30-16:30

telefoonnummer: [onbekend] zo/fstd 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 Geen bediening

16 september t/m 15 mei

dagelijks Geen bediening
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Schipsloot (043c)

Nijelamerbrug (3.4) Bediening middels drukknop.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

dagelijks 09:00-17:00

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (044)

Follegaslootbrug (2.8) Oldelamerbrug en Oldetrijnsterbrug worden op afstand bediend vanaf Mr

H.P. Linthorst Homansluis.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0513-431792 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, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Pier-Christiaanbrug (8.8) Oldelamerbrug en Oldetrijnsterbrug worden op afstand bediend vanaf Mr

H.P. Linthorst Homansluis.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 mei

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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Oldelamerbrug (14.7) Oldelamerbrug en Oldetrijnsterbrug worden op afstand bediend vanaf Mr

H.P. Linthorst Homansluis.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0561-481521 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, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Oldetrijnsterbrug (17.2) Oldelamerbrug en Oldetrijnsterbrug worden op afstand bediend vanaf Mr

H.P. Linthorst Homansluis.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0561-481494 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, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening
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Mr H.P. Linthorst Homansluis (18.7) Oldelamerbrug en Oldetrijnsterbrug worden op afstand bediend vanaf Mr

H.P. Linthorst Homansluis.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 mei

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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Mr H.P. Linthorst Homansluis, brug over sluis (18.7) Oldelamerbrug en Oldetrijnsterbrug worden op afstand bediend vanaf Mr

H.P. Linthorst Homansluis.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 mei

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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (044a)

Driewegsluis, fietsbrug (0.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Holkema's brug (15.0) Brug is vastgezet.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (044b)

Kuinre, brug over benedenhoofd (10.8) 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 dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

dagelijks Geen bediening

Sluis Kuinre (10.8) 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 dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

dagelijks Geen bediening

Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (045)

Scharsterbrug (7.9) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-16:15

telefoonnummer: 0513-412453 dagelijks 18:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus
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dagelijks 09:00-16:15

dagelijks 18:15-20:00

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, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Scharsterrijnbrug (8.9) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:10-09:11

telefoonnummer: 0513-412674 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 08:10-08:11

dagelijks 08:40-08:41

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 17:40-17:41

dagelijks 18:10-18:11

dagelijks 18:40-18:41

dagelijks 19:10-19:11

01 september t/m 31 maart

dagelijks 08:10-08:11

dagelijks 08:40-08:41

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
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dagelijks 13:10-13:11

dagelijks 13:40-13:41

dagelijks 14:10-14:11

dagelijks 14:40-14:41

dagelijks 17:40-17:41

dagelijks 18:10-18:11

Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (045a)

Langweer, brug (0.9) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: [onbekend] 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, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (046)

Lemstersluis (4.1) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 11 dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0514-561331 ma t/m vr 08:00-20:00

za/zo 09:00-20:00

01 september t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Blokjesbrug (Truitjezijlbrug) (4.3) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 08:00-20:00

za/zo 09:00-20:00

01 september t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Flevobrug (4.7) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0514-562321 ma t/m vr 08:00-20:00

za/zo 09:00-20:00

01 september t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Zijlroedebrug (5.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 11 dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0514-561548 ma t/m vr 08:00-20:00
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za/zo 09:00-20:00

01 september t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (047)

Hellinbrege (2.8) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: [onbekend] 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 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Nieuwe Langebrug (8.4) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: [onbekend] 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 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Rengersbrug (13.8) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-20:00

01 september t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

dagelijks Geen bediening

Johan Frisokanaal (050)

Johan Frisosluis (1.3) 15 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: 18 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

telefoonnummer: 0514-681480 ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 06:00-07:00

ma t/m za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 mei t/m 30 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00
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za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 06:00-07:00

ma t/m za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 november t/m 14 november

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

15 november t/m 14 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-17:00

ma t/m vr 17:00-20:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Johan Frisosluis, brug over binnenhoofd (1.4) 15 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: 18 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

telefoonnummer: 0514-681480 ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 06:00-07:00

ma t/m za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 mei t/m 30 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00
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za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 06:00-07:00

ma t/m za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 november t/m 14 november

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

15 november t/m 14 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-17:00

ma t/m vr 17:00-20:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Warnserbrug (4.2) 15 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: 85 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 06:00-07:00

ma t/m za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 mei t/m 30 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00
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za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 september t/m 30 september

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-21:00

za 06:00-07:00

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 06:00-07:00

ma t/m za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 november t/m 14 november

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-19:00

ma t/m vr 19:00-20:00

za 06:00-07:00

za 07:00-18:00

za 18:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

15 november t/m 14 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-17:00

ma t/m vr 17:00-20:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Stadsbuitengracht Stavoren (050a)

Koebrug (0.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 74 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0514-681216.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Oude Zeesluis (1.0) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 74 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0514-681216.

telefoonnummer: 0514-681216 ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Oude Zeesluis, brug over buitenhoofd (1.0) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 74 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0514-681216.

telefoonnummer: 0514-681216 ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening
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Vaarweg van Workum naar de Fluessen (054)

Klifrak, spoorbrug (0.1) Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur. Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel: 0840 835460. De

vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks op verzoek geopend

tussen 09:00 - 20:00 uur

dagelijks Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Tussen 1 november en 31 maart wordt de brug van maandag t/m zaterdag

op verzoek geopend tussen 09:00 - 17:00 uur.

ma t/m za Geen bediening

Workumertrekvaart (055)

Eemswouderbrug (1.4) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Tjerkwerderbrug (2.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Parregaasterbrug (5.3) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Nijhuizumerbrug (9.4) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Sudergoabrege (Sudergobrug) (10.3) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20 dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Noorderbrug (Noarderbrege), Workum (11.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Beginebrug (11.7) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Kettingbrug, Workum (12.3) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Sluis Workum (12.8) 01 april t/m 31 oktober
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marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: 0515-541778 dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Zeesluis, Workum, brug over buitenhoofd (12.8) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: 0515-541778 dagelijks 13:00-16:15

dagelijks 17:15-20:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (056)

De Skou, brug (1.2) Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur. Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel: 0840 835460. De

vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0515-442377 dagelijks 09:00-20:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

01 november t/m 31 maart

Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel; 0840 835460.

ma t/m za 09:00-17:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

't Wiiddraai, Nijezijl (4.9) Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur. Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel: 0840 835460. De

vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 058-2925888 dagelijks 09:00-20:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

01 november t/m 31 maart

Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel; 0840 835460.

ma t/m za 09:00-17:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

Nijezijl, spoorbrug (5.0) Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur. Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel: 0840 835460. De

vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-20:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

01 november t/m 31 maart
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Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel; 0840 835460.

ma t/m za 09:00-17:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

De Draai, voetbrug (5.9) Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur. Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel: 0840 835460. De

vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-20:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

01 november t/m 31 maart

Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel; 0840 835460.

ma t/m za 09:00-17:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

Abbegeasterketting, brug (8.5) Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur. Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel: 0840 835460. De

vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 058-2925888 dagelijks 09:00-20:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

01 november t/m 31 maart

Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel; 0840 835460.

ma t/m za 09:00-17:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

Wolsumerketting, brug (10.7) Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur. Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel: 0840 835460. De

vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-20:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

01 november t/m 31 maart

Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel; 0840 835460.

ma t/m za 09:00-17:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

Kruiswaterbrug (13.6) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: 0515-572795 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
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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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Blauwpoortsbrug (14.1) Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur. Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur. Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel: 0840 835460. De

vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-20:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

01 november t/m 31 maart

Opening op verzoek. Tussen 1 april en 31 oktober wordt de brug dagelijks

op verzoek geopend tussen 09:00 - 20:00 uur Tussen 1 november en 31

maart van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 - 17:00 uur Opening

aanvragen bij: Treindienstleiding Groningen, tel; 0840 835460.

ma t/m za 09:00-17:00 Opening aanvragen bij: Treindienstleiding

Groningen, tel; 0840835460

Vaarweg Sneek-IJlst (057)

Oppenhuizerbrug (0.1) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0515-413658 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, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Harinxmabrug (0.4) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0515-413658 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, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Lemmerbrug (0.9) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0515-413658 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, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

De Zijl, brug (4.4) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00
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01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: [onbekend] 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, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (058)

Woudvaartsbrug (0.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: 0515-413658 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, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (061)

Tuutsebrege (2.3) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: [onbekend] 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 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur).

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Grote brug te Warga (6.8) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: [onbekend] 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 - 2925888 (bereikbaar ma t/m vrij

08.00-16.00 uur).

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (062)

Wartena, brug (4.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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
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01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Rogslootbrug (4.3) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: 058-2551185 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Franekervaart (064)

Winsum, brug in Spannumerdijk (4.7) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Oosterlittens, brug in Skrinserdijk (6.7) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening
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Bolswardertrekvaart (065)

Baard, brug (6.4) 01 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Wommels, brug (14.7) 01 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Kromme Zijl, brug (16.4) Engwierumerbrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-19:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 mei t/m 31 mei

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

Pagina 180 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

zo 13:00-16:15

zo 17:15-20:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-16:15

zo 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-18:00

za 07:00-09:00

za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Sint Jansbrug (21.6) 01 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Gijsbert Japicxbrug (22.1) 01 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00
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zo/fstd Geen bediening

Harlingen-Bolsward (066)

Oosterbrug (1.4) Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur.

Opening is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur

Opening Is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks Geen bediening

Kerkpoortsbrug (1.8) Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur.

Opening is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur

Opening Is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks Geen bediening

Harlingen, spoorbrug (1.9) Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur.

Opening is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 11 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur

Opening Is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks Geen bediening

Trambrug Harlingen (1.9) Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur.

Opening is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur

Opening Is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks 09:00-12:00
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dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks Geen bediening

Nooroostersingel (066a)

Singelbrug (0.0) Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur.

Opening is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Opening op verzoek. In de periode van 1 april t/m 31 oktober wordt de brug

dagelijks op verzoek geopend tussen 09:00 - 12:00 en 13:00 - 19:00 uur

Opening Is dan ieder uur mogelijk tussen minuut :20 en :40 en tussen :55

en :05. In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

In de winterperiode is de brug gesloten.

dagelijks Geen bediening

Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (067)

Makkum, brug over sluis (4.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Makkum, sluis (4.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vallaatsbrug (4.1) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:00-16:15
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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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Korjusbrug (4.5) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Hemmensbrug (6.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Allingawiersterbrug (7.6) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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
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dagelijks 17:15-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Van Panhuysbrug (11.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Makkumervaart (067a)

Kakeshoek, brug (0.1) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Alleen op verzoek, aanvragen op tel. 058-2925888.

dagelijks Geen bediening

Exmorsterzijl, brug (1.8) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 13:00-16:15

ma t/m za 17:15-20:00

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, tijdens kantooruren, aanvragen op tel. 058-2925888.

ma t/m za 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Drentsche Hoofdvaart (075)

Assen, Kloosterbrug (1.4) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening
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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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Norgerbrug (2.7) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Van Liersbrug (3.6) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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
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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

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Mr. Sickensbrug (4.7) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Grietmansbrug (5.8) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening
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Jonkersbrug, Smilde (7.0) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Polakkenbrug (8.2) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Koopbakkersdraai (8.7) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening
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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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Veenhoopsbrug (in N371) (9.4) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Tentingerdraai (10.4) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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
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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

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Leembrug (11.5) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Spiersbrug (12.9) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening
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Pieter Hummelenbrug (14.4) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Hendrik Oostdraai (15.2) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Veenesluis (17.5) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening
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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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Geeuwenbrug (18.5) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Haarsluis (19.2) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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
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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

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Dieverbrug (22.0) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Dieversluis (22.3) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening
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Olden Dieverbrug (23.2) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Wittelterbrug (25.2) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

1e Uffelterbrug (29.1) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening
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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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

2e Uffelterbrug (30.1) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Uffeltersluis (30.3) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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
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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

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Havelterbrug (33.2) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Haveltersluis (33.7) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening
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Boschkampsbrug (34.5) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Lokbrug (35.8) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Pijlebrug (38.4) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening
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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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Meppel, spoorbrug (39.3) Telefoon 088 231 5006. De vermelde openingstijden gelden voor de

periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 038-4974957 ma t/m vr 08:12-08:20

ma t/m vr 08:42-08:50

ma t/m vr 09:09-09:19

ma t/m vr 09:19-09:49

ma t/m vr 10:09-10:19

ma t/m vr 10:39-10:49

ma t/m vr 11:09-11:19

ma t/m vr 11:39-11:49

ma t/m vr 13:09-13:19

ma t/m vr 13:39-13:49

ma t/m vr 14:09-14:19

ma t/m vr 14:39-14:49

ma t/m vr 15:09-15:19

ma t/m vr 15:39-15:49

ma t/m vr 16:09-16:19

ma t/m vr 16:39-16:49

ma t/m vr 17:09-17:19

ma t/m vr 17:39-17:49

ma t/m vr 18:09-18:19

za 08:09-08:19

za 08:39-08:49

za 09:09-09:19

za 09:39-09:49

za 10:09-10:19

za 10:39-10:49

za 11:09-11:19

za 11:39-11:49

za 13:09-13:19

za 13:39-13:49

za 15:09-15:19

za 15:39-15:49

za 16:09-16:19

za 16:39-16:49

za 17:09-17:19

za 17:39-17:49

01 juli t/m 30 september

ma t/m vr 08:12-08:20
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ma t/m vr 08:42-08:50

ma t/m vr 09:09-09:19

ma t/m vr 09:39-09:49

ma t/m vr 10:09-10:19

ma t/m vr 10:39-10:49

ma t/m vr 11:09-11:19

ma t/m vr 11:39-11:49

ma t/m vr 13:09-13:19

ma t/m vr 13:39-13:49

ma t/m vr 14:09-14:19

ma t/m vr 14:39-14:49

ma t/m vr 15:09-15:19

ma t/m vr 15:39-15:49

ma t/m vr 16:09-16:19

ma t/m vr 16:39-16:49

ma t/m vr 17:09-17:19

ma t/m vr 17:39-17:49

ma t/m vr 18:09-18:19

za 08:09-08:19

za 08:39-08:49

za 09:09-09:19

za 09:39-09:49

za 10:09-10:19

za 10:39-10:49

za 11:09-11:19

za 11:39-11:49

za 13:09-13:19

za 13:39-13:49

za 14:09-14:19

za 14:39-14:49

za 15:09-15:19

za 15:39-15:49

za 16:09-16:19

za 16:39-16:49

za 17:09-17:19

za 17:39-17:49

zo 08:39-08:49 Facultatief

zo 09:09-09:19 Facultatief

zo 09:39-09:49 Facultatief

zo 10:09-10:19 Facultatief

zo 10:39-10:49 Facultatief

zo 11:09-11:19 Facultatief

zo 11:39-11:49 Facultatief

zo 13:09-13:19 Facultatief

zo 13:39-13:49 Facultatief

zo 14:09-14:19 Facultatief

zo 14:39-14:49 Facultatief

zo 15:09-15:19 Facultatief

zo 15:39-15:49 Facultatief

zo 16:09-16:19 Facultatief

zo 16:39-16:49 Facultatief

01 oktober t/m 15 oktober

ma t/m vr 08:12-08:22

ma t/m vr 08:40-08:50

ma t/m vr 09:09-09:19

ma t/m vr 09:39-09:49
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ma t/m vr 10:09-10:19

ma t/m vr 10:39-10:49

ma t/m vr 11:09-11:19

ma t/m vr 11:39-11:49

ma t/m vr 13:09-13:19

ma t/m vr 13:39-13:49

ma t/m vr 14:09-14:19

ma t/m vr 14:39-14:49

ma t/m vr 15:09-15:19

ma t/m vr 15:39-15:49

ma t/m vr 16:09-16:19

ma t/m vr 16:39-16:49

za 08:09-08:19

za 08:39-08:49

za 09:09-09:19

za 09:39-09:49

za 10:09-10:19

za 10:39-10:49

za 11:09-11:19

za 11:39-11:49

za 13:09-13:19

za 13:39-13:49

za 14:09-14:19

za 14:39-14:49

za 15:09-15:19

za 15:39-15:49

za 16:09-16:19

za 16:39-16:49

za 17:09-17:19

za 17:39-17:49

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 08:12-08:20

ma t/m vr 08:42-08:50

ma t/m vr 09:09-09:19

ma t/m vr 09:39-09:49

ma t/m vr 10:09-10:19

ma t/m vr 10:39-10:49

ma t/m vr 11:09-11:19

ma t/m vr 11:39-11:49

ma t/m vr 13:09-13:19

ma t/m vr 13:39-13:49

ma t/m vr 14:09-14:19

ma t/m vr 14:39-14:49

ma t/m vr 15:09-15:19

ma t/m vr 15:39-15:49

ma t/m vr 16:09-16:19

ma t/m vr 16:39-16:49

ma t/m vr Geen bediening

Paradijssluis (39.9) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Aleen op afroep, 3x24 uur van tevoren aanvragen op telnr. 0592-365775

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

01 april t/m 30 april

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening
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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

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo Geen bediening

01 november t/m 31 december

Alleen op afroep, 3x24uur van tevoren aanvragen op tel. 0592-365775

dagelijks Geen bediening

Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (076)

Staphorster Grote Stouwe, brug (0.9) 01 april t/m 30 april

marifoonkanaal: 18 - 84 ma t/m vr 09:00-12:00

telefoonnummer: 0528-265560 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 oktober

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr Geen bediening

Rogatsluis (8.2) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: 18 - 84 ma t/m vr 09:00-12:00 72 uur van tevoren aanvragen op nr.

0528-265560

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0528-265560 Alleen op afroep voor beroepsvaart, op dag voorafgaand voor 16.00 uur,

aanvragen op tel. 0528-265560.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0528-265560.

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00
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ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 oktober t/m 31 december

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

Rogatsluis, brug over benedenhoofd (8.2) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: 18 - 84 ma t/m vr 09:00-12:00 72 uur van tevoren aanvragen op nr.

0528-265560

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0528-265560 Alleen op afroep voor beroepsvaart, op dag voorafgaand voor 16.00 uur,

aanvragen op tel. 0528-265560.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0528-265560.

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 oktober t/m 31 december

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00
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za Geen bediening

zo Geen bediening

Ossesluis (13.9) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: 18 - 84 ma t/m vr 09:00-12:00 72 uur van tevoren aanvragen op nr.

0528-265560

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0528-265560 Alleen op afroep voor beroepsvaart, op dag voorafgaand voor 16.00 uur,

aanvragen op tel. 0528-265560.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0528-265560.

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 oktober t/m 31 december

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

Nieuwebrugsluis (21.8) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: 18 - 84 ma t/m vr 09:00-12:00 72 uur van tevoren aanvragen op nr.

0528-265560

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0528-265560 Alleen op afroep voor beroepsvaart, op dag voorafgaand voor 16.00 uur,

aanvragen op tel. 0528-265560.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0528-265560.
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ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 oktober t/m 31 december

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

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

zo/fstd Geen bediening

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

zo/fstd Geen bediening

Tweelandenbrug (23.0) 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

zo/fstd Geen bediening

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

zo/fstd Geen bediening

Hoogeveen, brug in Weg om de Oost (28.5) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.
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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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Het Schoolvonder (28.6) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Noordscheschutsluis (29.5) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Noordscheschutsluis, brug over benedenhoofd (29.5) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 15 mei
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telefoonnummer: 0528-343664 ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Kromme Jakken, fiets/voetbrug (30.1) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Trambrug, Nieuweroord (31.7) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Geesbrug (36.2) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 15 mei
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telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Zwinderse brug (39.1) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Driftbrug (40.7) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Dalerbrug (41.4) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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
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za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Oosterhesselerbrug (42.4) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Hesselerbrug (43.3) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Klenckerbrug (45.7) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september
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ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Haarbrug (47.2) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Holslootsbrug (48.2) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Hoolbrug (49.0) 01 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 08:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening
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16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-441227.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Veenoord, spoorbrug (52.0) De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 30 maart t/m 31 mei

telefoonnummer: 038-4974957 telefoon 088 231 5006

ma t/m za 07:10-07:20

ma t/m za 07:50-08:00

ma t/m za 08:10-08:20

ma t/m za 08:50-09:00

ma t/m za 09:10-09:20

ma t/m za 09:50-10:00

ma t/m za 10:10-10:20

ma t/m za 10:50-11:00

ma t/m za 11:10-11:20

ma t/m za 11:50-12:00

ma t/m za 13:10-13:20

ma t/m za 13:50-14:00

ma t/m za 14:10-14:20

ma t/m za 14:50-15:00

ma t/m za 15:10-15:20

ma t/m za 15:50-16:00

ma t/m za 16:10-16:20

ma t/m za 16:50-17:00

ma t/m za 17:10-17:20

ma t/m za 17:50-18:00

zo/fstd Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

telefoon 088 231 5006

ma t/m za 07:10-07:20

ma t/m za 07:50-08:00

ma t/m za 08:10-08:20

ma t/m za 08:50-09:00

ma t/m za 09:10-09:20

ma t/m za 09:50-10:00

ma t/m za 10:10-10:20

ma t/m za 10:50-11:00

ma t/m za 11:10-11:20

ma t/m za 11:50-12:00

ma t/m za 13:28-13:38

ma t/m za 13:50-14:00

ma t/m za 14:10-14:20

ma t/m za 14:50-15:00

ma t/m za 15:10-15:20

ma t/m za 15:50-16:00

ma t/m za 16:10-16:20

ma t/m za 16:50-17:00

ma t/m za 17:50-18:00

ma t/m za Geen bediening
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zo 09:10-09:20

zo 09:50-10:00

zo 10:10-10:20

zo 10:50-11:00

zo 11:10-11:20

zo 11:50-12:00

zo 13:10-13:20

zo 13:50-14:00

zo 14:10-14:20

zo 14:50-15:00

zo 15:10-15:20

zo 15:50-16:00

zo 16:10-16:20

zo 16:50-17:00

01 september t/m 29 maart

telefoon 088 231 5006

ma t/m za 07:10-07:20

ma t/m za 07:50-08:00

ma t/m za 08:10-08:20

ma t/m za 08:50-09:00

ma t/m za 09:10-09:20

ma t/m za 09:50-10:00

ma t/m za 10:10-10:20

ma t/m za 10:50-11:00

ma t/m za 11:10-11:20

ma t/m za 11:50-12:00

ma t/m za 13:10-13:20

ma t/m za 13:50-14:00

ma t/m za 14:10-14:20

ma t/m za 14:50-15:00

ma t/m za 15:10-15:20

ma t/m za 15:50-16:00

ma t/m za 16:10-16:20

ma t/m za 16:50-17:00

ma t/m za 17:10-17:20

ma t/m za 17:50-18:00

zo/fstd Geen bediening

Veenbrug (52.1) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.

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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Kerkbrug, Nieuw-Amsterdam (53.0) Schoolvonder: bediening op afstand vanuit de brug in Weg om de Oost.
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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

za/zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0592-365345.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Westerveenschebrug (54.4) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00 72 uur van tevoren aanvragen op nr.

0528-265560

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] Alleen op afroep voor beroepsvaart, op dag voorafgaand voor 16.00 uur,

aanvragen op tel. 0528-265560.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0528-265560.

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 oktober t/m 31 december

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening
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zo Geen bediening

Ericasluis (56.6) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00 72 uur van tevoren aanvragen op nr.

0528-265560

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0591-302615 Alleen op afroep voor beroepsvaart, op dag voorafgaand voor 16.00 uur,

aanvragen op tel. 0528-265560.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0528-265560.

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 oktober t/m 31 december

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

Ericasebrug (57.3) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00 72 uur van tevoren aanvragen op nr.

0528-265560

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] Alleen op afroep voor beroepsvaart, op dag voorafgaand voor 16.00 uur,

aanvragen op tel. 0528-265560.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0528-265560.

ma t/m za 07:00-09:00
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ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 oktober t/m 31 december

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

Oosterveenschebrug (58.3) 01 januari t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00 72 uur van tevoren aanvragen op nr.

0528-265560

01 april t/m 30 april

telefoonnummer: [onbekend] Alleen op afroep voor beroepsvaart, op dag voorafgaand voor 16.00 uur,

aanvragen op tel. 0528-265560.

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

01 mei t/m 31 mei

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0528-265560.

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-09:00

ma t/m za 09:01-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 17:01-18:00
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zo Geen bediening

01 oktober t/m 31 december

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

ma t/m vr 17:01-18:00

za Geen bediening

zo Geen bediening

Industriehaven te Hoogeveen (076a)

Edisonbrug (1.1) Bediening op afstand vanuit de bedienpost Nieuwebrugsluis te Hoogeveen.

marifoonkanaal: 18 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

zo/fstd Geen bediening

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

za 13:00-17:30

zo/fstd Geen bediening

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

za 13:00-17:30

zo/fstd Geen bediening

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

za 13:00-17:30

zo/fstd Geen bediening

Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (076b)

Oranjesluis (0.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel.0591-551849.

telefoonnummer: 0591-312360 / 317509 ma t/m za 07:30-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 12:30-18:00

zo/fstd Geen bediening

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

za 12:30-17:30
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zo/fstd Geen bediening

Brug 23 (2.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel.0591-551849.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 07:30-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 12:30-18:00

zo/fstd Geen bediening

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

za 12:30-17:30

zo/fstd Geen bediening

Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (078)

Coevorderstadsgracht, spoorbrug (0.3) Aanmelden via telefoon 088 231 5006. Op feestdagen en tussen Kerst en

Nieuwjaar wordt de brug niet bediend. De vermelde openingstijden gelden

voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 30 maart t/m 31 mei

telefoonnummer: 038-4974957 Aanmelden via telefoon 088 231 5006. Op feestdagen en tussen Kerst en

Nieuwjaar wordt de brug niet bediend.

ma t/m za 07:02-07:10

ma t/m za 07:34-07:40

ma t/m za 08:02-08:10

ma t/m za 08:34-08:40

ma t/m za 09:02-09:10

ma t/m za 09:34-09:40

ma t/m za 10:02-10:10

ma t/m za 10:34-10:40

ma t/m za 11:02-11:10

ma t/m za 11:34-11:40

ma t/m za 13:02-13:10

ma t/m za 13:34-13:40

ma t/m za 14:02-14:10

ma t/m za 14:34-14:40

ma t/m za 15:02-15:10

ma t/m za 15:34-15:40

ma t/m za 16:02-16:10

ma t/m za 16:34-16:40

ma t/m za 17:02-17:10

ma t/m za 17:34-17:40

zo/fstd Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

Aanmelden via telefoon 088 231 5006. Op feestdagen en tussen Kerst en

Nieuwjaar wordt de brug niet bediend.

ma t/m za 07:02-07:10

ma t/m za 07:34-07:40

ma t/m za 08:02-08:10

ma t/m za 08:34-08:40

ma t/m za 09:02-09:10

ma t/m za 09:34-09:40

ma t/m za 10:02-10:10

ma t/m za 10:34-10:40

ma t/m za 11:02-11:10

ma t/m za 11:34-11:40
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ma t/m za 13:02-13:10

ma t/m za 13:34-13:40

ma t/m za 14:02-14:10

ma t/m za 14:34-14:40

ma t/m za 15:02-15:10

ma t/m za 15:34-15:40

ma t/m za 16:02-16:10

ma t/m za 16:34-16:40

ma t/m za 17:02-17:10

ma t/m za 17:34-17:40

zo 09:02-09:10

zo 09:34-09:40

zo 10:02-10:10

zo 10:34-10:40

zo 11:02-11:10

zo 11:34-11:40

zo 13:02-13:10

zo 13:34-13:40

zo 14:02-14:10

zo 14:34-14:40

zo 15:02-15:10

zo 15:34-15:40

zo 16:02-16:10

zo 16:34-16:40

fstd Geen bediening

01 september t/m 29 maart

Aanmelden via telefoon 088 231 5006. Op feestdagen en tussen Kerst en

Nieuwjaar wordt de brug niet bediend.

ma t/m za 07:02-07:10

ma t/m za 07:34-07:40

ma t/m za 08:02-08:10

ma t/m za 08:34-08:40

ma t/m za 09:02-09:10

ma t/m za 09:34-09:40

ma t/m za 10:02-10:10

ma t/m za 10:34-10:40

ma t/m za 11:02-11:10

ma t/m za 11:34-11:40

ma t/m za 13:02-13:10

ma t/m za 13:34-13:40

ma t/m za 14:02-14:10

ma t/m za 14:34-14:40

ma t/m za 15:02-15:10

ma t/m za 15:34-15:40

ma t/m za 16:02-16:10

ma t/m za 16:34-16:40

ma t/m za 17:02-17:10

ma t/m za 17:34-17:40

zo/fstd Geen bediening

Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (079)

Bentheimerbrug (0.2) Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op de dag voorafgaand, op

tel. 0524-516893.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 07:00-08:00

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 12:30-18:00
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za 08:00-12:00

za 12:30-18:00

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Zaterdag alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 0524-516893 (Monierbrug) en voor 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

za 12:30-17:30

zo/fstd Geen bediening

Jan Kuipersbrug (0.8) Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op de dag voorafgaand, op

tel. 0524-516893.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 07:00-08:00

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 12:30-18:00

za 08:00-12:00

za 12:30-18:00

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Zaterdag alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 0524-516893 (Monierbrug) en voor 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

za 12:30-17:30

zo/fstd Geen bediening

Het Vonder, fietsbrug (1.5) Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op de dag voorafgaand, op

tel. 0524-516893.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 07:00-08:00

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 12:30-18:00

za 08:00-12:00

za 12:30-18:00

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Zaterdag alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 0524-516893 (Monierbrug) en voor 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

za 12:30-17:30

zo/fstd Geen bediening

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 vr 08:00-12:00

ma t/m vr 12:30-18:00
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za 08:00-12:00

za 12:30-18:00

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Zaterdag alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 0524-516893 (Monierbrug) en voor 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

za 12:30-17:30

zo/fstd Geen bediening

Drieklapsbrug (10.4) Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op de dag voorafgaand, op

tel. 0524-516893.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 07:00-08:00

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 12:30-18:00

za 08:00-12:00

za 12:30-18:00

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Zaterdag alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 0524-516893 (Monierbrug) en voor 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

za 12:30-17:30

zo/fstd Geen bediening

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 kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening
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01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Brug Aadorp (0.7) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: 22 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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Aadorp, brug in N36 (2.3) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:00-12:00
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ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Brug Westeinde (4.5) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Daarlerveen, brug (9.1) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00
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zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Grote Puntbrug (10.4) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Tonnendijkbrug (11.2) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00
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za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Geerdijkbrug (13.0) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Beerzerbrug (14.8) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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
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01 mei t/m 30 september

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Beerzerveld, brug in de N-36 (15.5) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Kloosterdijkbrug (16.1) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 maart t/m 30 april
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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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Gouden Ploegbrug (17.8) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening
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Bergentheim, brug (19.9) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Bruchterveld, brug (23.0) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde tijden, aanvragen via tel. 038 499 70 40.

ma t/m vr 07:00-12:00
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ma t/m vr 12:30-18:00

za 07:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Emtenbroekerdijkbrug (23.7) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Hoogenwegbrug (24.8) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari
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In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Loozenbrug (28.0) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Steensteegbrug (30.1) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00
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za 06:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Sluis de Haandrik (31.6) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

De Haandrik, brug over bovenhoofd (31.7) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00
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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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Coevordersluis (32.5) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00

za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Coevorderbrug (32.6) De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het kanaal. U kunt zich bij

deze sluis aanmelden wanneer u het kanaal op wilt varen.

Telefoonnummer sluis Aadorp: 038 499 70 40. Binnenschepen melden zich

voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart.

Alleen voor beroepsvaart extra bediening op verzoek (meldingen minstens

24 uur van te voren bij de sluis te Aadorp. Bij windkracht 7 of hoger worden

de bruggen die in beheer zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

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

ma t/m vr 06:00-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:00-12:00
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za 11:30-17:00

zo 08:00-11:00

zo 12:00-16:00

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 29 februari

In de periode van 27 tot 31 december uitsluitend bediening op afroep

gedurende ondervermelde 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

zo/fstd Geen bediening

Coevorden, spoorbrug (36.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Monierbrug (36.6) Van 01 november tot 01 april kan de scheepvaart alleen gebruik maken

van de zaterdagbediening vanaf 07:30 uur van de Monierbrug,

Bentheimerbrug, Jan Kuipersbrug en Het Vonder na aanmelding op de

vrijdag ervoor, voor 16:00 uur bij de Monierbrug via tel.: (0524) 51 68 93.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0524-516893 ma t/m vr 06:30-12:00

ma t/m vr 12:30-19:00

za 06:30-12:00

za 12:30-18:00

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 12:30-18:00

za 07:30-12:00

za 12:30-18:00

zo/fstd Geen bediening

Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (081)

Voorsluis Eefde (3.1) De Voorsluis Eefde staat in het algemeen open.

marifoonkanaal: 22 01 september t/m 31 augustus

telefoonnummer: 088-7974222 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 Idem op 2de Paasdag en 2de Pinksterdag

fstd Geen bediening

Sluis Eefde (3.3) De Voorsluis Eefde staat in het algemeen open.

marifoonkanaal: 22 01 september t/m 31 augustus

telefoonnummer: 088-7974222 / fax

0575-514235

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 Idem op 2de Paasdag en 2de Pinksterdag

fstd Geen bediening

Sluis Delden (36.2) De Voorsluis Eefde staat in het algemeen open.

marifoonkanaal: 18 01 september t/m 31 augustus

telefoonnummer: 088-7973638 / fax

074-3764184

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening
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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 Idem op 2de Paasdag en 2de Pinksterdag

fstd Geen bediening

Sluis Hengelo (45.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 Van 01-01 t/m 31-12 gelden beperkte bedientijden. Voor aanvraag tot

bediening van sluis Hengelo dient U tenminste 8 uur van te voren

telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer: 088-7973638

(Sluiscomplex Delden). Voor nadere informatie over de bedientijden kunt U

telefonisch contact opnemen met telefoonnummer: 0800-8002.

telefoonnummer: 088-7973634 / fax

074-2420458

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 11:00-13:00

ma t/m vr 15:00-18:00

za/zo Geen bediening

fstd Geen bediening

Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (082)

Dollegoorbrug (15.8) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 20 Brugbediening op Zon- en Feestdagen, Zaterdag¿s voor 18.30 aanvragen.

(Telefoon: 06-53 37 68 87 / 0546-541370 ---Marifoon VHF kanaal 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 10:30-11:30

za 13:00-16:00

za 17:30-18:30

zo/fstd 09:00-09:30

zo/fstd 17:30-18:00

Eilandsbrug (16.6) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 20 Brugbediening op Zon- en Feestdagen, Zaterdag¿s voor 18.30 aanvragen.

(Telefoon: 06-53 37 68 87 / 0546-541370 ---Marifoon VHF kanaal 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 10:30-11:30

za 13:00-16:00

za 17:30-18:30

zo/fstd 09:00-09:30

zo/fstd 17:30-18:00

Eilandsbrug, fietsbrug (16.6) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] Brugbediening op Zon- en Feestdagen, Zaterdag¿s voor 18.30 aanvragen.

(Telefoon: 06-53 37 68 87 / 0546-541370 ---Marifoon VHF kanaal 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 10:30-11:30

za 13:00-16:00

za 17:30-18:30

zo/fstd 09:00-09:30

zo/fstd 17:30-18:00

Javabrug, Almelo (17.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0546-456133.

telefoonnummer: 0546-456133 dagelijks Geen bediening
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Oude IJssel (083)

Doesburg, brug over buitenhoofd (0.8) De sluizen en bruggen worden niet bediend op: nieuwjaarsdag,1e & 2e

paasdag, 1e & 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

zo/fstd Geen bediening

01 maart t/m 14 april

ma t/m za 07:00-12:00

ma t/m za 12:45-18:30

zo/fstd Geen bediening

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 januari

ma t/m za 07:30-12:00

ma t/m za 12:45-17:00

zo/fstd Geen bediening

Doesburg, sluis (0.8) De sluizen en bruggen worden niet bediend op: nieuwjaarsdag,1e & 2e

paasdag, 1e & 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: 20 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

zo/fstd Geen bediening

01 maart t/m 14 april

ma t/m za 07:00-12:00

ma t/m za 12:45-18:30

zo/fstd Geen bediening

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
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15 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-12:00

ma t/m za 12:45-17:30

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 januari

ma t/m za 07:30-12:00

ma t/m za 12:45-17:00

zo/fstd Geen bediening

Ophaalbrug Hoog-Keppel (5.4) De sluizen en bruggen worden niet bediend op: nieuwjaarsdag,1e & 2e

paasdag, 1e & 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

zo/fstd Geen bediening

01 maart t/m 14 april

ma t/m za 07:00-12:00

ma t/m za 12:45-18:30

zo/fstd Geen bediening

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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 januari

ma t/m za 07:30-12:00

ma t/m za 12:45-17:00

zo/fstd Geen bediening

Ophaalbrug Laag-Keppel (7.5) De sluizen en bruggen worden niet bediend op: nieuwjaarsdag,1e & 2e

paasdag, 1e & 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

zo/fstd Geen bediening

01 maart t/m 14 april

ma t/m za 07:00-12:00

ma t/m za 12:45-18:30

zo/fstd Geen bediening

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
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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

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 januari

ma t/m za 07:30-12:00

ma t/m za 12:45-17:00

zo/fstd Geen bediening

Energiebrug, Doetinchem (12.1) Centrale bediening vanaf Oude IJsselbrug.

marifoonkanaal: 18 01 februari t/m 28 februari

telefoonnummer: 0314-332416 /

0653-569591

ma t/m za 07:30-12:00

ma t/m za 12:45-17:30

zo/fstd Geen bediening

01 maart t/m 30 september

Geen bediening op 30 april en 5 mei.

ma t/m za 07:00-12:00

ma t/m za 12:45-18:30

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-12:00

ma t/m za 12:45-17:30

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 januari

ma t/m za 07:30-12:00

ma t/m za 12:45-17:00

zo/fstd Geen bediening

Europabrug, Doetinchem (13.0) Centrale bediening vanaf Oude IJsselbrug.

marifoonkanaal: 18 01 februari t/m 28 februari

telefoonnummer: 0314-332416 /

0653-569591

ma t/m za 07:30-07:45

ma t/m za 08:45-12:00

ma t/m za 12:45-16:15

ma t/m za 17:15-17:30

zo/fstd Geen bediening

01 maart t/m 30 september

Geen bediening op 30 april en 5 mei.

ma t/m za 07:00-07:45

ma t/m za 08:45-12:00

ma t/m za 12:45-16:15

ma t/m za 17:15-18:30

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-07:45

ma t/m za 08:45-12:00

ma t/m za 12:45-16:15

ma t/m za 17:15-17:30

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 januari

ma t/m za 07:30-07:45

ma t/m za 08:45-12:00
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ma t/m za 12:45-16:15

zo/fstd Geen bediening

Oude IJsselbrug, Doetichem (13.1) 01 februari t/m 28 februari

marifoonkanaal: 18 ma t/m za 07:30-07:45

telefoonnummer: 0314-332416 /

0653-569591

ma t/m za 08:45-12:00

ma t/m za 12:45-17:30

zo/fstd Geen bediening

01 maart t/m 30 september

Geen bediening op 30 april en 5 mei.

ma t/m za 07:00-07:45

ma t/m za 08:45-12:00

ma t/m za 12:45-18:30

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-07:45

ma t/m za 08:45-12:00

ma t/m za 12:45-17:30

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 januari

ma t/m za 07:30-07:45

ma t/m za 08:45-12:00

ma t/m za 12:45-17:00

zo/fstd Geen bediening

Oude IJsselspoorbrug (13.8) Centrale bediening vanaf de Oude IJsselbrug.

marifoonkanaal: 18 01 februari t/m 29 februari

telefoonnummer: 0314-332416 ma t/m vr 07:11-07:16

ma t/m vr 07:41-07:46

ma t/m vr 08:11-08:16

ma t/m vr 08:41-08:46

ma t/m vr 09:11-09:16

ma t/m vr 09:41-09:46

ma t/m vr 10:11-10:16

ma t/m vr 10:41-10:46

ma t/m vr 11:11-11:16

ma t/m vr 11:41-11:46

ma t/m vr 12:11-12:16

ma t/m vr 12:41-12:46

ma t/m vr 13:11-13:16

ma t/m vr 13:41-13:46

ma t/m vr 14:11-14:46

ma t/m vr 15:11-15:16

ma t/m vr 15:41-15:46

ma t/m vr 16:11-16:16

ma t/m vr 16:41-16:46

ma t/m vr 17:11-17:16

ma t/m vr 17:41-17:46

za 07:11-07:16

za 07:41-07:46

za 08:11-08:16

za 08:41-08:46

za 09:11-09:16

za 09:41-09:46

za 10:11-10:16

za 10:41-10:46

za 11:11-11:16
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za 11:41-11:46

za 12:11-12:16

za 12:41-12:46

za 13:11-13:16

za 13:41-13:46

za 14:11-14:16

za 14:41-14:46

za 15:11-15:16

za 15:41-15:46

za 16:11-16:16

za 16:41-16:46

za 17:11-17:16

za 17:41-17:46

01 maart t/m 09 december

ma t/m vr 06:56-07:01

ma t/m vr 07:11-07:16

ma t/m vr 07:41-07:46

ma t/m vr 08:11-08:16

ma t/m vr 08:41-08:46

ma t/m vr 09:11-09:16

ma t/m vr 09:41-09:46

ma t/m vr 10:11-10:16

ma t/m vr 10:41-10:46

ma t/m vr 11:11-11:16

ma t/m vr 11:41-11:46

ma t/m vr 12:11-12:16

ma t/m vr 12:41-12:46

ma t/m vr 13:11-13:16

ma t/m vr 13:41-13:46

ma t/m vr 14:11-14:16

ma t/m vr 14:41-14:46

ma t/m vr 15:11-15:16

ma t/m vr 15:41-15:46

ma t/m vr 16:11-16:16

ma t/m vr 16:41-16:46

ma t/m vr 17:11-17:16

ma t/m vr 17:41-17:46

ma t/m vr 18:11-18:16

ma t/m vr 18:41-18:46

za 06:56-07:01

za 07:11-07:16

za 07:41-07:46

za 08:11-08:16

za 08:41-08:46

za 09:11-09:16

za 09:41-09:46

za 10:11-10:16

za 10:41-10:46

za 11:11-11:16

za 11:41-11:46

za 12:11-12:16

za 12:41-12:46

za 13:11-13:16

za 13:41-13:46

za 14:11-14:16

za 14:41-14:46
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za 15:11-15:16

za 15:41-15:46

za 16:11-16:16

za 16:41-16:46

za 17:11-17:16

za 17:41-17:46

za 18:11-18:16

za 18:41-18:46

10 december t/m 31 januari

ma t/m vr 08:11-08:16

ma t/m vr 08:41-08:46

ma t/m vr 09:11-09:16

ma t/m vr 09:41-09:46

ma t/m vr 10:11-10:16

ma t/m vr 10:41-10:46

ma t/m vr 11:11-11:16

ma t/m vr 11:41-11:46

ma t/m vr 12:11-12:16

ma t/m vr 12:41-12:46

ma t/m vr 13:11-13:16

ma t/m vr 13:41-13:46

ma t/m vr 14:11-14:16

ma t/m vr 14:41-14:46

ma t/m vr 15:11-15:16

ma t/m vr 15:41-15:46

ma t/m vr 16:11-16:16

ma t/m vr 16:41-16:46

ma t/m vr 17:11-17:16

za 08:11-08:16

za 08:41-08:46

za 09:11-09:16

za 09:41-09:46

za 10:11-10:16

za 10:41-10:46

za 11:11-11:16

za 11:41-11:46

za 12:11-12:16

za 12:41-12:46

za 13:11-13:16

za 13:41-13:46

za 14:11-14:16

za 14:41-14:46

za 15:11-15:16

za 15:41-15:46

za 16:11-16:16

za 16:41-16:46

za 17:11-17:16

Saap Roelofsbrug (13.8) Centrale bediening vanaf de Oude IJsselbrug.

marifoonkanaal: 18 01 februari t/m 29 februari

telefoonnummer: 0314-332416 ma t/m vr 07:11-07:16

ma t/m vr 07:41-07:46

ma t/m vr 08:11-08:16

ma t/m vr 08:41-08:46

ma t/m vr 09:11-09:16

ma t/m vr 09:41-09:46

ma t/m vr 10:11-10:16
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ma t/m vr 10:41-10:46

ma t/m vr 11:11-11:16

ma t/m vr 11:41-11:46

ma t/m vr 12:11-12:16

ma t/m vr 12:41-12:46

ma t/m vr 13:11-13:16

ma t/m vr 13:41-13:46

ma t/m vr 14:11-14:46

ma t/m vr 15:11-15:16

ma t/m vr 15:41-15:46

ma t/m vr 16:11-16:16

ma t/m vr 16:41-16:46

ma t/m vr 17:11-17:16

ma t/m vr 17:41-17:46

za 07:11-07:16

za 07:41-07:46

za 08:11-08:16

za 08:41-08:46

za 09:11-09:16

za 09:41-09:46

za 10:11-10:16

za 10:41-10:46

za 11:11-11:16

za 11:41-11:46

za 12:11-12:16

za 12:41-12:46

za 13:11-13:16

za 13:41-13:46

za 14:11-14:16

za 14:41-14:46

za 15:11-15:16

za 15:41-15:46

za 16:11-16:16

za 16:41-16:46

za 17:11-17:16

za 17:41-17:46

01 maart t/m 09 december

ma t/m vr 06:56-07:01

ma t/m vr 07:11-07:16

ma t/m vr 07:41-07:46

ma t/m vr 08:11-08:16

ma t/m vr 08:41-08:46

ma t/m vr 09:11-09:16

ma t/m vr 09:41-09:46

ma t/m vr 10:11-10:16

ma t/m vr 10:41-10:46

ma t/m vr 11:11-11:16

ma t/m vr 11:41-11:46

ma t/m vr 12:11-12:16

ma t/m vr 12:41-12:46

ma t/m vr 13:11-13:16

ma t/m vr 13:41-13:46

ma t/m vr 14:11-14:16

ma t/m vr 14:41-14:46

ma t/m vr 15:11-15:16

ma t/m vr 15:41-15:46
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ma t/m vr 16:11-16:16

ma t/m vr 16:41-16:46

ma t/m vr 17:11-17:16

ma t/m vr 17:41-17:46

ma t/m vr 18:11-18:16

ma t/m vr 18:41-18:46

za 06:56-07:01

za 07:11-07:16

za 07:41-07:46

za 08:11-08:16

za 08:41-08:46

za 09:11-09:16

za 09:41-09:46

za 10:11-10:16

za 10:41-10:46

za 11:11-11:16

za 11:41-11:46

za 12:11-12:16

za 12:41-12:46

za 13:11-13:16

za 13:41-13:46

za 14:11-14:16

za 14:41-14:46

za 15:11-15:16

za 15:41-15:46

za 16:11-16:16

za 16:41-16:46

za 17:11-17:16

za 17:41-17:46

za 18:11-18:16

za 18:41-18:46

10 december t/m 31 januari

ma t/m vr 08:11-08:16

ma t/m vr 08:41-08:46

ma t/m vr 09:11-09:16

ma t/m vr 09:41-09:46

ma t/m vr 10:11-10:16

ma t/m vr 10:41-10:46

ma t/m vr 11:11-11:16

ma t/m vr 11:41-11:46

ma t/m vr 12:11-12:16

ma t/m vr 12:41-12:46

ma t/m vr 13:11-13:16

ma t/m vr 13:41-13:46

ma t/m vr 14:11-14:16

ma t/m vr 14:41-14:46

ma t/m vr 15:11-15:16

ma t/m vr 15:41-15:46

ma t/m vr 16:11-16:16

ma t/m vr 16:41-16:46

ma t/m vr 17:11-17:16

za 08:11-08:16

za 08:41-08:46

za 09:11-09:16

za 09:41-09:46

za 10:11-10:16
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za 10:41-10:46

za 11:11-11:16

za 11:41-11:46

za 12:11-12:16

za 12:41-12:46

za 13:11-13:16

za 13:41-13:46

za 14:11-14:16

za 14:41-14:46

za 15:11-15:16

za 15:41-15:46

za 16:11-16:16

za 16:41-16:46

za 17:11-17:16

Wijnbergsebrug (14.6) Centrale bediening vanaf Oude IJsselbrug.

marifoonkanaal: 18 01 februari t/m 28 februari

telefoonnummer: 0314-332416 ma t/m za 07:30-07:45

ma t/m za 08:45-12:00

ma t/m za 12:45-16:15

ma t/m za 17:15-17:30

zo/fstd Geen bediening

01 maart t/m 30 september

Geen bediening op 30 april en 5 mei.

ma t/m za 07:00-07:45

ma t/m za 08:45-12:00

ma t/m za 12:45-16:15

ma t/m za 17:15-18:30

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 31 oktober

ma t/m za 07:00-07:45

ma t/m za 08:45-12:00

ma t/m za 12:45-16:15

ma t/m za 17:15-17:30

zo/fstd Geen bediening

01 november t/m 31 januari

ma t/m za 07:30-07:45

ma t/m za 08:45-12:00

ma t/m za 12:45-16:15

zo/fstd Geen bediening

De Pol, sluis (17.9) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel.0313-472570

telefoonnummer: [onbekend]

Terborg, brug (20.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel.0313-472570

telefoonnummer: [onbekend]

Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (084)

Stadsbrug, Kampen (108.4) I.v.m. een wijziging van de trein- en busverbindingen zal de stadsbrug te

Kampen vanaf 11 juni 2007 voor het scheepvaartverkeer niet worden

bediend van 5 minuten voor het hele uur tot 5 minuten over het hele uur, 5

minuten voor het halve uur tot 5 minuten over het halve 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
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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

Eilandbrug, Kampen (113.3) 25 en 26 december en 1 januari geen bediening.

marifoonkanaal: 84 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 088-7974335 ma/di t/m do 10:00-18:00

vr 10:00-17:00

vr 19:30-21:30

za/zo 10:00-17:30

za/zo 19:30-21:30

01 mei t/m 15 september

ma/di t/m do 10:00-17:30

ma/di t/m do 19:30-21:30

vr/za/zo 10:00-21:00

16 september t/m 31 oktober

ma/di t/m do 10:00-18:00

vr 10:00-17:30

vr 19:30-21:30

za/zo 10:00-17:30

za/zo 19:30-21:30

01 november t/m 31 maart

Aanvraag bediening 088-7974574. Aanvragen minimaal 4 uur, maximaal

12 uur van tevoren.

ma t/m vr 08:30-17:30

za/zo 10:00-16:00

fstd Geen bediening

Swifterbant, Ketelbrug (128.6) 25 en 26 december en 1 januari geen bediening.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 088-7974334 Brug wordt zonder expliciete bedientijd om .20 en .50 bediend (extra om

9.30 en 18.30 uur)

ma/di t/m do 09:30-16:00

vr 09:30-16:00

vr 18:30-20:30

za/zo 09:30-18:00

za/zo 18:30-20:30

01 mei t/m 15 september

Brug wordt zonder expliciete bedientijd om .20 en .50 bediend (extra om

9.30 en 18.30 uur)

ma t/m vr 09:30-16:00

ma t/m vr 18:30-20:30

za/zo/fstd 09:30-20:30

16 september t/m 31 oktober

Brug wordt zonder expliciete bedientijd om .20 en .50 bediend (extra om

9.30 en 18.30 uur)

ma/di t/m do 09:30-16:00

vr 09:30-16:00

vr 18:30-20:30

za/zo 09:30-18:00

za/zo 18:30-20:30

01 november t/m 31 maart

Brug wordt om .20 en .50 bediend. Aanvraag bediening 088-7974574.

Aanvragen minimaal 4 uur, maximaal 12 uur van tevoren.

ma t/m vr 09:30-16:00

za/zo 10:00-16:00

fstd Geen bediening
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Oude IJsselbrug, Zutphen (40.8) 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. De vermelde openingstijden gelden voor

de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 20 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: 026-3716437 ma t/m vr 00:12-00:20

ma t/m vr 00:42-00:50

ma t/m vr 01:12-01:20

ma t/m vr 01:51-01:59

ma t/m vr 02:21-02:29

ma t/m vr 02:48-02:56

ma t/m vr 03:26-03:34

ma t/m vr 03:48-03:56

ma t/m vr 04:21-04:29

ma t/m vr 04:46-04:54

ma t/m vr 05:08-05:16

ma t/m vr 05:42-05:50

ma t/m vr 06:12-06:20

ma t/m vr 06:42-06:50

ma t/m vr 07:10-07:18

ma t/m vr 07:42-07:50

ma t/m vr 08:12-08:20

ma t/m vr 08:40-08:50

ma t/m vr 09:12-09:20

ma t/m vr 09:42-09:50

ma t/m vr 10:12-10:20

ma t/m vr 10:42-10:50

ma t/m vr 11:10-11:18

ma t/m vr 11:42-11:50

ma t/m vr 12:12-12:20

ma t/m vr 12:42-12:50

ma t/m vr 13:10-13:18

ma t/m vr 13:42-13:50

ma t/m vr 14:12-14:20

ma t/m vr 14:42-14:50

ma t/m vr 15:10-15:20

ma t/m vr 15:42-15:50

ma t/m vr 16:12-16:20

ma t/m vr 16:42-16:50

ma t/m vr 17:10-17:18

ma t/m vr 17:42-17:50

ma t/m vr 18:12-18:20

ma t/m vr 18:42-18:50

ma t/m vr 19:10-19:20

ma t/m vr 19:42-19:50

ma t/m vr 20:12-20:20

ma t/m vr 20:42-20:50

ma t/m vr 21:12-21:20

ma t/m vr 21:42-21:50

ma t/m vr 22:12-22:20

ma t/m vr 22:42-22:50

ma t/m vr 23:12-23:20

ma t/m vr 23:42-23:50

za 00:12-00:20
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za 00:42-00:50

za 01:06-01:14

za 01:51-01:59

za 02:21-02:29

za 02:48-02:56

za 03:26-03:34

za 03:48-03:56

za 04:21-04:29

za 04:46-04:54

za 05:08-05:16

za 05:42-05:50

za 06:06-06:14

za 06:42-06:50

za 07:10-07:18

za 07:42-07:50

za 08:12-08:20

za 08:40-08:48

za 09:12-09:20

za 09:42-09:50

za 10:12-10:20

za 10:42-10:50

za 11:10-11:18

za 11:42-11:50

za 12:12-12:20

za 12:42-12:50

za 13:10-13:18

za 13:42-13:50

za 14:12-14:20

za 14:42-14:50

za 15:10-15:18

za 15:42-15:50

za 16:12-16:20

za 16:42-16:50

za 17:10-17:18

za 17:42-17:50

za 18:12-18:20

za 18:42-18:50

za 19:10-19:18

za 19:42-19:50

za 20:12-20:20

za 20:42-20:50

za 21:12-21:20

za 21:42-21:50

za 22:12-22:20

za 22:42-22:50

za 23:12-23:20

za 23:42-23:50

zo 00:12-00:20

zo 00:42-00:50

zo 01:12-01:20

zo 01:51-01:59

zo 02:21-02:29

zo 02:48-02:56

zo 03:26-03:34

zo 03:48-03:56

zo 04:21-04:29
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zo 04:46-04:54

zo 05:08-05:16

zo 05:42-05:50

zo 06:12-06:20

zo 06:42-06:50

zo 07:10-07:18

zo 07:42-07:50

zo 08:12-08:20

zo 08:40-08:48

zo 09:12-09:20

zo 09:42-09:50

zo 10:12-10:20

zo 10:42-10:50

zo 11:10-11:18

zo 11:42-11:50

zo 12:12-12:20

zo 12:42-12:50

zo 13:10-13:18

zo 13:42-13:50

zo 14:12-14:20

zo 14:42-14:50

zo 15:10-15:18

zo 15:42-15:50

zo 16:12-16:20

zo 16:42-16:50

zo 17:10-17:18

zo 17:42-17:50

zo 18:12-18:20

zo 18:42-18:50

zo 19:10-19:18

zo 19:42-19:50

zo 20:12-20:20

zo 21:12-21:20

zo 21:42-21:50

zo 22:12-22:20

zo 22:42-22:50

zo 23:12-23:20

zo 23:42-23:50

IJsselspoorbrug, Zutphen (40.9) 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. De vermelde openingstijden gelden voor

de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 20 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: 084-0830589 ma t/m vr 00:12-00:20

ma t/m vr 00:42-00:50

ma t/m vr 01:12-01:20

ma t/m vr 01:51-01:59

ma t/m vr 02:21-02:29

ma t/m vr 02:48-02:56

ma t/m vr 03:26-03:34

ma t/m vr 03:48-03:56

ma t/m vr 04:21-04:29

ma t/m vr 04:46-04:54

ma t/m vr 05:08-05:16
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ma t/m vr 05:42-05:50

ma t/m vr 06:12-06:20

ma t/m vr 06:42-06:50

ma t/m vr 07:10-07:18

ma t/m vr 07:42-07:50

ma t/m vr 08:12-08:20

ma t/m vr 08:40-08:50

ma t/m vr 09:12-09:20

ma t/m vr 09:42-09:50

ma t/m vr 10:12-10:20

ma t/m vr 10:42-10:50

ma t/m vr 11:10-11:18

ma t/m vr 11:42-11:50

ma t/m vr 12:12-12:20

ma t/m vr 12:42-12:50

ma t/m vr 13:10-13:18

ma t/m vr 13:42-13:50

ma t/m vr 14:12-14:20

ma t/m vr 14:42-14:50

ma t/m vr 15:10-15:20

ma t/m vr 15:42-15:50

ma t/m vr 16:12-16:20

ma t/m vr 16:42-16:50

ma t/m vr 17:10-17:18

ma t/m vr 17:42-17:50

ma t/m vr 18:12-18:20

ma t/m vr 18:42-18:50

ma t/m vr 19:10-19:20

ma t/m vr 19:42-19:50

ma t/m vr 20:12-20:20

ma t/m vr 20:42-20:50

ma t/m vr 21:12-21:20

ma t/m vr 21:42-21:50

ma t/m vr 22:12-22:20

ma t/m vr 22:42-22:50

ma t/m vr 23:12-23:20

ma t/m vr 23:42-23:50

za 00:12-00:20

za 00:42-00:50

za 01:06-01:14

za 01:51-01:59

za 02:21-02:29

za 02:48-02:56

za 03:26-03:34

za 03:48-03:56

za 04:21-04:29

za 04:46-04:54

za 05:08-05:16

za 05:42-05:50

za 06:06-06:14

za 06:42-06:50

za 07:10-07:18

za 07:42-07:50

za 08:12-08:20

za 08:40-08:48

za 09:12-09:20
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za 09:42-09:50

za 10:12-10:20

za 10:42-10:50

za 11:10-11:18

za 11:42-11:50

za 12:12-12:20

za 12:42-12:50

za 13:10-13:18

za 13:42-13:50

za 14:12-14:20

za 14:42-14:50

za 15:10-15:18

za 15:42-15:50

za 16:12-16:20

za 16:42-16:50

za 17:10-17:18

za 17:42-17:50

za 18:12-18:20

za 18:42-18:50

za 19:10-19:18

za 19:42-19:50

za 20:12-20:20

za 20:42-20:50

za 21:12-21:20

za 21:42-21:50

za 22:12-22:20

za 22:42-22:50

za 23:12-23:20

za 23:42-23:50

zo 00:12-00:20

zo 00:42-00:50

zo 01:12-01:20

zo 01:51-01:59

zo 02:21-02:29

zo 02:48-02:56

zo 03:26-03:34

zo 03:48-03:56

zo 04:21-04:29

zo 04:46-04:54

zo 05:08-05:16

zo 05:42-05:50

zo 06:12-06:20

zo 06:42-06:50

zo 07:10-07:18

zo 07:42-07:50

zo 08:12-08:20

zo 08:40-08:48

zo 09:12-09:20

zo 09:42-09:50

zo 10:12-10:20

zo 10:42-10:50

zo 11:10-11:18

zo 11:42-11:50

zo 12:12-12:20

zo 12:42-12:50

zo 13:10-13:18
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zo 13:42-13:50

zo 14:12-14:20

zo 14:42-14:50

zo 15:10-15:18

zo 15:42-15:50

zo 16:12-16:20

zo 16:42-16:50

zo 17:10-17:18

zo 17:42-17:50

zo 18:12-18:20

zo 18:42-18:50

zo 19:10-19:18

zo 19:42-19:50

zo 20:12-20:20

zo 21:12-21:20

zo 21:42-21:50

zo 22:12-22:20

zo 22:42-22:50

zo 23:12-23:20

zo 23:42-23:50

Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (084b)

Prins Bernhardbrug, Deventer (0.3) Hanzebruggen worden op afstand bediend vanaf de Prins Bernhardsluis.

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 10:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Prins Bernhardsluis, Deventer (0.3) Hanzebruggen worden op afstand bediend vanaf de Prins Bernhardsluis.

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 10:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Pr. Bernhardsluis, Deventer, brug over binnenhoofd (0.5) Hanzebruggen worden op afstand bediend vanaf de Prins Bernhardsluis.

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 10:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Hanzebruggen (0.8) Hanzebruggen worden op afstand bediend vanaf de Prins Bernhardsluis.

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 10:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (084d)

Ganzensluis (0.6) 01 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

telefoonnummer: 038-3323614 ma t/m vr 08:00-08:30

ma t/m vr 16:30-17:00
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za 08:00-09:00

zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 30 november

ma t/m vr 08:00-08:30

ma t/m vr 16:30-17:00

za 08:00-09:00

zo/fstd Geen bediening

01 december t/m 28 februari

Alleen op afroep tijdens kantooruren: tel. 0651-385086 bgg 0651-197870.

ma t/m vr 08:00-08:30

ma t/m vr 16:30-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Mandjeswaardbrug (7.3) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Van 12.00 - 13.00 uur dicht

telefoonnummer: 038-3392999 dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, niet op zondag.

ma t/m za Geen bediening

Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (086)

Spooldersluis (0.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973627 ma t/m za 06:00-22:00

zo 10:00-18:00

fstd 06:00-18:00 24 en 31 december

fstd 10:00-18:00 2e Paasdag en 2e Pinksterdag

fstd Geen bediening

Spooldersluis, brug over binnenhoofd (0.9) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 038-4215567 ma t/m za 06:00-22:00

zo 10:00-18:00

fstd 06:00-18:00 24 en 31 december

fstd 10:00-18:00 2e Paasdag en 2e Pinksterdag

fstd Geen bediening

Twistvlietbrug (3.1) 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: 038-4226813 / fax

038-4217803

ma t/m za 06:00-22:00

zo/fstd 10:00-18:00

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: 038-4226813 / fax

038-4217803

ma t/m za 06:00-22:00

zo/fstd 10:00-18:00

Zwartewaterbrug (11.6) 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: 22 01 januari t/m 31 december
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telefoonnummer: 038-4226813 / fax

038-4217803

ma t/m za 06:00-22:00

zo/fstd 10:00-18:00

Ramspolbrug (34.5) 25 en 26 december en 1 januari geen bediening.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 088-7974335 ma/di t/m do 10:00-18:00

vr 10:00-17:00

vr 19:30-21:30

za/zo 10:00-17:30

za/zo 19:30-21:30

01 mei t/m 15 september

ma/di t/m do 10:00-17:30

ma/di t/m do 19:30-21:30

vr/za/zo 10:00-21:00

16 september t/m 31 oktober

ma/di t/m do 10:00-18:00

vr 10:00-17:30

vr 19:30-21:30

za/zo 10:00-17:30

za/zo 19:30-21:30

01 november t/m 31 maart

Aanvraag bediening 088-7974574. Aanvragen minimaal 4 uur, maximaal

12 uur van tevoren.

ma t/m vr 08:30-17:30

za/zo 10:00-16:00

fstd Geen bediening

Overijsselsche Vecht (086a)

Vilsteren, sluis (12.3) 09 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 08:00-12:00

telefoonnummer: 0529-458582 ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

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

ma t/m za 08:30-12:00

ma t/m za 13:00-18:30

zo/fstd 15:30-15:31

zo/fstd 19:00-19:01

01 september t/m 30 september

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 08 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 038-4256600.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Dalfsen, brug (18.6) Bediening; drie maal blazen om brugwachter op gemeentehuis te

waarschuwen. Bij windkracht 7 of hoger worden de bruggen die in beheer

zijn bij de provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 juni t/m 31 augustus

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za: Bediening om de 60 minuten.

ma t/m za 08:30-18:30

zo/fstd 16:15-16:16

zo/fstd 18:15-18:16

01 september t/m 31 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0529-433636.

ma t/m vr Geen bediening
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za/zo/fstd Geen bediening

Vechterweerd, sluis (22.5) 09 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 08:00-12:00

telefoonnummer: 0529-431843 ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 08:30-12:00

ma t/m za 13:00-18:30

zo/fstd 17:00-17:01

zo/fstd 17:30-17:31

01 september t/m 30 september

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 08 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 038-4256600.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Stadsgracht Hasselt (086b)

Hasselt, sluis (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: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 038-385300

ma t/m vr 07:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

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 07:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Verlaatsbrug, Hasselt (0.3) 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 07:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Keppelbrug (0.5) 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

za/zo/fstd Geen bediening

Stadsgrachten en havens te Zwolle (087)

Holtenbroekerbrug (1.1) Bruggen worden op afstand bediend vanaf Spooldersluis

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 038-4226813 / fax

038-4217803

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: 038-4226813 / fax

038-4217803

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.
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marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 09:00-16:00 Alleen op afroep

zo/fstd Geen bediening

Pelserbrugje (2.2) 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

zo/fstd Geen bediening

Diezerpoortenbrug (2.4) 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

zo/fstd Geen bediening

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 09:00-16:00 Alleen op afroep

zo/fstd Geen bediening

Hanekampbrug (2.9) 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

zo/fstd Geen bediening

Kievitsbrug (3.4) 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

zo/fstd Geen bediening

Meppelerdiep (088)

Meppelerdiepbrug (0.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974336 ma t/m za 06:00-22:00

zo 10:00-18:00

fstd 06:00-18:00 24 en 31 december

fstd 10:00-18:00 2e Paasdag en 2e Pinksterdag

fstd Geen bediening

Meppelerdiepsluis (0.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974336 ma t/m za 06:00-22:00

zo 10:00-18:00

fstd 06:00-18:00 24 en 31 december

fstd 10:00-18:00 2e Paasdag en 2e Pinksterdag

fstd Geen bediening

Eshuisbrug (9.8) Bediening vanuit de Meppelerdiepsluis/brug te Zwartsluis

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0522-850721 Geen bediening op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag

ma t/m za 06:00-22:00

zo 10:00-18:00

fstd 06:00-18:00 24 en 31 december

fstd 10:00-18:00 2e Paasdag en 2e Pinksterdag

Kaapbrug (10.2) Bediening vanuit de Meppelerdiepsluis/brug te Zwartsluis

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0522-850721 Geen bediening op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag

ma t/m za 06:00-22:00

zo 10:00-18:00

fstd 06:00-18:00 24 en 31 december
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fstd 10:00-18:00 2e Paasdag en 2e Pinksterdag

Galgenkampsbrug (11.0) Bediening vanuit de Meppelerdiepsluis/brug te Zwartsluis

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0522-850721 Geen bediening op Kerstdagen en Nieuwjaarsdag

ma t/m za 06:00-22:00

zo 10:00-18:00

fstd 06:00-18:00 24 en 31 december

fstd 10:00-18:00 2e Paasdag en 2e Pinksterdag

Zijtak en havens te Meppel (088b)

Meppelersluis (0.5) 16 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: 22 ma t/m za 09:00-10:00

telefoonnummer: 088-7974336 ma t/m za 13:00-14:00

ma t/m za 17:00-18:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 15 september

ma t/m za 09:00-10:00

ma t/m za 13:00-14:00

ma t/m za 17:00-18:00

01 september t/m 31 mei

zo Geen bediening

16 september t/m 15 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-850720.

ma t/m za Geen bediening

Meppelersluis, brug over buitenhoofd (0.5) 16 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: 22 ma t/m za 09:00-10:00

telefoonnummer: 0522-850722 ma t/m za 13:00-14:00

ma t/m za 17:00-18:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 15 september

ma t/m za 09:00-10:00

ma t/m za 13:00-14:00

ma t/m za 17:00-18:00

01 september t/m 31 mei

zo Geen bediening

16 september t/m 15 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-850720.

ma t/m za Geen bediening

Boazbrug (0.7) 16 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: 22 ma t/m za 09:00-10:00

telefoonnummer: 0522-850722 ma t/m za 13:00-14:00

ma t/m za 17:00-18:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 15 september

ma t/m za 09:00-10:00
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ma t/m za 13:00-14:00

ma t/m za 17:00-18:00

01 september t/m 31 mei

zo Geen bediening

16 september t/m 15 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-850720.

ma t/m za Geen bediening

Zuiderbrug, Meppel (0.9) 16 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: 22 ma t/m za 09:00-10:00

telefoonnummer: 0522-850722 ma t/m za 13:00-14:00

ma t/m za 17:00-18:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 15 september

ma t/m za 09:00-10:00

ma t/m za 13:00-14:00

ma t/m za 17:00-18:00

01 september t/m 31 mei

zo Geen bediening

16 september t/m 15 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-850720.

ma t/m za Geen bediening

Emmabrug, Meppel (1.2) 16 mei t/m 31 mei

marifoonkanaal: 22 ma t/m za 09:00-10:00

telefoonnummer: 0522-850722 ma t/m za 13:00-14:00

ma t/m za 17:00-18:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-17:00

01 september t/m 15 september

ma t/m za 09:00-10:00

ma t/m za 13:00-14:00

ma t/m za 17:00-18:00

01 september t/m 31 mei

zo Geen bediening

16 september t/m 15 mei

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0522-850720.

ma t/m za Geen bediening

Buitenhaven te Meppel (088c)

Kleine Kaapbrug (0.1) Brug wordt op afstand bediend vanaf centrale post Kaapbruggen.

marifoonkanaal: 22 01 mei t/m 30 juni

telefoonnummer: 0522-850721 ma t/m za 07:00-12:00

ma t/m za 12:30-18:00

zo/fstd 09:00-09:30

zo/fstd 18:30-19:30

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m za 07:00-12:00

ma t/m za 12:30-18:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-17:00

zo/fstd 18:30-19:30
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01 september t/m 30 september

ma t/m za 07:00-12:00

ma t/m za 12:30-18:00

zo/fstd 09:00-09:30

zo/fstd 18:30-19:30

01 oktober t/m 30 april

ma t/m vr 07:00-12:00

ma t/m vr 12:30-18:00

za 07:00-12:00

za 13:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Kanaal Beukers-Steenwijk (089)

Beukersschutsluis, brug over bovenhoofd (0.1) Bij windkracht 7 of hoger worden de bruggen die in beheer zijn bij de

provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 038-3867054 Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 038-3867054, b.g.g.

0651-385086.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-19:00

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m za 08:00-19:00

zo 09:00-19:00

01 september t/m 31 oktober

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 0521-361489, b.g.g.

0651-385086.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 038-3867054, b.g.g.

0651-385086.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo Geen bediening

Beukersschutsluis (0.2) Bij windkracht 7 of hoger worden de bruggen die in beheer zijn bij de

provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 038-3867054 Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 038-3867054, b.g.g.

0651-385086.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-19:00

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m za 08:00-19:00

zo 09:00-19:00

01 september t/m 31 oktober

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 0521-361489, b.g.g.

0651-385086.
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ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo 09:00-12:00

zo 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 038-3867054, b.g.g.

0651-385086.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo Geen bediening

Blauwe Hand, brug (3.9) Heerenbrug en de Brug Giethoorn-Noord worden op afstand bediend vanaf

Brug Giethoorn-Zuid. De scheepvaart wordt middels detectie en camera's

gevolgd. De Heerenbrug, de bruggen Giethoorn-Noord en Giethoorn-Zuid

zijn bereikbaar onder tel. 0521-361489, b.g.g 0651-385086. 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 Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op bovenstaande

telefoonnummers.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen. Alleen op afroep voor beroepsvaart,

aanvragen op tel. 038-3867054 of 0651-385086.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Brug Giethoorn-Zuid (7.5) Heerenbrug en de Brug Giethoorn-Noord worden op afstand bediend vanaf

Brug Giethoorn-Zuid. De scheepvaart wordt middels detectie en camera's

gevolgd. De Heerenbrug, de bruggen Giethoorn-Noord en Giethoorn-Zuid

zijn bereikbaar onder tel. 0521-361489, b.g.g 0651-385086. 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 -

0651-385086

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op bovenstaande

telefoonnummers.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen. Alleen op afroep voor beroepsvaart,

aanvragen op tel. 038-3867054 of 0651-385086.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening
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Brug Giethoorn-Noord (9.6) Heerenbrug en de Brug Giethoorn-Noord worden op afstand bediend vanaf

Brug Giethoorn-Zuid. De scheepvaart wordt middels detectie en camera's

gevolgd. De Heerenbrug, de bruggen Giethoorn-Noord en Giethoorn-Zuid

zijn bereikbaar onder tel. 0521-361489, b.g.g 0651-385086. 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 -

0651-385086

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op bovenstaande

telefoonnummers.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen. Alleen op afroep voor beroepsvaart,

aanvragen op tel. 038-3867054 of 0651-385086.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Heerenbrug (13.0) Heerenbrug en de Brug Giethoorn-Noord worden op afstand bediend vanaf

Brug Giethoorn-Zuid. De scheepvaart wordt middels detectie en camera's

gevolgd. De Heerenbrug, de bruggen Giethoorn-Noord en Giethoorn-Zuid

zijn bereikbaar onder tel. 0521-361489, b.g.g 0651-385086. 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 -

0651-385086

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op bovenstaande

telefoonnummers.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen. Alleen op afroep voor beroepsvaart,

aanvragen op tel. 038-3867054 of 0651-385086.

ma t/m za 07:00-08:00

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Kanaal van Steenwijk naar de Linde (090)

Thijendijkbrug (2.1) Bruggen worden door middel van detectie, automatisch bediend. Bij

windkracht 7 of hoger worden de bruggen die in beheer zijn bij de provincie

Overijssel, niet bediend. Bij storing Meldpunt Overijssel tel. 038-4252423.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

ma t/m za 08:00-12:00
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ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Hesselingenbrug (3.9) Bruggen worden door middel van detectie, automatisch bediend. Bij

windkracht 7 of hoger worden de bruggen die in beheer zijn bij de provincie

Overijssel, niet bediend. Bij storing Meldpunt Overijssel tel. 038-4252423.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Meenthebrug (8.1) Bruggen worden door middel van detectie, automatisch bediend. Bij

windkracht 7 of hoger worden de bruggen die in beheer zijn bij de provincie

Overijssel, niet bediend. Bij storing Meldpunt Overijssel tel. 038-4252423.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Hogewegsbrug (12.5) Bruggen worden door middel van detectie, automatisch bediend. Bij

windkracht 7 of hoger worden de bruggen die in beheer zijn bij de provincie

Overijssel, niet bediend. Bij storing Meldpunt Overijssel tel. 038-4252423.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Brug Ossenzijl (12.9) 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 ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, vroegtijdig aanvragen tijdens kantooruren, op tel.

0651-197870. Voor bediening op zaterdag geldt dat alleen een

doorvaartgarantie kan worden gegeven als minstens 24 uur van te voren

melding plaatsvindt. Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan

wordt vanaf die dag bediend als in het zomerseizoen.
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ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Steenwijkerdiep naar de Wetering (090a)

Brug Halfwegdiep (3.1) 01 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

telefoonnummer: 0620-079112 ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-18:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 30 november

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-18:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

01 december t/m 28 februari

Alleen op afroep, vroegtijdig aanvragen tijdens kantooruren, op tel.

0521-534234. Voor bediening op zaterdag geldt dat alleen een

doorvaartgarantie kan worden gegeven als minstens 24 uur van te voren

melding plaatsvindt.

ma t/m vr 09:00-18:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Kooiwegbrug (5.8) 01 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

telefoonnummer: 0653-669041 ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-18:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

01 april t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 30 november

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-18:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

01 december t/m 28 februari

Alleen op afroep, vroegtijdig aanvragen tijdens kantooruren, op tel.

0521-534234. Voor bediening op zaterdag geldt dat alleen een

doorvaartgarantie kan worden gegeven als minstens 24 uur van te voren

melding plaatsvindt.

ma t/m vr 09:00-18:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening
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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] dagelijks Geen bediening

Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (091)

Scheerebrug (3.3) Scheerebrug wordt door middel van detectie, automatisch bediend. 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] ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Kalenberg, brug (8.5) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 08:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen. Alleen op afroep, vroegtijdig aanvragen

tijdens kantooruren, op tel. 0521-534234. Voor bediening op zaterdag geldt

dat alleen een doorvaartgarantie kan worden gegeven als minstens 24 uur

van te voren melding plaatsvindt.

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (092)

Blokzijl, brug (10.1) Bij windkracht 7 of hoger worden de bruggen die in beheer zijn bij de

provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0527-291981 ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m za 08:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 september t/m 31 oktober

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00
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zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen. Alleen op afroep, vroegtijdig aanvragen

tijdens kantooruren, op tel. 0651-197870, b.g.g. 038-3867054. Voor

bediening op zaterdag geldt dat alleen een doorvaartgarantie kan worden

gegeven als minstens 24 uur van te voren melding plaatsvindt.

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Blokzijl, sluis (10.1) Bij windkracht 7 of hoger worden de bruggen die in beheer zijn bij de

provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0527-291981 ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m za 08:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 september t/m 31 oktober

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen. Alleen op afroep, vroegtijdig aanvragen

tijdens kantooruren, op tel. 0651-197870, b.g.g. 038-3867054. Voor

bediening op zaterdag geldt dat alleen een doorvaartgarantie kan worden

gegeven als minstens 24 uur van te voren melding plaatsvindt.

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Arembergergracht (092a)

Ronduite, brug (2.2) 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 Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, vroegtijdig aanvragen op tel. 038-3867054 of

0651-385086.

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Arembergerschutsluis (7.7) 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 Wanneer Goede Vrijdag in de maand maart valt dan wordt vanaf die dag

bediend als in het zomerseizoen.

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart
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Alleen op afroep, vroegtijdig aanvragen op tel. 038-3867054 of

0651-385086.

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (093)

Kadoelerbrug (1.9) 26 maart t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma t/m za 07:30-12:30

telefoonnummer: 0527-252431 ma t/m za 13:30-19:00

zo/fstd 09:00-12:30

zo/fstd 13:30-19:00

01 november t/m 25 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0527-613912.

ma t/m vr 07:30-12:30

ma t/m vr 13:00-18:00

za 07:30-12:30

zo/fstd Geen bediening

Vollenhoverbrug (7.4) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320-263051 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd 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]

Lemster- en Zwolsevaart (094)

Friesesluis, Lemmer (0.3) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0514-561337 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Friesesluis, brug over benedenhoofd (0.4) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0514-561337 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00
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zo/fstd Geen bediening

Marknesserbrug (15.6) Bruggen worden op afstand bediend vanaf de Nagelerbrug.

marifoonkanaal: 18 26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-613912 ma t/m za 07:30-08:00

ma t/m za 08:30-12:30

ma t/m za 13:30-19:30

zo/fstd 09:00-12:30

zo/fstd 13:30-19:00

01 november t/m 25 maart

ma t/m vr 07:30-08:00

ma t/m vr 08:30-12:30

ma t/m vr 13:30-18:00

za 07:30-12:30

zo/fstd Geen bediening

Kamperbrug (16.1) Bruggen worden op afstand bediend vanaf de Nagelerbrug.

marifoonkanaal: 18 26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-613912 ma t/m za 07:30-08:00

ma t/m za 08:30-12:30

ma t/m za 13:30-19:30

zo/fstd 09:00-12:30

zo/fstd 13:30-19:00

01 november t/m 25 maart

ma t/m vr 07:30-08:00

ma t/m vr 08:30-12:30

ma t/m vr 13:30-18:00

za 07:30-12:30

zo/fstd Geen bediening

Marknessersluis (22.3) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320 - 767 610 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Marknessersluis, brug over benedenhoofd (22.3) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-201361 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Voorstersluis (29.0) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-252412 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Pagina 263 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Voorstersluis, brug over benedenhoofd (in N352) (29.0) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-252412 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Urkervaart (095)

Urkersluis (0.3) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-681276 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Urkersluis, brug over benedenhoofd (0.4) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-681276 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Ing. Arie de Witbrug (1.1) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-681276 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Zwolsebrug (2.3) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-681276 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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
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Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Tollebekerbrug (6.5) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-681276 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Nagelerbrug (12.3) Brug Overstap wordt op afstand bediend vanaf de Nagelerbrug.

marifoonkanaal: 18 26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-613912 ma t/m za 07:30-08:00

ma t/m za 08:30-12:30

ma t/m za 13:30-19:00

zo/fstd 09:00-12:30

zo/fstd 13:30-19:00

01 november t/m 25 maart

ma t/m vr 07:30-08:00

ma t/m vr 08:30-12:30

ma t/m vr 13:30-18:00

za 07:30-12:30

zo/fstd Geen bediening

Overstap, fietsbrug (12.6) Brug Overstap wordt op afstand bediend vanaf de Nagelerbrug.

marifoonkanaal: 18 26 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0527-613912 ma t/m za 07:30-08:00

ma t/m za 08:30-12:30

ma t/m za 13:30-19:00

zo/fstd 09:00-12:30

zo/fstd 13:30-19:00

01 november t/m 25 maart

ma t/m vr 07:30-08:00

ma t/m vr 08:30-12:30

ma t/m vr 13:30-18:00

za 07:30-12:30

zo/fstd Geen bediening

Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (101)

Baanhoekspoorbrug (112.7) Openingen op verzoek. Verzoeken voor openingen dienen minimaal

anderhalf uur van te voren gericht te worden aan de verkeerspost van

Rijkswaterstaat te Dordrecht (tel: 0800-0236200). De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 30 maart t/m 30 juni

telefoonnummer: 088-7970800 ma t/m vr 04:58-05:04

ma t/m vr 05:34-05:40

ma t/m vr 06:17-06:23

ma t/m vr 09:19-09:25

ma t/m vr 09:34-09:40

ma t/m vr 10:19-10:25

ma t/m vr 10:34-10:40

ma t/m vr 12:19-12:25

ma t/m vr 12:34-12:40
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ma t/m vr 13:34-13:40

ma t/m vr 14:19-14:25

ma t/m vr 14:34-14:40

ma t/m vr 15:19-15:25

ma t/m vr 16:04-16:10

ma t/m vr 16:34-16:40

ma t/m vr 18:34-18:40

ma t/m vr 19:19-19:25

ma t/m vr 19:34-19:40

ma t/m vr 20:19-20:25

ma t/m vr 22:19-22:25

za 05:04-05:10

za 05:32-05:38

za 06:19-06:25

za 09:19-09:25

za 09:34-09:40

za 10:19-10:25

za 10:34-10:40

za 11:19-11:25

za 12:19-12:25

za 12:34-12:40

za 13:19-13:25

za 14:19-14:25

za 14:34-14:40

za 15:34-15:40

za 16:04-16:10

za 17:19-17:25

za 18:34-18:40

za 19:19-19:25

za 20:19-20:25

za 22:19-22:25

zo 05:04-05:10

zo 05:34-05:40

zo 06:19-06:25

zo 09:19-09:25

zo 10:19-10:25

zo 11:19-11:25

zo 11:34-11:40

zo 12:19-12:25

zo 13:19-13:25

zo 14:19-14:25

zo 16:19-16:25

zo 17:19-17:25

zo 18:34-18:40

zo 19:19-19:25

zo 22:19-22:25

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m vr 04:58-05:04

ma t/m vr 05:34-05:40

ma t/m vr 06:17-06:23

ma t/m vr 09:19-09:25

ma t/m vr 09:34-09:40

ma t/m vr 10:19-10:25

ma t/m vr 10:34-10:40

ma t/m vr 12:19-12:25

ma t/m vr 12:34-12:40
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ma t/m vr 13:34-13:40

ma t/m vr 14:19-14:25

ma t/m vr 14:34-14:40

ma t/m vr 15:19-15:25

ma t/m vr 16:04-16:10

ma t/m vr 16:34-16:40

ma t/m vr 18:34-18:40

ma t/m vr 19:19-19:25

ma t/m vr 19:34-19:40

ma t/m vr 20:19-20:25

ma t/m vr 22:19-22:25

za 05:04-05:10

za 05:32-05:38

za 06:19-06:25

za 09:19-09:25

za 09:34-09:40

za 10:19-10:25

za 10:34-10:40

za 11:19-11:25

za 12:19-12:25

za 12:34-12:40

za 13:19-13:25

za 14:19-14:25

za 14:34-14:40

za 15:19-15:25

za 15:34-15:40

za 16:04-16:10

za 17:19-17:25

za 18:19-18:25

za 18:34-18:43

za 19:19-19:25

za 20:19-20:25

za 22:19-22:25

zo 05:04-05:10

zo 05:34-05:40

zo 06:19-06:25

zo 09:19-09:25

zo 10:19-10:25

zo 11:19-11:25

zo 11:34-11:40

zo 12:19-12:25

zo 13:19-13:25

zo 14:19-14:25

zo 16:19-16:25

zo 17:19-17:25

zo 18:19-18:25

zo 18:34-18:40

zo 19:19-19:25

zo 22:19-22:25

01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 04:58-05:04

ma t/m vr 05:34-05:40

ma t/m vr 06:17-06:23

ma t/m vr 09:19-09:25

ma t/m vr 09:34-09:40

ma t/m vr 10:19-10:25
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ma t/m vr 10:34-10:40

ma t/m vr 12:19-12:25

ma t/m vr 12:34-12:40

ma t/m vr 13:34-13:40

ma t/m vr 14:19-14:25

ma t/m vr 14:34-14:40

ma t/m vr 15:19-15:25

ma t/m vr 16:04-16:10

ma t/m vr 16:34-16:40

ma t/m vr 18:34-18:40

ma t/m vr 19:19-19:25

ma t/m vr 19:34-19:40

ma t/m vr 20:19-20:25

ma t/m vr 22:19-22:25

za 05:04-05:10

za 05:32-05:38

za 06:19-06:25

za 09:19-09:25

za 09:34-09:40

za 10:19-10:25

za 10:34-10:40

za 11:19-11:25

za 12:19-12:25

za 12:34-12:40

za 13:19-13:25

za 14:19-14:25

za 14:34-14:40

za 15:19-15:25

za 15:34-15:40

za 16:04-16:10

za 17:19-17:25

za 18:34-18:40

za 19:19-19:25

za 20:19-20:25

za 22:19-22:25

zo 05:04-05:10

zo 05:34-05:40

zo 06:19-06:25

zo 09:19-09:25

zo 10:19-10:25

zo 11:19-11:25

zo 11:34-11:40

zo 12:19-12:25

zo 13:19-13:25

zo 16:19-16:25

zo 17:19-17:25

zo 18:34-18:40

zo 19:19-19:25

zo 22:19-22:25

01 november t/m 29 maart

ma t/m vr 04:58-05:04

ma t/m vr 05:34-05:40

ma t/m vr 06:17-06:23

ma t/m vr 09:19-09:25

ma t/m vr 09:34-09:40

ma t/m vr 10:19-10:25
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ma t/m vr 10:34-10:40

ma t/m vr 12:19-12:25

ma t/m vr 12:34-12:40

ma t/m vr 13:34-13:40

ma t/m vr 14:19-14:25

ma t/m vr 14:34-14:40

ma t/m vr 15:19-15:25

ma t/m vr 16:19-16:25

ma t/m vr 16:34-16:40

ma t/m vr 18:34-18:40

ma t/m vr 19:19-00:19

ma t/m vr 19:34-19:40

ma t/m vr 20:19-20:25

ma t/m vr 22:19-22:25

za 05:32-05:38

za 06:19-06:25

za 09:19-09:25

za 10:19-10:25

za 10:34-10:40

za 11:19-11:25

za 12:19-12:25

za 12:34-12:40

za 13:19-13:25

za 14:19-14:25

za 15:19-15:25

za 16:04-16:10

za 18:34-18:40

za 19:19-19:25

za 22:19-22:25

zo 05:04-05:10

zo 05:34-05:40

zo 06:19-06:25

zo 09:19-09:25

zo 10:19-10:25

zo 11:19-11:25

zo 11:34-11:40

zo 12:19-12:25

zo 13:19-13:25

zo 14:19-14:25

zo 18:34-18:40

zo 19:19-19:25

zo 22:19-22:25

Merwedebrug, Papendrecht (115.2) Indien vanwege bijzondere omstandigheden waarin met name een geladen

containerschip kan verkeren in aansluiting op het passeren van de Grote

brug Dordrecht (spoor- en verkeersbrug) en/of de Baanhoekbrug, kan op

verzoek de opening van 15.20 uur verschoven worden naar 15.40 uur. Dit

verzoek dient gelijktijdig met de vooraanmelding voor het passeren van de

desbetreffende spoorbruggen kenbaar te worden gemaakt aan de RVC

Dordrecht die dit communiceert met de brugoperator VMC Rhoon. Dit

bedieningsverzoek geldt niet separaat voor kleine zeilschepen met staande

masten. Is de opening van 15.20 uur komen te vervallen en verschoven

naar 15.40 uur mogen deze kleine zeilschepen op aanwijzing van de

brugoperator meeliften met het grote schip. 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.
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marifoonkanaal: 22 - 71 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7985132 Brugopeningen kunnen worden aangevraagd bij de

Verkeersmanagementcentrale (VMC) Rhoon via marifoonkanaal 22 of het

telefoonnummer 010 503 21 80. Bij een windkracht hoger dan 5Bft ter

plaatse zal de basculebrug niet worden bediend.

ma t/m vr 00:00-05:50 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min

ma t/m vr 08:50-08:51

ma t/m vr 09:50-09:51

ma t/m vr 10:50-10:51

ma t/m vr 11:50-11:51

ma t/m vr 12:50-12:51

ma t/m vr 13:50-13:51

ma t/m vr 14:50-14:51

ma t/m vr 15:20-15:21 * en tevens Nadere informatie kan worden

ingewonnen bij de RVC Dordrecht.

ma t/m vr 18:50-18:51

ma t/m vr 19:50-23:59 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min

za/zo/fstd 00:00-06:50 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min

za/zo/fstd 08:50-08:51

za/zo/fstd 09:50-09:51

za/zo/fstd 10:50-10:51

za/zo/fstd 11:50-11:51

za/zo/fstd 12:50-12:51

za/zo/fstd 13:50-13:51

za/zo/fstd 14:50-14:51

za/zo/fstd 15:50-15:51

za/zo/fstd 16:50-16:51

za/zo/fstd 17:50-17:51 Alleen in de periode 01-07 tot en met 31-08

za/zo/fstd 18:50-18:51

za/zo/fstd 19:50-23:59 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min

01 november t/m 31 maart

Brugopeningen kunnen worden aangevraagd bij de

Verkeersmanagementcentrale (VMC) Rhoon via marifoonkanaal 22 of het

telefoonnummer 010 - 503 21 80. Bij een windkracht hoger dan 5Bft ter

plaatse zal de basculebrug niet worden bediend. Buiten de 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.

ma t/m vr 00:00-05:50 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min.

ma t/m vr 08:50-08:51

ma t/m vr 09:50-09:51

ma t/m vr 10:50-10:51

ma t/m vr 11:50-11:51

ma t/m vr 12:50-12:51

ma t/m vr 13:50-13:51

ma t/m vr 14:50-14:51

ma t/m vr 15:20-15:21 * en tevens Nadere informatie kan worden

ingewonnen bij de RVC Dordrecht.

ma t/m vr 18:50-18:51

ma t/m vr 19:50-23:59 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min.
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za/zo/fstd 00:00-06:50 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min.

za/zo/fstd 08:50-08:51

za/zo/fstd 09:50-09:51

za/zo/fstd 10:50-10:51

za/zo/fstd 11:50-11:51

za/zo/fstd 12:50-12:50

za/zo/fstd 13:50-13:51

za/zo/fstd 14:50-14:51

za/zo/fstd 15:50-15:51

za/zo/fstd 16:50-16:51

za/zo/fstd 18:50-18:51

za/zo/fstd 19:50-23:59 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min.

Alblasserdamsebrug (121.9) Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de Regionale

Ver¬keerscentrale Dor¬drecht, per marifoonkanaal VHF-71 of telefonisch

0800-0236200. of de Verkeersmanagement Centrale Rhoon, per marifoon

VHF-18 / 22 of telefonisch 088-7985132, bruggen.

marifoonkanaal: 22 - 71 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7985132 ma t/m vr 00:00-06:30 Bij aanbod.

ma t/m vr 07:15-07:16

ma t/m vr 10:15-10:16

ma t/m vr 11:15-11:16

ma t/m vr 12:15-12:16

ma t/m vr 14:15-14:16

ma t/m vr 16:15-16:16

ma t/m vr 18:15-18:16

ma t/m vr 20:15-20:16

ma t/m vr 21:00-23:59 Bij aanbod.

za/zo/fstd 00:00-07:30 Bij aanbod.

za/zo/fstd 09:15-09:16

za/zo/fstd 10:15-10:16

za/zo/fstd 11:15-11:16

za/zo/fstd 12:15-12:16

za/zo/fstd 14:15-14:16

za/zo/fstd 16:15-16:16

za/zo/fstd 18:15-18:16

za/zo/fstd 20:15-20:16

za/zo/fstd 21:00-23:59 Bij aanbod.

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 00:00-23:59 Bij aanbod. (Geen bediening tussen 07.30 – 9.15

en 16.30 – 18.15)

za/zo/fstd 00:00-23:59 Bij aanbod.

Merwedebrug, Gorinchem (98.3) De brugopeningen kunnen worden aangevraagd bij de

Verkeersmanagementcentrale (VMC) Rhoon via marifoonkanaal 18 of het

telefoonnummer 010 - 503 21 88. Buiten de hiervoor 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 ma t/m vr 00:00-04:30 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca: 30min.

ma t/m vr 10:30-10:31

ma t/m vr 12:30-12:31

ma t/m vr 14:00-14:01 Alleen in de periode 01-07 tot en met 31-08
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ma t/m vr 20:00-20:01

ma t/m vr 22:00-23:59 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min.

za/zo/fstd 00:00-08:00 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca: 30min.

za/zo/fstd 12:30-12:31 Alleen in de periode 01-07 tot en met 31-08

za/zo/fstd 20:00-23:59 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca: 30min.

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 00:00-04:30 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min.

ma t/m vr 10:30-10:31

ma t/m vr 12:30-12:31

ma t/m vr 20:00-20:01

ma t/m vr 22:00-23:59 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min.

za/zo/fstd 00:00-08:00 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min.

za/zo/fstd 20:00-23:59 Bij aanbod, tussen iedere brugbediening wachttijd

ca. 30min.

Kanaal van Sint Andries (101a)

St. Andries, sluis (1.2) Zolang de buitenwaterstand op de Waal hoger is dan NAP+7,75m wordt

niet geschut. Vanaf 2015 bediening in de nacht en niet pendelen tussen

Grave en Lith zoals in convenant staat. Bediening op afstand vanuit Lith.

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088 797 4829 / fax

0418-661284

dagelijks 00:00-23:59

fstd 00:00-23:59 Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en

Bevrijdingsdag: Als reguliere dag.1e en 2e

Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31

december: ma - zo uiterlijk tot 20:00; 27

december en 2 januari: ma - zo start vanaf 06:00.

St. Andries, brug in de N-322 (1.3) Zolang de buitenwaterstand op de Waal hoger is dan NAP+7,75m wordt

niet geschut. Vanaf 2015 bediening in de nacht en niet pendelen tussen

Grave en Lith zoals in convenant staat. Bediening op afstand vanuit Lith.

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0418-661284 dagelijks 00:00-23:59

fstd 00:00-23:59 Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en

Bevrijdingsdag: Als reguliere dag.1e en 2e

Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31

december: ma - zo uiterlijk tot 20:00; 27

december en 2 januari: ma - zo start vanaf 06:00.

Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (102)

Van Brienenoordbrug (noord) (5.8) Verzoek tot het verkrijgen van een opening van de brug dient ten minste 12

uren van te voren per e-mail aan: vc-zwn-brienenoordbrug@rws.nl te

worden aangevraagd. De brug wordt niet afzonderlijk geopend voor

zeilschepen en schepen van de ¿Bruine vloot¿. Informatie via 010 - 503 21

80

marifoonkanaal: 20 01 oktober t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132 Per 1 oktober 2015 is er een nieuw openingnsregime van kracht.

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

dagelijks 11:00-11:01

dagelijks 14:00-14:01

dagelijks 19:30-19:31
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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

Zuiddiepje en Kreeksehaven (102b)

Brug Zuiddiepje (1.6) De brug is onbemand. Bediening met 1 uur voormelding via de

Erasmusbrug.

marifoonkanaal: 14 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-2521000 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 010-2521000.

dagelijks 00:00-23:59

Koningshaven (102c)

De Hef, brug (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 00:00-23:59

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

Erasmusbrug (1.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 Buiten de normale dienstregeling kan de brug uitsluitend in bijzondere

gevallen, op aanvraag van de Havenmeester, worden geopend. De

aanvraag daartoe dient ten minste een uur van tevoren te worden

ingediend.

telefoonnummer: 010-4857900 /

0612-953432

dagelijks 00:00-00:30 Bediening met 1 uur voormelding.

dagelijks 00:30-05:00

dagelijks 05:00-07:00 Bediening met 1 uur voormelding.

dagelijks 10:00-10:01

dagelijks 11:00-11:01

dagelijks 13:30-13:31

dagelijks 15:30-15:31

dagelijks 19:00-19:01

dagelijks 20:30-23:59 Bediening met 1 uur voormelding.

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 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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Boerengat en aanliggende havens (102d)

Boerengatbrug (0.2) Bediening op aanvraag met 30 min vooraanmelding. De brug wordt niet

bediend bij gesloten waterkering.

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4113772 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 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: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4131805 /

06-10716191

Bediening met voormelding van 30 minuten.

ma t/m vr 00:00-07:00

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

ma t/m vr 17:45-23:59

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: 20 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: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4131805 dagelijks 09:00-22:00

Jan Kuitenbrug (0.8) Brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de

Boerengatbrug.

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4113772 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 010-4113772.

ma t/m vr 09:00-17:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo 09:00-22:00

Haven van Maassluis (102l)

Havenspoorbrug, Maassluis (0.6) Opening op verzoek. De openingen op maandag t/m vrijdag na 18:00 uur

worden uitsluitend op afroep verleend M.i.v 3 april 2017 wordt het beheer

van de spooriijn Schiedam - Hoek van Holland overgedragen van ProRail

aan de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag).

marifoonkanaal: 68 03 april t/m 10 december

telefoonnummer: [onbekend] M.i.v 3 april 2017 wordt het beheer van de spooriijn Schiedam - Hoek van

Holland overgedragen van ProRail aan de MRDH (Metropoolregio

Rotterdam Den Haag).

dagelijks Geen bediening

11 december t/m 02 april

ma t/m vr 06:26-06:31

ma t/m vr 06:56-07:01
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ma t/m vr 07:26-07:31

ma t/m vr 07:56-08:01

ma t/m vr 08:26-08:31

ma t/m vr 08:56-09:01

ma t/m vr 09:26-09:31

ma t/m vr 09:56-10:01

ma t/m vr 10:26-10:31

ma t/m vr 10:56-11:01

ma t/m vr 11:26-11:31

ma t/m vr 11:56-12:01

ma t/m vr 12:26-12:31

ma t/m vr 12:56-13:01

ma t/m vr 13:26-13:31

ma t/m vr 13:56-14:01

ma t/m vr 14:26-14:31

ma t/m vr 14:56-15:01

ma t/m vr 15:26-15:31

ma t/m vr 15:56-16:01

ma t/m vr 16:26-16:31

ma t/m vr 16:56-17:01

ma t/m vr 18:26-18:31

ma t/m vr 19:26-19:31

ma t/m vr 19:56-20:01

Koepaardbrug (0.7) Bediening Havenbrug is mede afhankelijk van de treinenloop.

marifoonkanaal: 68 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-5912852 ma t/m vr 00:00-06:00 Alleen in noodgevallen

ma t/m vr 06:15-07:00

ma t/m vr 08:30-17:15

ma t/m vr 18:00-23:59 Alleen in noodgevallen

za/zo 08:00-09:00

za/zo 20:00-21:00

16 april t/m 16 oktober

Schansbrug (1.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 68 ma t/m vr 06:00-20:00

telefoonnummer: [onbekend] za 08:00-09:00

zo/fstd Geen bediening

Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (103)

Driel, sluis (24.0) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 088-7974144 di t/m vr 00:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd 08:00-20:00

Amerongen, sluis (54.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 088-7973678 di t/m vr 00:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd 08:00-20:00

Hagestein, sluis (78.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 088-7973688 di t/m vr 00:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd 08:00-20:00

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
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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

Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (104)

Grote Sluis, Vianen (0.8) De Grote Sluis te Vianen wordt, op last van de sluismeester t.b.v. de

schepen welke bij laag water niet over de sluisdrempel kunnen varen, op

verzoek bediend.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0347-371383 / fax

0347-373704

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-21:00

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 t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Hoge brug, over Grote Sluis, Vianen (0.8) De Grote Sluis te Vianen wordt, op last van de sluismeester t.b.v. de

schepen welke bij laag water niet over de sluisdrempel kunnen varen, op

verzoek bediend.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0347-371383 ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-21:00

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 t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Julianabrug, Vianen (1.1) De Grote Sluis te Vianen wordt, op last van de sluismeester t.b.v. de

schepen welke bij laag water niet over de sluisdrempel kunnen varen, op

verzoek bediend.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0347-371383 ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-21:00

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 t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Bolgerijensebrug (4.4) De Grote Sluis te Vianen wordt, op last van de sluismeester t.b.v. de

schepen welke bij laag water niet over de sluisdrempel kunnen varen, op

verzoek bediend.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0347-371996 ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-21:00

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 t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00
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zo/fstd Geen bediening

Zwaanskuikenbrug (7.1) De Grote Sluis te Vianen wordt, op last van de sluismeester t.b.v. de

schepen welke bij laag water niet over de sluisdrempel kunnen varen, op

verzoek bediend.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0183-635578 ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-21:00

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 t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Meerkerksebrug (11.8) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0183-635578 za 07:00-21:00

zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - word bediend tot

18.00 uur

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Bazelbrug (14.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0183-635578 za 07:00-21:00

zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - word bediend tot

18.00 uur

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Arkel, spoorbrug (17.8) Op Koningsdag bediening als op Maandag t/m vrijdag. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 30 maart t/m 31 mei

telefoonnummer: 078-6337450 ma t/m vr 06:01-06:09

ma t/m vr 06:31-06:39

ma t/m vr 07:01-07:09

ma t/m vr 07:31-07:39

ma t/m vr 08:01-08:09

ma t/m vr 08:31-08:39

ma t/m vr 09:01-09:09

ma t/m vr 09:31-09:39

ma t/m vr 10:01-10:09

ma t/m vr 10:31-10:39

ma t/m vr 11:01-11:09

ma t/m vr 11:31-11:39

ma t/m vr 12:01-12:09

ma t/m vr 12:31-12:39

ma t/m vr 13:01-13:09

ma t/m vr 13:31-13:39

ma t/m vr 14:01-14:09

ma t/m vr 14:31-14:39

ma t/m vr 15:01-15:09

ma t/m vr 15:31-15:39
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ma t/m vr 16:01-16:09

ma t/m vr 16:31-16:39

ma t/m vr 17:01-17:09

ma t/m vr 17:31-17:39

ma t/m vr 18:01-18:09

ma t/m vr 18:31-18:39

ma t/m vr 19:01-19:09

ma t/m vr 19:31-19:39

ma t/m vr 20:01-20:09

ma t/m vr 20:31-20:39

ma t/m vr 21:01-21:09

ma t/m vr 21:31-21:39

za 06:01-06:09

za 06:31-06:39

za 07:01-07:09

za 07:31-07:39

za 08:01-08:09

za 08:31-08:39

za 09:01-09:09

za 09:31-09:39

za 10:01-10:09

za 10:31-10:39

za 11:01-11:09

za 11:31-11:39

za 12:01-12:09

za 12:31-12:39

za 13:01-13:09

za 13:31-13:39

za 14:01-14:09

za 14:31-14:39

za 15:01-15:09

za 15:31-15:39

za 16:01-16:09

za 16:31-16:39

za 17:01-17:09

za 17:31-17:39

za 18:01-18:09

zo 09:31-09:39

zo 10:01-10:09

zo 10:31-10:39

zo 11:01-11:09

zo 11:31-11:39

zo 12:01-12:09

zo 12:31-12:39

zo 13:01-13:09

zo 13:31-13:39

zo 14:01-14:09

zo 14:31-14:39

zo 15:01-15:09

zo 15:31-15:39

zo 16:01-16:09

zo 16:31-16:39

zo 17:01-17:09

zo 17:31-17:39

zo 18:01-18:09

01 juni t/m 31 augustus
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ma t/m vr 06:01-06:09

ma t/m vr 06:31-06:39

ma t/m vr 07:01-07:09

ma t/m vr 07:31-07:39

ma t/m vr 08:01-08:09

ma t/m vr 08:31-08:39

ma t/m vr 09:01-09:09

ma t/m vr 09:31-09:39

ma t/m vr 10:01-10:09

ma t/m vr 10:31-10:39

ma t/m vr 11:01-11:09

ma t/m vr 11:31-11:39

ma t/m vr 12:01-12:09

ma t/m vr 12:31-12:39

ma t/m vr 13:01-13:09

ma t/m vr 13:31-13:39

ma t/m vr 14:01-14:09

ma t/m vr 14:31-14:39

ma t/m vr 15:01-15:09

ma t/m vr 15:31-15:39

ma t/m vr 16:01-16:09

ma t/m vr 16:31-16:39

ma t/m vr 17:01-17:09

ma t/m vr 17:31-17:39

ma t/m vr 18:01-18:09

ma t/m vr 18:31-18:39

ma t/m vr 19:01-19:09

ma t/m vr 19:31-19:39

ma t/m vr 20:01-20:09

ma t/m vr 20:31-20:39

ma t/m vr 21:01-21:09

ma t/m vr 21:31-21:39

za 06:01-06:09

za 06:31-06:39

za 07:01-07:09

za 07:31-07:39

za 08:01-08:09

za 08:31-08:39

za 09:01-09:09

za 09:31-09:39

za 10:01-10:09

za 10:31-10:39

za 11:01-11:09

za 11:31-11:39

za 12:01-12:09

za 12:31-12:39

za 13:01-13:09

za 13:31-13:39

za 14:01-14:09

za 14:31-14:39

za 15:01-15:09

za 15:31-15:39

za 16:01-16:09

za 16:31-16:39

za 17:01-17:09

za 17:31-17:39
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za 18:01-18:09

za 18:31-18:39

za 19:01-19:09

za 19:31-19:39

za 20:01-20:09

za 20:31-20:39

za 21:01-21:09

za 21:31-21:39

zo 09:31-09:39

zo 10:01-10:09

zo 10:31-10:39

zo 11:01-11:09

zo 11:31-11:39

zo 12:01-12:09

zo 12:31-12:39

zo 13:01-13:09

zo 13:31-13:39

zo 14:01-14:09

zo 14:31-14:39

zo 15:01-15:09

zo 15:31-15:39

zo 16:01-16:09

zo 16:31-16:39

zo 17:01-17:09

zo 17:31-17:39

zo 18:01-18:09

01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:01-06:09

ma t/m vr 06:31-06:39

ma t/m vr 07:01-07:09

ma t/m vr 07:31-07:39

ma t/m vr 08:01-08:09

ma t/m vr 08:31-08:39

ma t/m vr 09:01-09:09

ma t/m vr 09:31-09:39

ma t/m vr 10:01-10:09

ma t/m vr 10:31-10:39

ma t/m vr 11:01-11:09

ma t/m vr 11:31-11:39

ma t/m vr 12:01-12:09

ma t/m vr 12:31-12:39

ma t/m vr 13:01-13:09

ma t/m vr 13:31-13:39

ma t/m vr 14:01-14:09

ma t/m vr 14:31-14:39

ma t/m vr 15:01-15:09

ma t/m vr 15:31-15:39

ma t/m vr 16:01-16:09

ma t/m vr 16:31-16:39

ma t/m vr 17:01-17:09

ma t/m vr 17:31-17:39

ma t/m vr 18:01-18:09

ma t/m vr 18:31-18:39

ma t/m vr 19:01-19:09

ma t/m vr 19:31-19:39

ma t/m vr 20:01-20:09
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ma t/m vr 20:31-20:39

ma t/m vr 21:01-21:09

ma t/m vr 21:31-21:39

za 06:01-06:09

za 06:31-06:39

za 07:01-07:09

za 07:31-07:39

za 08:01-08:09

za 08:31-08:39

za 09:01-09:09

za 09:31-09:39

za 10:01-10:09

za 10:31-10:39

za 11:01-11:09

za 11:31-11:39

za 12:01-12:09

za 12:31-12:39

za 13:01-13:09

za 13:31-13:39

za 14:01-14:09

za 14:31-14:39

za 15:01-15:09

za 15:31-15:39

za 16:01-16:09

za 16:31-16:39

za 17:01-17:09

za 17:31-17:39

za 18:01-18:09

zo 09:31-09:39

zo 10:01-10:09

zo 10:31-10:39

zo 11:01-11:09

zo 11:31-11:39

zo 12:01-12:09

zo 12:31-12:39

zo 13:01-13:09

zo 13:31-13:39

zo 14:01-14:09

zo 14:31-14:39

zo 15:01-15:09

zo 15:31-15:39

zo 16:01-16:09

zo 16:31-16:39

zo 17:01-17:09

zo 17:31-17:39

zo 18:01-18:09

01 november t/m 29 maart

ma t/m vr 06:01-06:09

ma t/m vr 06:31-06:39

ma t/m vr 07:01-07:09

ma t/m vr 07:31-07:39

ma t/m vr 08:01-08:09

ma t/m vr 08:31-08:39

ma t/m vr 09:01-09:09

ma t/m vr 09:31-09:39

ma t/m vr 10:01-10:09
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ma t/m vr 10:31-10:39

ma t/m vr 11:01-11:09

ma t/m vr 11:31-11:39

ma t/m vr 12:01-12:09

ma t/m vr 12:31-12:39

ma t/m vr 13:01-13:09

ma t/m vr 13:31-13:39

ma t/m vr 14:01-14:09

ma t/m vr 14:31-14:39

ma t/m vr 15:01-15:09

ma t/m vr 15:31-15:39

ma t/m vr 16:01-16:09

ma t/m vr 16:31-16:39

ma t/m vr 17:01-17:09

ma t/m vr 17:31-17:39

ma t/m vr 18:01-18:09

ma t/m vr 18:31-18:39

ma t/m vr 19:01-19:09

ma t/m vr 19:31-19:39

ma t/m vr 20:01-20:09

ma t/m vr 20:31-20:39

ma t/m vr 21:01-21:09

ma t/m vr 21:31-21:39

za 06:01-06:09

za 06:31-06:39

za 07:01-07:09

za 07:31-07:39

za 08:01-08:09

za 08:31-08:39

za 09:01-09:09

za 09:31-09:39

za 10:01-10:09

za 10:31-10:39

za 11:01-11:09

za 11:31-11:39

za 12:01-12:09

za 12:31-12:39

za 13:01-13:09

za 13:31-13:39

za 14:01-14:09

za 14:31-14:39

za 15:01-15:09

za 15:31-15:39

za 16:01-16:09

za 16:31-16:39

za 17:01-17:09

za 17:31-17:39

za 18:01-18:09

zo Geen bediening

Rijksstraatwegbrug (18.3) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0183-635578 za 07:00-21:00

zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - word bediend tot

18.00 uur
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ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Haarbrug, Gorinchem (20.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0183-635578 za 07:00-21:00

zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - word bediend tot

18.00 uur

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Algemene Begraafplaatssluis (22.2) Sluis staat in het algemeen open.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Indien gesloten, dan de volgende bedieningstijden.

ma t/m vr 06:00-21:30

za 08:00-17:00

zo/fstd 10:00-18:00

16 oktober t/m 31 maart

Indien gesloten, dan de volgende bedieningstijden.

ma t/m vr 06:00-20:30

za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Concordiabrug (22.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0183-635578 za 07:00-21:00

zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - word bediend tot

18.00 uur

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Grote Merwedesluis (23.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0183-633308 / fax

0183-634415

za 07:00-21:00

zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - word bediend tot

18.00 uur

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Korte brug, over Grote Merwedesluis (23.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0183-633308 za 07:00-21:00

zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - word bediend tot

18.00 uur

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Hoge brug, over Grote Merwedesluis (23.3) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-22:00
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telefoonnummer: 0183-633308 za 07:00-21:00

zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - word bediend tot

18.00 uur

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

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

Rijnhaven te Rotterdam (1042)

Rijnhavenbrug (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

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

vr 09:00-14:00

vr 19:00-19:01

za 09:00-09:01

za 19:00-19:01

zo/fstd 19:00-19:01

01 oktober t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0183-659595.

ma/di t/m do 09:00-16:00

vr 09:00-14:00

za/zo/fstd Geen bediening

Steenenhoeksche Kanaalsluis (8.8) 15 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 07:30-12:00

telefoonnummer: 0184-612391 ma t/m vr 13:00-19:00

za/zo/fstd 08:00-09:30

za/zo/fstd 17:00-18:30

16 oktober t/m 14 april

Alleen op afroep, aanvragen de werkdag ervoor tussen 08.00 en 12.00 uur.

en 13.00 en 16.30, tel. 0184-612139, bij geen gehoor 0183-633606.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 16:30-19:00

za 08:00-09:30

za 17:00-18:30

zo/fstd Geen bediening

Linge (105)

Gorinchemse kanaalsluis, brug over binnenhoofd (0.3) 15 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-21:30

telefoonnummer: 0183-633606 za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 14 april
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ma t/m vr 06:00-20:30

za 09:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

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 09:00-20:00

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 / 0183-660830.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (105b)

Arkelsche Dam, sluis (0.2) Staat in het algemeen open. Indien gesloten bediening als

Schotdeurensebrug.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0183-633308 dagelijks Geen bediening

Schotdeurensebrug (0.8) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0183-633308 za 07:00-21:00

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 t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Giessen (106)

Peulensluis (0.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 09:00-12:00

telefoonnummer: 0184-612391 ma/di t/m do 13:00-18:00

vr/za 09:00-12:00

vr/za 13:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 15:00-20:00

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

ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-18:00

vr/za 09:00-12:00

vr/za 13:00-20:00

zo/fstd 09:00-12:00

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

ma/di t/m do 13:00-17:00

vr/za 10:00-12:00
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vr/za 13:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

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 09:00-17:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-22:00

Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (108a)

Spieringsluis (0.7) 01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 09:30-10:30

telefoonnummer: 088-7972930 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

0183-501 587.

ma t/m za 09:00-16:30

zo/fstd Geen bediening

Spieringsluis, brug over benedenhoofd (0.7) 01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 09:30-10:30

telefoonnummer: 0183-501631 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

0183-501 587.

ma t/m za 09:00-16:30

zo/fstd Geen bediening
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Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (108b1)

Roodevaart, sluis (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

zo/fstd Geen bediening

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

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (109)

Biesboschsluis (11.2) 01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: 18 ma/di t/m do 08:00-09:00

telefoonnummer: 088-7972931 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
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1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op nummer

0183-501 587.

ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Biesboschsluis, brug over binnenhoofd (11.2) 01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: 18 ma/di t/m do 08:00-09:00

telefoonnummer: 0183-501587 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

0183-501 587.

ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Wantij en Otterkanaal (110)

Prins Hendrikbrug, Dordrecht (1.1) Bediening aanvragen via marifoonkanaal 74, op tel. 078-6144242 of via

praatpalen nabij de brug. Brug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 74 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 078-6144242 dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 12:30-18:00

dagelijks 18:30-21:30

16 oktober t/m 15 april

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 12:30-16:30

zo/fstd Geen bediening

Wantijbrug, brug in de N-3 (2.5) Bediening op afstand vanaf Verkeerscentrale Rhoon.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132 dagelijks 00:00-23:59

Wantijspoorbrug (4.8) Opening op verzoek. Buiten de vaste openingsmogelijkheden kan op

verzoek tussen 10:00 - 16:00 een opening verleend worden. Verzoeken

voor openingen dienen drie uur tevoren gericht te worden aan de

Verkeerspost van Rijkswaterstaat te Dordrecht (tel: 0800-0236200). Deze

licht RailVerkeersLeiding te Rotterdam in (tel: 010-4432600). De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 71 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7970800 ma t/m vr 08:02-08:09

ma t/m vr 16:04-16:11

ma t/m vr 19:04-19:07

za 08:04-08:11

za 11:04-11:11

za 16:04-16:11

za 19:04-19:11

zo/fstd 08:02-08:09
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zo/fstd 16:04-16:11

zo/fstd 19:04-19:11

Stadspolders, fietsbrug (5.0) Opening op verzoek. Buiten de vaste openingsmogelijkheden kan op

verzoek tussen 10:00 - 16:00 een opening verleend worden. Verzoeken

voor openingen dienen drie uur tevoren gericht te worden aan de

Verkeerspost van Rijkswaterstaat te Dordrecht (tel: 0800-0236200). Deze

licht RailVerkeersLeiding te Rotterdam in (tel: 010-4432600). De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 71 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 078-6132421 ma t/m vr 08:02-08:09

ma t/m vr 16:04-16:11

ma t/m vr 19:04-19:07

za 08:04-08:11

za 11:04-11:11

za 16:04-16:11

za 19:04-19:11

zo/fstd 08:02-08:09

zo/fstd 16:04-16:11

zo/fstd 19:04-19:11

Ottersluis (7.3) 01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 09:00-10:30

telefoonnummer: 088-7972873 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

0183-501 587.

ma t/m za 09:00-16:30

zo/fstd Geen bediening

Ottersluis, voetbrug over buitenhoofd (7.4) 01 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 09:00-10:30

telefoonnummer: 078-6161118 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

0183-501 587.

ma t/m za 09:00-16:30

zo/fstd Geen bediening

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
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telefoonnummer: 088-7972872 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 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.

ma t/m za 09:00-16:30

zo/fstd Geen bediening

Oude Maas (111)

Dordrecht, brug 1 (1.9) --Staande Mast Route-- . 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(winterperiode) wordt de brug op verzoek

geopend. Een verzoek voor één van de openingen moet minimaal één uur

van tevoren worden ingediend bij de Regionale Verkeerscentrale voor de

scheepvaart te Dordrecht. . Een openingsverzoek kan op de volgende

manieren worden gedaan: . Telefoon 08000236200 of 078-6337733

Telefax 078-6337750 Marifoon VHF 71 . De opening wordt verleend op

tijdstip van aankomst of tenminste binnen twee uur. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7970800 ma t/m vr 00:00-06:00 Op afroep

ma t/m vr 06:12-06:18

ma t/m vr 09:12-09:18

ma t/m vr 11:12-11:18

ma t/m vr 13:12-13:18

ma t/m vr 15:12-15:18

ma t/m vr 17:12-17:18

ma t/m vr 19:12-19:18

ma t/m vr 21:12-21:18

ma t/m vr 23:12-23:18

za/zo/fstd 00:00-06:00 Op afroep

za/zo/fstd 06:12-06:18

za/zo/fstd 08:12-08:18

za/zo/fstd 09:12-09:18

za/zo/fstd 10:12-10:18

za/zo/fstd 11:12-11:18

za/zo/fstd 12:12-12:18

za/zo/fstd 13:12-13:18

za/zo/fstd 14:12-14:18

za/zo/fstd 15:12-15:18

za/zo/fstd 16:12-16:18

za/zo/fstd 17:12-17:18

za/zo/fstd 19:12-19:18

za/zo/fstd 20:12-20:18

za/zo/fstd 21:12-21:18

za/zo/fstd 22:12-22:18

za/zo/fstd 23:12-23:18

01 november t/m 31 maart

dagelijks 00:00-06:00 Op afroep

dagelijks 06:12-06:18
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dagelijks 09:12-09:18

dagelijks 11:12-11:18

dagelijks 13:12-13:18

dagelijks 15:12-15:18

dagelijks 17:12-17:18

dagelijks 19:12-19:18

dagelijks 21:12-21:18

dagelijks 23:12-23:18

Grotebrug, spoorbrug (1.9) --Staande Mast Route-- . 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(winterperiode) wordt de brug op verzoek

geopend. Een verzoek voor één van de openingen moet minimaal één uur

van tevoren worden ingediend bij de Regionale Verkeerscentrale voor de

scheepvaart te Dordrecht. . Een openingsverzoek kan op de volgende

manieren worden gedaan: . Telefoon 08000236200 of 078-6337733

Telefax 078-6337750 Marifoon VHF 71 . De opening wordt verleend op

tijdstip van aankomst of tenminste binnen twee uur. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0800-0236200 ma t/m vr 00:00-06:00 Op afroep

ma t/m vr 06:12-06:18

ma t/m vr 09:12-09:18

ma t/m vr 11:12-11:18

ma t/m vr 13:12-13:18

ma t/m vr 15:12-15:18

ma t/m vr 17:12-17:18

ma t/m vr 19:12-19:18

ma t/m vr 21:12-21:18

ma t/m vr 23:12-23:18

za/zo/fstd 00:00-06:00 Op afroep

za/zo/fstd 06:12-06:18

za/zo/fstd 08:12-08:18

za/zo/fstd 09:12-09:18

za/zo/fstd 10:12-10:18

za/zo/fstd 11:12-11:18

za/zo/fstd 12:12-12:18

za/zo/fstd 13:12-13:18

za/zo/fstd 14:12-14:18

za/zo/fstd 15:12-15:18

za/zo/fstd 16:12-16:18

za/zo/fstd 17:12-17:18

za/zo/fstd 19:12-19:18

za/zo/fstd 20:12-20:18

za/zo/fstd 21:12-21:18

za/zo/fstd 22:12-22:18

za/zo/fstd 23:12-23:18

01 november t/m 31 maart

dagelijks 00:00-06:00 Op afroep

dagelijks 06:12-06:18

dagelijks 09:12-09:18

dagelijks 11:12-11:18

dagelijks 13:12-13:18

dagelijks 15:12-15:18

dagelijks 17:12-17:18

dagelijks 19:12-19:18
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dagelijks 21:12-21:18

dagelijks 23:12-23:18

Spijkenisserbrug (26.6) Bediening op afstand vanuit de Verkeers management Centrale te Rhoon.

Windkrachtbeperking >9 Bft.

marifoonkanaal: 18 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132 Bediening voor recreatievaart elk uur op de halve uren Spertijden

recreatievaart 06.30 uur tot 08.30 uur en 16.00 uur tot 18.00 uur. za t/m zo

recreatievaart elk uur op de halve uren.

dagelijks 00:00-23:59

Botlekbrug (28.1) Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer.

De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Oude Botlekbrug, verkeers-/spoorbrug (28.1) Bediening op verzoek.

marifoonkanaal: 18 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-2522650 Havenspoorlijn

dagelijks 00:00-23:59

Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (114)

Voornse sluis (0.5) 16 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 08:00-18:00

telefoonnummer: 0181-616248 vr 08:00-20:00

za 08:00-20:00

zo/fstd 08:00-20:00

01 oktober t/m 15 april

Indien 2e paasdag valt voor 16 April bediening van 08,00 tot 16,00 uur.

ma t/m za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Voornse sluis, brug over binnenhoofd (0.6) 16 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 08:00-18:00

telefoonnummer: 0181-616248 vr 08:00-20:00

za 08:00-20:00

zo/fstd 08:00-20:00

01 oktober t/m 15 april

Indien 2e paasdag valt voor 16 April bediening van 08,00 tot 16,00 uur.

ma t/m za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Zoetwaterkanaalbrug (1.9) 15 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen ten minste voor 9.00, voor 13.00 en voor

18.30 uur bij de Voornsesluis tel.: 010-5032180. Op Koninginnedag wordt

de brug om 18.30 uur niet bediend. Bij openingstijden van 1 minuut is de

eindtijd afhankelijk van het aanbod.

telefoonnummer: 088-7985132 ma/di t/m do 10:00-10:01

ma/di t/m do 14:00-14:01

vr/za/zo/fstd 10:00-10:01

vr/za/zo/fstd 14:00-14:01

vr/za/zo/fstd 18:30-18:31

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. Bij openingstijden van 1 minuut is de

eindtijd afhankelijk van het aanbod.

ma t/m za 10:00-10:01

ma t/m za 14:00-14:01

zo/fstd Geen bediening
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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/di t/m do 08:00-16:30

vr 08:00-16:30

vr 19:00-19:01

za/zo/fstd 09:00-09:01

za/zo/fstd 19:00-19:01

01 oktober t/m 31 maart

ma/di t/m do 08:00-16:30

vr 08:00-16:30

vr 19:00-19:01

za/zo/fstd 19:00-19:01

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/di t/m do 08:00-16:30

vr 08:00-16:30

vr 19:00-19:01

za/zo/fstd 09:00-09:01

za/zo/fstd 19:00-19:01

01 oktober t/m 31 maart

ma/di t/m do 08:00-16:30

vr 08:00-16:30

vr 19:00-19:01

za/zo/fstd 19:00-19:01

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/di t/m do 08:00-16:30

vr 08:00-16:30

vr 19:00-19:01

za/zo/fstd 09:00-09:01

za/zo/fstd 19:00-19:01

01 oktober t/m 31 maart

ma/di t/m do 08:00-16:30

vr 08:00-16:30

vr 19:00-19:01

za/zo/fstd 19:00-19:01

Hartelkanaal (115)

Harmsenbrug (10.5) 1. Met ingang van 1 januari 2015 geldt er een voormelding van minimaal 4

uur zijn voor bediening van de Harmsenbrug. 2. Deze bediening zal moeten

worden aangevraagd bij Volkeraksluizen op telefoonnummer 088-7974990

3. Inlichtingen zijn te verkrijgen via: Volkeraksluizen: telefoonnummer

088-7974990

marifoonkanaal: 22 30 december t/m 29 december

telefoonnummer: 0181-214115 1. Met ingang van 1 januari 2015 geldt er een voormelding van minimaal 4

uur zijn voor bediening van de Harmsenbrug. 2. Deze bediening zal moeten

worden aangevraagd bij Volkeraksluizen op telefoonnummer 088-7974990

3. Inlichtingen zijn te verkrijgen via: Volkeraksluizen: telefoonnummer

088-7974990

dagelijks 00:00-23:59

Suurhoffbrug, verkeers-/spoorbrug (19.0) Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer.

De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december
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telefoonnummer: 0181-214115 dagelijks Geen bediening

Hartelsluis (115b)

Hartelsluis (0.7) Spertijd Hartelbrug: ma t/m vr. 06.45 - 08.30 / 16.00 - 18.30 u.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0181-214115 Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen via de Rozenburgsesluis, tel:

010-5032180

dagelijks Geen bediening

Hartelbrug (2) (1.6) Spertijd Hartelbrug: ma t/m vr. 06.45 - 08.30 / 16.00 - 18.30 u.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132 Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen via de Rozenburgsesluis, tel:

010-5032180

dagelijks Geen bediening

Calandkanaal met aanliggende havens (116)

Rozenburgsesluis (0.7) Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer.

De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0181-214115 Havenspoorlijn

dagelijks 00:00-23:59

Rozenburgsesluis, brug over binnenhoofd (0.7) Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer.

De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0181-214115 Havenspoorlijn

dagelijks 00:00-23:59

Rozenburgsesluis, brug over buitenhoofd (1.1) Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer.

De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0181-214115 Havenspoorlijn

dagelijks 00:00-23:59

Calandbrug, verkeers-/spoorbrug (1.9) Verzoekregeling waarbij scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer.

De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7985132 Havenspoorlijn

dagelijks 00:00-23:59

Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (117)

Haringvlietbrug (3.1) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20 Voor bediening op aanvraag, minimaal 4 uur voor bediening via Centrale

bediening Volkeraksluizen (tel.:088 – 7974990)

telefoonnummer: 0186-651475 ma/di t/m do 09:30-09:31

ma/di t/m do 10:30-10:31

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:00-13:01

ma/di t/m do 14:30-14:31

ma/di t/m do 15:45-15:46

ma/di t/m do 18:30-18:31 Bediening op aanvraag

ma/di t/m do 19:30-19:31 Bediening op aanvraag

vr 09:30-09:31

vr 10:30-10:31

vr 12:00-12:01

vr 13:00-13:01

vr 14:00-14:01

vr 15:00-15:01

vr 15:30-15:31
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vr 18:30-18:31

vr 19:00-19:01 Bediening op aanvraag

vr 20:00-20:01 Bediening op aanvraag

vr 21:00-21:01 Bediening op aanvraag

za/zo/fstd 10:00-10:01

za/zo/fstd 11:00-11:01

za/zo/fstd 12:00-12:01

za/zo/fstd 13:00-13:01

za/zo/fstd 14:00-14:01

za/zo/fstd 15:00-15:01

za/zo/fstd 16:00-16:01

za/zo/fstd 18:00-18:01

za/zo/fstd 19:00-19:01

za/zo/fstd 20:00-20:01 Bediening op aanvraag

za/zo/fstd 21:00-21:01 Bediening op aanvraag

01 juni t/m 31 augustus

Voor bediening op aanvraag, minimaal 4 uur voor bediening via Centrale

bediening Volkeraksluizen (tel.:088 – 7974990)

ma t/m vr 10:00-10:01

ma t/m vr 11:00-11:01

ma t/m vr 12:00-12:01

ma t/m vr 13:00-13:01

ma t/m vr 14:00-14:01

ma t/m vr 15:00-15:01

ma t/m vr 15:30-15:31

ma t/m vr 18:30-18:31

ma t/m vr 19:00-19:01

ma t/m vr 20:00-20:01

ma t/m vr 21:00-21:01 Bediening op aanvraag

za/zo/fstd 10:00-10:01

za/zo/fstd 11:00-11:01

za/zo/fstd 12:00-12:01

za/zo/fstd 13:00-13:01

za/zo/fstd 14:00-14:01

za/zo/fstd 15:00-15:01

za/zo/fstd 16:00-16:01

za/zo/fstd 18:00-18:01

za/zo/fstd 19:00-19:01

za/zo/fstd 20:00-20:01

za/zo/fstd 21:00-21:01 Bediening op aanvraag

01 september t/m 31 oktober

Voor bediening op aanvraag, minimaal 4 uur voor bediening via Centrale

bediening Volkeraksluizen (tel.:088 – 7974990)

ma/di t/m do 09:30-09:31

ma/di t/m do 10:30-10:31

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:00-13:01

ma/di t/m do 14:30-14:31

ma/di t/m do 15:45-15:46

ma/di t/m do 18:30-18:31 Bediening op aanvraag

ma/di t/m do 19:30-19:31 Bediening op aanvraag

vr 09:30-09:31

vr 10:30-10:31

vr 12:00-12:01

vr 13:00-13:01

vr 14:00-14:01
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vr 15:00-15:01

vr 15:30-15:31

vr 18:30-18:31

vr 19:00-19:01 Bediening op aanvraag

vr 20:00-20:01 Bediening op aanvraag

vr 21:00-21:01 Bediening op aanvraag

za/zo/fstd 10:00-10:01

za/zo/fstd 11:00-11:01

za/zo/fstd 12:00-12:01

za/zo/fstd 13:00-13:01

za/zo/fstd 14:00-14:01

za/zo/fstd 15:00-15:01

za/zo/fstd 16:00-16:01

za/zo/fstd 18:00-18:01

za/zo/fstd 19:00-19:01

za/zo/fstd 20:00-20:01 Bediening op aanvraag

za/zo/fstd 21:00-21:01 Bediening op aanvraag

01 november t/m 31 maart

Bediening op aanvraag minimaal 4 uur voor bediening via Centrale

bediening Volkeraksluizen (tel.:088 – 7974990)

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

zo/fstd Geen bediening

Goereesesluis, brug over binnenhoofd (32.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: 0187-497350

Goereesesluis (32.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: 088-7970961

Goereesesluis, brug in de N-57 (32.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: 088-7970961

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 28 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
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22 december t/m 04 januari

dagelijks Geen bediening

Middelharnis, sluis (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 28 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

dagelijks Geen bediening

Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (117e)

Hellevoetsluis, sluis (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: 74 16 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0181-312688 / fax:

0181-316045

ma/di t/m do 08:15-08:16

ma/di t/m do 09:15-09:16

ma/di t/m do 10:15-10:16

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:15-13:16

ma/di t/m do 14:15-14:16

ma/di t/m do 15:15-15:16

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

vr/za/zo/fstd 08:15-08:16

vr/za/zo/fstd 09:15-09:16

vr/za/zo/fstd 10:15-10:16

vr/za/zo/fstd 11:00-11:01

vr/za/zo/fstd 11:30-11:31

vr/za/zo/fstd 13:15-13:16

vr/za/zo/fstd 14:15-14:16

vr/za/zo/fstd 15:15-15:16

vr/za/zo/fstd 16:00-16:01

vr/za/zo/fstd 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.

ma/di t/m do 08:15-08:16

ma/di t/m do 09:15-09:16
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ma/di t/m do 10:15-10:16

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:15-13:16

ma/di t/m do 14:15-14:16

ma/di t/m do 15:15-15:16

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

ma/di t/m do 18:30-18:31

vr/za/zo/fstd 08:15-08:16

vr/za/zo/fstd 09:15-09:16

vr/za/zo/fstd 10:15-10:16

vr/za/zo/fstd 11:00-11:01

vr/za/zo/fstd 11:30-11:31

vr/za/zo/fstd 13:15-13:16

vr/za/zo/fstd 14:15-14:16

vr/za/zo/fstd 15:15-15:16

vr/za/zo/fstd 16:00-16:01

vr/za/zo/fstd 16:30-16:31

vr/za/zo/fstd 18:30-18:31

vr/za/zo/fstd 19:00-19:01

vr/za/zo/fstd 19:30-19:31

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

dagelijks 21:30-21:31

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

dagelijks 20:30-20:31

01 september t/m 15 september
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Om 19.00 uur alleen richting Haringvliet. Om 19.30 uur alleen richting

kanaal.

ma/di t/m do 08:15-08:16

ma/di t/m do 09:15-09:16

ma/di t/m do 10:15-10:16

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:15-13:16

ma/di t/m do 14:15-14:16

ma/di t/m do 15:15-15:16

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

ma/di t/m do 18:30-18:31

ma/di t/m do 19:00-19:01

ma/di t/m do 19:30-19:31

vr/za/zo 08:15-08:16

vr/za/zo 09:15-09:16

vr/za/zo 10:15-10:16

vr/za/zo 11:00-11:01

vr/za/zo 11:30-11:31

vr/za/zo 13:15-13:16

vr/za/zo 14:15-14:16

vr/za/zo 15:15-15:16

vr/za/zo 16:00-16:01

vr/za/zo 16:30-16:31

vr/za/zo 18:30-18:31

vr/za/zo 19:30-19:31

vr/za/zo 20:00-20:01

vr/za/zo 20:30-20:31

16 september t/m 30 september

ma/di t/m do 08:15-08:16

ma/di t/m do 09:15-09:16

ma/di t/m do 10:15-10:16

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:15-13:16

ma/di t/m do 14:15-14:16

ma/di t/m do 15:15-15:16

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

ma/di t/m do 18:30-18:31

vr/za/zo 08:15-08:16

vr/za/zo 09:15-09:16

vr/za/zo 10:15-10:16

vr/za/zo 11:00-11:01

vr/za/zo 11:30-11:31

vr/za/zo 13:15-13:16

vr/za/zo 14:15-14:16

vr/za/zo 15:15-15:16

vr/za/zo 16:00-16:01

vr/za/zo 16:30-16:31

vr/za/zo 18:30-18:31

vr/za/zo 19:00-19:01

vr/za/zo 19:30-19:31

01 oktober t/m 15 oktober

ma/di t/m do 08:15-08:16
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ma/di t/m do 09:15-09:16

ma/di t/m do 10:15-10:16

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:15-13:16

ma/di t/m do 14:15-14:16

ma/di t/m do 15:15-15:16

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

vr/za/zo 08:15-08:16

vr/za/zo 09:15-09:16

vr/za/zo 10:15-10:16

vr/za/zo 11:00-11:01

vr/za/zo 11:30-11:31

vr/za/zo 13:15-13:16

vr/za/zo 14:15-14:16

vr/za/zo 15:15-15:16

vr/za/zo 16:00-16:01

vr/za/zo 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

ma t/m vr 10:15-10:16

ma t/m vr 11:45-11:46

ma t/m vr 13:15-13:16

ma t/m vr 15:15-15:16

ma t/m vr 16:45-16:46

za/zo/fstd 10:15-10:16

za/zo/fstd 13:15-13:16

za/zo/fstd 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

ma/di t/m do 08:15-08:16

ma/di t/m do 09:15-09:16

ma/di t/m do 10:15-10:16

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:15-13:16

ma/di t/m do 14:15-14:16

ma/di t/m do 15:15-15:16

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

vr/za/zo/fstd 08:15-08:16

vr/za/zo/fstd 09:15-09:16

vr/za/zo/fstd 10:15-10:16

vr/za/zo/fstd 11:00-11:01

vr/za/zo/fstd 11:30-11:31

vr/za/zo/fstd 13:15-13:16

vr/za/zo/fstd 14:15-14:16

vr/za/zo/fstd 15:15-15:16
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vr/za/zo/fstd 16:00-16:01

vr/za/zo/fstd 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.

ma/di t/m do 08:15-08:16

ma/di t/m do 09:15-09:16

ma/di t/m do 10:15-10:16

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:15-13:16

ma/di t/m do 14:15-14:16

ma/di t/m do 15:15-15:16

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

ma/di t/m do 18:30-18:31

vr/za/zo/fstd 08:15-08:16

vr/za/zo/fstd 09:15-09:16

vr/za/zo/fstd 10:15-10:16

vr/za/zo/fstd 11:00-11:01

vr/za/zo/fstd 11:30-11:31

vr/za/zo/fstd 13:15-13:16

vr/za/zo/fstd 14:15-14:16

vr/za/zo/fstd 15:15-15:16

vr/za/zo/fstd 16:00-16:01

vr/za/zo/fstd 16:30-16:31

vr/za/zo/fstd 18:30-18:31

vr/za/zo/fstd 19:00-19:01

vr/za/zo/fstd 19:30-19:31

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

dagelijks 21:30-21:31

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
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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

dagelijks 20:30-20:31

01 september t/m 15 september

Om 19.00 uur alleen richting Haringvliet. Om 19.30 uur alleen richting

kanaal.

ma/di t/m do 08:15-08:16

ma/di t/m do 09:15-09:16

ma/di t/m do 10:15-10:16

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:15-13:16

ma/di t/m do 14:15-14:16

ma/di t/m do 15:15-15:16

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

ma/di t/m do 18:30-18:31

ma/di t/m do 19:00-19:01

ma/di t/m do 19:30-19:31

vr/za/zo 08:15-08:16

vr/za/zo 09:15-09:16

vr/za/zo 10:15-10:16

vr/za/zo 11:00-11:01

vr/za/zo 11:30-11:31

vr/za/zo 13:15-13:16

vr/za/zo 14:15-14:16

vr/za/zo 15:15-15:16

vr/za/zo 16:00-16:01

vr/za/zo 16:30-16:31

vr/za/zo 18:30-18:31

vr/za/zo 19:30-19:31

vr/za/zo 20:00-20:01

vr/za/zo 20:30-20:31

16 september t/m 30 september

ma/di t/m do 08:15-08:16

ma/di t/m do 09:15-09:16

ma/di t/m do 10:15-10:16

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:15-13:16

ma/di t/m do 14:15-14:16

ma/di t/m do 15:15-15:16

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

ma/di t/m do 18:30-18:31

vr/za/zo 08:15-08:16

vr/za/zo 09:15-09:16

vr/za/zo 10:15-10:16

vr/za/zo 11:00-11:01

vr/za/zo 11:30-11:31

vr/za/zo 13:15-13:16

vr/za/zo 14:15-14:16

vr/za/zo 15:15-15:16
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vr/za/zo 16:00-16:01

vr/za/zo 16:30-16:31

vr/za/zo 18:30-18:31

vr/za/zo 19:00-19:01

vr/za/zo 19:30-19:31

01 oktober t/m 15 oktober

ma/di t/m do 08:15-08:16

ma/di t/m do 09:15-09:16

ma/di t/m do 10:15-10:16

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:15-13:16

ma/di t/m do 14:15-14:16

ma/di t/m do 15:15-15:16

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

vr/za/zo 08:15-08:16

vr/za/zo 09:15-09:16

vr/za/zo 10:15-10:16

vr/za/zo 11:00-11:01

vr/za/zo 11:30-11:31

vr/za/zo 13:15-13:16

vr/za/zo 14:15-14:16

vr/za/zo 15:15-15:16

vr/za/zo 16:00-16:01

vr/za/zo 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

ma t/m vr 10:15-10:16

ma t/m vr 11:45-11:46

ma t/m vr 13:15-13:16

ma t/m vr 15:15-15:16

ma t/m vr 16:45-16:46

za/zo/fstd 10:15-10:16

za/zo/fstd 13:15-13:16

za/zo/fstd 16:45-16:46

Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis (117f)

Brug over de Haaven (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).

marifoonkanaal: 74 16 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0181-312688 / fax:

0181-316045

ma/di t/m do 08:00-08:01

ma/di t/m do 09:00-09:01

ma/di t/m do 10:00-10:01

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:00-13:01

ma/di t/m do 14:00-14:01

ma/di t/m do 15:00-15:01

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31
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vr/za/zo/fstd 08:00-08:01

vr/za/zo/fstd 09:00-09:01

vr/za/zo/fstd 10:00-10:01

vr/za/zo/fstd 11:00-11:01

vr/za/zo/fstd 11:30-11:31

vr/za/zo/fstd 13:00-13:01

vr/za/zo/fstd 14:00-14:01

vr/za/zo/fstd 15:00-15:01

vr/za/zo/fstd 16:00-16:01

vr/za/zo/fstd 16:30-16:31

vr/za/zo/fstd 18:00-18:01

01 mei t/m 31 mei

De dag voor Hemelvaartsdag wordt als zondag bediend.

ma/di t/m do 08:00-08:01

ma/di t/m do 09:00-09:01

ma/di t/m do 10:00-10:01

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:00-13:01

ma/di t/m do 14:00-14:01

ma/di t/m do 15:00-15:01

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

ma/di t/m do 18:00-18:01

vr/za/zo/fstd 08:00-08:01

vr/za/zo/fstd 09:00-09:01

vr/za/zo/fstd 10:00-10:01

vr/za/zo/fstd 11:00-11:01

vr/za/zo/fstd 11:30-11:31

vr/za/zo/fstd 13:00-13:01

vr/za/zo/fstd 14:00-14:01

vr/za/zo/fstd 15:00-15:01

vr/za/zo/fstd 16:00-16:01

vr/za/zo/fstd 16:30-16:31

vr/za/zo/fstd 18:00-18:01

vr/za/zo/fstd 19:30-19:31

01 juni t/m 20 augustus

dagelijks 08:00-08:01

dagelijks 09:00-09:01

dagelijks 10:00-10:01

dagelijks 11:00-11:01

dagelijks 11:30-11:31

dagelijks 13:00-13:01

dagelijks 14:00-14:01

dagelijks 15:00-15:01

dagelijks 16:00-16:01

dagelijks 16:30-16:31

dagelijks 18:00-18:01

dagelijks 19:30-19:31

dagelijks 20:30-20:31

dagelijks 21:30-21:31

21 augustus t/m 31 augustus

dagelijks 08:00-08:01

dagelijks 09:00-09:01

dagelijks 10:00-10:01

dagelijks 11:00-11:01
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dagelijks 11:30-11:31

dagelijks 13:00-13:01

dagelijks 14:00-14:01

dagelijks 15:00-15:01

dagelijks 16:00-16:01

dagelijks 16:30-16:31

dagelijks 18:00-18:01

dagelijks 19:30-19:31

dagelijks 20:30-20:31

01 september t/m 15 september

ma/di t/m do 08:00-08:01

ma/di t/m do 09:00-09:01

ma/di t/m do 10:00-10:01

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:00-13:01

ma/di t/m do 14:00-14:01

ma/di t/m do 15:00-15:01

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

ma/di t/m do 18:00-18:01

ma/di t/m do 19:30-19:31

vr/za/zo/fstd 08:00-08:01

vr/za/zo/fstd 09:00-09:01

vr/za/zo/fstd 10:00-10:01

vr/za/zo/fstd 11:00-11:01

vr/za/zo/fstd 11:30-11:31

vr/za/zo/fstd 13:00-13:01

vr/za/zo/fstd 14:00-14:01

vr/za/zo/fstd 15:00-15:01

vr/za/zo/fstd 16:00-16:01

vr/za/zo/fstd 16:30-16:31

vr/za/zo/fstd 18:00-18:01

vr/za/zo/fstd 19:30-19:31

vr/za/zo/fstd 20:30-20:31

16 september t/m 30 september

ma/di t/m do 08:00-08:01

ma/di t/m do 09:00-09:01

ma/di t/m do 10:00-10:01

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:00-13:01

ma/di t/m do 14:00-14:01

ma/di t/m do 15:00-15:01

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

ma/di t/m do 18:00-18:01

vr/za/zo/fstd 08:00-08:01

vr/za/zo/fstd 09:00-09:01

vr/za/zo/fstd 10:00-10:01

vr/za/zo/fstd 11:00-11:01

vr/za/zo/fstd 11:30-11:31

vr/za/zo/fstd 13:00-13:01

vr/za/zo/fstd 14:00-14:01

vr/za/zo/fstd 15:00-15:01

vr/za/zo/fstd 16:00-16:01
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vr/za/zo/fstd 16:30-16:31

vr/za/zo/fstd 18:00-18:01

vr/za/zo/fstd 19:30-19:31

01 oktober t/m 15 oktober

ma/di t/m do 08:00-08:01

ma/di t/m do 09:00-09:01

ma/di t/m do 10:00-10:01

ma/di t/m do 11:00-11:01

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 13:00-13:01

ma/di t/m do 14:00-14:01

ma/di t/m do 15:00-15:01

ma/di t/m do 16:00-16:01

ma/di t/m do 16:30-16:31

vr/za/zo/fstd 08:00-08:01

vr/za/zo/fstd 09:00-09:01

vr/za/zo/fstd 10:00-10:01

vr/za/zo/fstd 11:00-11:01

vr/za/zo/fstd 11:30-11:31

vr/za/zo/fstd 13:00-13:01

vr/za/zo/fstd 14:00-14:01

vr/za/zo/fstd 15:00-15:01

vr/za/zo/fstd 16:00-16:01

vr/za/zo/fstd 16:30-16:31

vr/za/zo/fstd 18:00-18:01

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 08:00-08:01

ma t/m vr 10:00-10:01

ma t/m vr 11:30-11:31

ma t/m vr 13:00-13:01

ma t/m vr 15:00-15:01

ma t/m vr 16:30-16:31

za/zo/fstd 10:00-10:01

za/zo/fstd 13:00-13:01

za/zo/fstd 16:30-16:31

Maas-Waalkanaal (119)

Heumen, sluis (1.4) 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 00:00-23:59

Weurt, sluis (11.8) 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 00:00-23:59

Weurt, brug over buitenhoofd (12.1) 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.
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telefoonnummer: 024-3775670 dagelijks 00:00-23:59

Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (120)

Wilhelminasluis, Andel, brug over bovenhoofd (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: 0183-441207 Pasen, Hemelvaart en Pinksteren: 09:00-20:00; 24 en 31 december:

06:00-20:00; 1e & 2e kerstdag, 27 december en 1 januari: gesloten; 2

januari: 06:00-22:00

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo 10:00-17:00

fstd 06:00-22:00 Zie toelichting

01 november t/m 31 maart

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren: 09:00-20:00 24 en 31 december:

06:00-20:00 1e & 2e kerstdag, 27 december en 1 januari: gesloten. 2

januari: 06:00-22:00

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo Geen bediening

fstd 06:00-22:00 Zie toelichting

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 Pasen, Hemelvaart en Pinksteren: 09:00-20:00; 24 en 31 december:

06:00-20:00; 1e & 2e kerstdag, 27 december en 1 januari: gesloten; 2

januari: 06:00-22:00

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo 10:00-17:00

fstd 06:00-22:00 Zie toelichting

01 november t/m 31 maart

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren: 09:00-20:00 24 en 31 december:

06:00-20:00 1e & 2e kerstdag, 27 december en 1 januari: gesloten. 2

januari: 06:00-22:00

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo Geen bediening

fstd 06:00-22:00 Zie toelichting

Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (121)

Henriettesluis (Schutsluis Engelen) (0.7) De Henriettesluis (schutsluis Engelen + brug over bovenhoofd) heeft per

5-1-2015 als beheerder de Gemeente 's-Hertogenbosch.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 073-6311291 / fax

073-6311492

De Henriettesluis (schutsluis Engelen + brug over bovenhoofd) heeft per

5-1-2015 als beheerder de Gemeente 's-Hertogenbosch.

ma t/m vr 05:00-21:00 Buiten deze uren wordt er op aanvraag bediend

za 06:00-21:00 Buiten deze uren wordt er op aanvraag bediend

zo/fstd 10:00-19:00 Buiten deze uren wordt er op aanvraag bediend

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 05:00-21:00 Buiten deze uren wordt er op aanvraag bediend

za 06:00-20:00 Buiten deze uren wordt er op aanvraag bediend

Henriettesluis, brug over bovenhoofd (0.8) De Henriettesluis (schutsluis Engelen + brug over bovenhoofd) heeft per

5-1-2015 als beheerder de Gemeente 's-Hertogenbosch.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober
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telefoonnummer: 073-6311291 De Henriettesluis (schutsluis Engelen + brug over bovenhoofd) heeft per

5-1-2015 als beheerder de Gemeente 's-Hertogenbosch.

ma t/m vr 05:00-21:00 Buiten deze uren wordt er op aanvraag bediend

za 06:00-21:00 Buiten deze uren wordt er op aanvraag bediend

zo/fstd 10:00-19:00 Buiten deze uren wordt er op aanvraag bediend

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 05:00-21:00 Buiten deze uren wordt er op aanvraag bediend

za 06:00-20:00 Buiten deze uren wordt er op aanvraag bediend

Orthenbrug (6.2) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 Geen bediening. Alleen in bijzondere gevallen.

telefoonnummer: 06-65028536 (24x7)

Kasterenbrug (6.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 Geen bediening. Alleen in bijzondere gevallen.

telefoonnummer: 06-65028536 (24x7)

Hinthamersbrug (7.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 Geen bediening. Alleen in bijzondere gevallen.

telefoonnummer: 06-65028536 (24x7)

Sluis 0 (7.1) Sluis 0 en St. antoniebrug hebben per 5-1-2015 als beheerder de

Gemeente 's-Hertogenbosch.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 06-65028536 (24x7) wo/vr/zo 15:00-15:01

01 november t/m 31 maart

Geen bediening. Alleen in bijzondere gevallen.

Sint-Anthoniebrug (7.2) Sluis 0 en St. antoniebrug hebben per 5-1-2015 als beheerder de

Gemeente 's-Hertogenbosch.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 06-65028536 (24x7) wo/vr/zo 15:00-15:01

01 november t/m 31 maart

Geen bediening. Alleen in bijzondere gevallen.

Den Dungensebrug (10.9) Vanaf 2018 volledig aangesloten op BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 073-6311492 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 en 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk

van weekdag, uiterlijk tot 20:00; 27 december en 2 januari: afhankelijk van

weekdag, start vanaf 06:00.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Sluis Bosscherveld (126.7) Vanaf medio 2015 aangesloten op Bedieningscentrale Maasbracht (7x24)

Bij geopende stuw, worden de objecten dag en nacht bediend, met

uitzondering van de zaterdag- en zondagnacht Stremming van de sluis bij

een waterstand van NAP+44,80m en hoger te Borgharen-dorp.

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974220/088-7974

221(telefax)

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als

reguliere dag. 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 00:00-23:59

Sluis Schijndel (17.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 85 Geen bediening

01 januari t/m 31 december
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telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als

reguliere dag. 1e & 2e Kerstdag : gesloten; 24 en 31 december: 0:00-20:00;

1 januari: geen bediening; 27 december en 2 januari: 6:00-0:00

dagelijks 00:00-23:59

Sluis 4 (24.9) Vanaf 2018 volledig aangesloten op BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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 en 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk

van weekdag, uiterlijk tot 20:00; 27 december en 2 januari: afhankelijk van

weekdag, start vanaf 06:00.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Erpsebrug (28.9) Vanaf 2018 volledig aangesloten op BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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 en 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk

van weekdag, uiterlijk tot 20:00; 27 december en 2 januari: afhankelijk van

weekdag, start vanaf 06:00.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Sluis 5 (30.2) Vanaf 2018 volledig aangesloten op BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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 en 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk

van weekdag, uiterlijk tot 20:00; 27 december en 2 januari: afhankelijk van

weekdag, start vanaf 06:00.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Donksebrug (35.3) Vanaf 2018 volledig aangesloten op BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als

reguliere dag.

ma 06:00-23:59
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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 en 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk

van weekdag, uiterlijk tot 20:00; 27 december en 2 januari: afhankelijk van

weekdag, start vanaf 06:00.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Sluis 6 (35.6) Vanaf 2018 volledig aangesloten op BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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 en 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk

van weekdag, uiterlijk tot 20:00; 27 december en 2 januari: afhankelijk van

weekdag, start vanaf 06:00.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Beeksebrug (36.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 Géén bediening voor de recreatievaart in de spits afzonderlijk, maar wel in

combinatie met de beroepsvaart;

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

ma t/m vr 00:00-07:00 Op aanbod

ma t/m vr 07:15-07:16

ma t/m vr 08:50-08:51

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

ma t/m vr 16:05-16:06

ma t/m vr 17:30-17:31

ma t/m vr 18:00-23:59 Op aanbod

za/zo 00:00-23:59 Op aanbod

Sluis Helmond (44.8) Vanaf 2018 volledig aangesloten op BC Tilburg

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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 en 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk

van weekdag, uiterlijk tot 20:00; 27 december en 2 januari: afhankelijk van

weekdag, start vanaf 06:00.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Bommerhei, brug (50.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Vanwege de versobering kans op extra wachttijd
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telefoonnummer: [onbekend] 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

zo/fstd Geen bediening

Sluis 10 (50.5) Vanaf 2018 volledig aangelsoten op BC Tilburg

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Vanwege versobering kans op wachttijden. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren,

Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als reguliere dag.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-16:00

zo 09:00-17:00

01 november t/m 31 maart

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. 1e & 2e Kerstdag en 1

januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk van weekdag, uiterlijk tot

20:00; 27 december: afhankelijk van weekdag, start vanaf 06:00; 2 januari:

als reguliere dag.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00

zo Geen bediening

Sluis 11 (53.5) Vanaf 2018 volledig aangelsoten op BC Tilburg

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Vanwege versobering kans op wachttijden. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren,

Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als reguliere dag.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-16:00

zo 09:00-17:00

01 november t/m 31 maart

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. 1e & 2e Kerstdag en 1

januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk van weekdag, uiterlijk tot

20:00; 27 december: afhankelijk van weekdag, start vanaf 06:00; 2 januari:

als reguliere dag.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00

zo Geen bediening

Sluis 12 (58.9) Vanaf 2018 volledig aangelsoten op BC Tilburg

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Vanwege versobering kans op wachttijden. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren,

Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als reguliere dag.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-16:00

zo 09:00-17:00

01 november t/m 31 maart

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. 1e & 2e Kerstdag en 1

januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk van weekdag, uiterlijk tot

20:00; 27 december: afhankelijk van weekdag, start vanaf 06:00; 2 januari:

als reguliere dag.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00

zo Geen bediening

Sluis 13, brug over benedenhoofd (61.0) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 Vanwege de versobering kans op extra wachttijd

telefoonnummer: 0492-565232 -

0492-523315

ma t/m vr 06:00-22:00
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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

zo/fstd Geen bediening

Sluis 13 (61.1) Vanaf 2018 volledig aangelsoten op BC Tilburg

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Vanwege versobering kans op wachttijden. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren,

Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als reguliere dag.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-16:00

zo 09:00-17:00

01 november t/m 31 maart

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. 1e & 2e Kerstdag en 1

januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk van weekdag, uiterlijk tot

20:00; 27 december: afhankelijk van weekdag, start vanaf 06:00; 2 januari:

als reguliere dag.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00

zo Geen bediening

Sluis 15 (68.0) Vanaf 1 januari 2015 tot aansluiting op BC Tilburg (medio/eind 2015)

vraaggestuurde bediening. Bediening op dit deel van de ZWV kent tijdens

de spits spertijden i.v.m. landverkeer (jaarrond).

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088 797 4826/013-5811

881(reservenummer)

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-16:00

zo 09:00-17:00

fstd 06:00-22:00 Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en

Bevrijdingsdag: Als reguliere dag.

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

zo Geen bediening

fstd 00:00-22:00 1e en 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en

31 december: afhankelijk van weekdag, uiterlijk

tot 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere

dag.

Biesterbrug (70.9) Centrale bediening vanaf Stadsbrug. Spertijden: recreatievaart: Maandag

tot en met vrijdag 07.40 uur – 08.40 uur en 16.30 uur – 17.30 uur;

Beroepsvaart Stadsbrug: Maandag tot en met vrijdag 08.10 uur – 08.40 uur

en 16.30 uur – 17.00 uur; Beroepsvaart Biesterbrug: Maandag tot en met

vrijdag 08.10 uur – 08.40 uur en 16.30 uur – 17.00 uur

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-16:00

zo 09:00-17:00

fstd 06:00-22:00 Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en

Bevrijdingsdag: Als reguliere dag.

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00
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zo Geen bediening

fstd 06:00-22:00 1e en 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en

31 december: afhankelijk van weekdag, uiterlijk

tot 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere

dag.

Stadsbrug, Weert (71.7) Centrale bediening vanaf Stadsbrug. Spertijden: recreatievaart: Maandag

tot en met vrijdag 07.40 uur – 08.40 uur en 16.30 uur – 17.30 uur;

Beroepsvaart Stadsbrug: Maandag tot en met vrijdag 08.10 uur – 08.40 uur

en 16.30 uur – 17.00 uur; Beroepsvaart Biesterbrug: Maandag tot en met

vrijdag 08.10 uur – 08.40 uur en 16.30 uur – 17.00 uur

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-16:00

zo 09:00-17:00

fstd 06:00-22:00 Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en

Bevrijdingsdag: Als reguliere dag.

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00

zo Geen bediening

fstd 06:00-22:00 1e en 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en

31 december: afhankelijk van weekdag, uiterlijk

tot 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere

dag.

Sluis 16 (74.5) Vanaf 1 januari 2015 tot aansluiting op BC Tilburg (medio/eind 2015)

vraaggestuurde bediening. Bediening op dit deel van de ZWV kent tijdens

de spits spertijden i.v.m. landverkeer (jaarrond).

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088 797 4827/013-5811

881(reservenummer)

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-16:00

zo 09:00-17:00

fstd 06:00-22:00 Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en

Bevrijdingsdag: Als reguliere dag.

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

zo Geen bediening

fstd 00:00-22:00 1e en 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en

31 december: afhankelijk van weekdag, uiterlijk

tot 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere

dag.

Sluis 17 (83.5) T.b.v. de plezier- en de passagiersvaart zullen in 2006 de kunstwerken op

het Kanaal Bocholt-Herentals, de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal

Briegden-Neerharen op de volgende zon- en feestdagen worden bediend

van 10:00 tot 18:00: 1. op zondagen vanaf 7 mei t/m 24 september; 2.

maandag 1 mei (Feest van de Arbeid); 2. donderdag 25 mei (O.L.H.

Hemelvaart); 3. maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag); 4. vrijdag 21 juli

(Nationale Feestdag); 5. dinsdag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart).

(E-mailber. N.V. De Scheepvaart Afd. Exploitatie, nr. 6/2006)

marifoonkanaal: 18 16 maart t/m 06 mei

telefoonnummer: 0032-11447035 De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00
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za 15:00-22:00

zo/fstd Geen bediening

07 mei t/m 24 september

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00

za 15:00-22:00

zo/fstd 10:00-18:00

25 september t/m 30 september

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00

za 15:00-22:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 15 maart

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-21:00

za 07:00-15:00

za 15:00-21:00

zo/fstd Geen bediening

Sluis 17, brug over benedenhoofd (83.5) T.b.v. de plezier- en de passagiersvaart zullen in 2006 de kunstwerken op

het Kanaal Bocholt-Herentals, de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal

Briegden-Neerharen op de volgende zon- en feestdagen worden bediend

van 10:00 tot 18:00: 1. op zondagen vanaf 7 mei t/m 24 september; 2.

maandag 1 mei (Feest van de Arbeid); 2. donderdag 25 mei (O.L.H.

Hemelvaart); 3. maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag); 4. vrijdag 21 juli

(Nationale Feestdag); 5. dinsdag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart).

(E-mailber. N.V. De Scheepvaart Afd. Exploitatie, nr. 6/2006)

marifoonkanaal: 18 16 maart t/m 06 mei

telefoonnummer: 011-447035 De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00

za 15:00-22:00

zo/fstd Geen bediening

07 mei t/m 24 september

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00

za 15:00-22:00

zo/fstd 10:00-18:00

25 september t/m 30 september

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00

za 15:00-22:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 15 maart

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-21:00

za 07:00-15:00
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za 15:00-21:00

zo/fstd Geen bediening

Sluis 18 (85.7) T.b.v. de plezier- en de passagiersvaart zullen in 2006 de kunstwerken op

het Kanaal Bocholt-Herentals, de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal

Briegden-Neerharen op de volgende zon- en feestdagen worden bediend

van 10:00 tot 18:00: 1. op zondagen vanaf 7 mei t/m 24 september; 2.

maandag 1 mei (Feest van de Arbeid); 2. donderdag 25 mei (O.L.H.

Hemelvaart); 3. maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag); 4. vrijdag 21 juli

(Nationale Feestdag); 5. dinsdag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart).

(E-mailber. N.V. De Scheepvaart Afd. Exploitatie, nr. 6/2006)

marifoonkanaal: 20 16 maart t/m 06 mei

telefoonnummer: 0032-11448365 De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00

za 15:00-22:00

zo/fstd Geen bediening

07 mei t/m 24 september

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00

za 15:00-22:00

zo/fstd 10:00-18:00

25 september t/m 30 september

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00

za 15:00-22:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 15 maart

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-21:00

za 07:00-15:00

za 15:00-21:00

zo/fstd Geen bediening

Sluis 18, brug over benedenhoofd (85.7) T.b.v. de plezier- en de passagiersvaart zullen in 2006 de kunstwerken op

het Kanaal Bocholt-Herentals, de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal

Briegden-Neerharen op de volgende zon- en feestdagen worden bediend

van 10:00 tot 18:00: 1. op zondagen vanaf 7 mei t/m 24 september; 2.

maandag 1 mei (Feest van de Arbeid); 2. donderdag 25 mei (O.L.H.

Hemelvaart); 3. maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag); 4. vrijdag 21 juli

(Nationale Feestdag); 5. dinsdag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart).

(E-mailber. N.V. De Scheepvaart Afd. Exploitatie, nr. 6/2006)

marifoonkanaal: 20 16 maart t/m 06 mei

telefoonnummer: [onbekend] De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00

za 15:00-22:00

zo/fstd Geen bediening

07 mei t/m 24 september

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00
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za 15:00-22:00

zo/fstd 10:00-18:00

25 september t/m 30 september

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-15:00

za 15:00-22:00

zo/fstd Geen bediening

01 oktober t/m 15 maart

De bediening wordt slechts aangevat als zij binnen de gestelde tijd volledig

beeindigd kan worden.

ma t/m vr 06:00-21:00

za 07:00-15:00

za 15:00-21:00

zo/fstd Geen bediening

Oude Zuid-Willemsvaart (121a)

Sluis 9 (0.8) 10 juli t/m 10 juli

marifoonkanaal: 18 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0653-238011.

telefoonnummer: 0492-523011 /

0653-238011

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

Sluis 9, brug over benedenhoofd (0.8) 10 juli t/m 10 juli

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0653-238011.

telefoonnummer: 0492-523011 /

0653-238011

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

Sluis 8 (3.3) 10 juli t/m 10 juli

marifoonkanaal: 18 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0653-238011.

telefoonnummer: 0492-522190 /

0653-238011

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

Sluis 8, brug over benedenhoofd (3.3) 10 juli t/m 10 juli

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0653-238011.

telefoonnummer: 0492-522190 /

0653-238011

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

Kanaal Wessem-Nederweert (123)

Sluis Panheel (2.7) Vanaf medio 2015 aansluiting op bedieningscentrale Tilburg

marifoonkanaal: 84 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974425/013-5811

881(reservenummer)

Zomer 2015-2024. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en

Bevrijdingsdag: Als reguliere dag.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-16:00

zo 09:00-17:00

01 november t/m 31 maart

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. 1e & 2e Kerstdag en 1

januari: gesloten; 24 en 31 december: afhankelijk van weekdag, uiterlijk tot

20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00

zo Geen bediening
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Amertak en Wilhelminakanaal (124)

Amertakbrug (1.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 Wegens versobering kans op langere wachttijden.

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

dagelijks 00:00-23:59

fstd 00:00-23:59 Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en

Bevrijdingsdag: Als reguliere dag. 1e & 2e

Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31

december: afhankelijk van weekdag, uiterlijk tot

20:00, 2 januari en 27 december: 06.00 - 00.00

uur

Sluis I (8.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 Bediening volledig vanuit Tilburg

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

dagelijks 00:00-23:59 Bediening feestdagen: Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag:

00:00-00:00; 24 en 31 december: 00:00-20:00; 1e

& 2e kerstdag en 1 januari: gesloten; 27

december en 2 januari: 06:00-00:00

Sluis I, brug over benedenhoofd (8.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 Bediening volledig vanuit Tilburg

telefoonnummer: 0162-490791 / fax

0162-461862

dagelijks 00:00-23:59 Bediening feestdagen: Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag:

00:00-00:00; 24 en 31 december: 00:00-20:00; 1e

& 2e kerstdag en 1 januari: gesloten; 27

december en 2 januari: 06:00-00:00

Sluis II (20.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 Bediening volledig vanuit Tilburg

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

dagelijks 00:00-23:59 Bediening feestdagen: Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag:

00:00-00:00; 24 en 31 december: 00:00-20:00; 1e

& 2e kerstdag en 1 januari: gesloten; 27

december en 2 januari: 06:00-00:00

Sluis III (23.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 Bediening volledig vanuit Tilburg

telefoonnummer: 0162-490791 / fax

0162-461862

dagelijks 00:00-23:59 Bediening feestdagen: Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag:

00:00-00:00; 24 en 31 december: 00:00-20:00; 1e

& 2e kerstdag en 1 januari: gesloten; 27

december en 2 januari: 06:00-00:00

Sluis III, Tilburg (23.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 Bediening volledig vanuit Tilburg

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

dagelijks 00:00-23:59 Bediening feestdagen: Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag:

00:00-00:00; 24 en 31 december: 00:00-20:00; 1e

& 2e kerstdag en 1 januari: gesloten; 27

december en 2 januari: 06:00-00:00

Brug Dr. Deelenlaan (25.9) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 Bediening volledig vanuit Tilburg

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

dagelijks 00:00-23:59 Bediening feestdagen: Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag:

00:00-00:00; 24 en 31 december: 00:00-20:00; 1e

& 2e kerstdag en 1 januari: gesloten; 27

december en 2 januari: 06:00-00:00

Brug Waalstraat (26.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 Bediening volledig vanuit Tilburg
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telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

dagelijks 00:00-23:59 Bediening feestdagen: Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag:

00:00-00:00; 24 en 31 december: 00:00-20:00; 1e

& 2e kerstdag en 1 januari: gesloten; 27

december en 2 januari: 06:00-00:00

Brug Lijnsheike (27.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 Bediening volledig vanuit Tilburg

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

dagelijks 00:00-23:59 Bediening feestdagen: Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag:

00:00-00:00; 24 en 31 december: 00:00-20:00; 1e

& 2e kerstdag en 1 januari: gesloten; 27

december en 2 januari: 06:00-00:00

Brug Heikantsebaan (28.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 Bediening volledig vanuit Tilburg

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

dagelijks 00:00-23:59 Bediening feestdagen: Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag:

00:00-00:00; 24 en 31 december: 00:00-20:00; 1e

& 2e kerstdag en 1 januari: gesloten; 27

december en 2 januari: 06:00-00:00

Brug Enschotsestraat (29.3) Volledig bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Brug Bosscheweg (29.8) Volledig bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Brug Oisterwijksebaan (30.4) Volledig bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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
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zo 09:00-17:00

01 november t/m 31 maart

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Trappistenbrug (31.9) Volledig bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Brug Biesthoutakker (35.7) Volledig bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Brug Holenakker (36.9) Volledig bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening
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Sluis IV, brug over benedenhoofd (40.3) Volledig bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 013-5811881 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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Sluis IV (40.4) Volledig bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Brug Groenewoud (44.8) Volledig bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Brug Heuvel (46.5) Volledig bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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
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25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Brug Houtens (59.2) Vanaf voorjaar 2015 bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als

reguliere weekdag.

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Hefbrug Son (60.6) Vanaf voorjaar 2015 bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als

reguliere weekdag.

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Brug Hooijdonk (61.8) Vanaf voorjaar 2015 bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als

reguliere weekdag.

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Brug Stad van Gerwen (63.8) Vanaf voorjaar 2015 bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober
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telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als

reguliere weekdag.

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Sluis V, brug over bovenhoofd (65.8) Volledig bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

Brug Oranjelaan (71.0) Vanaf voorjaar 2015 bediend vanuit BC Tilburg

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als

reguliere weekdag.

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

25, 26 en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december: als reguliere dag, ma-vr

tot max. 20:00; 27 december en 2 januari: als reguliere dag, ma-za vanaf

06:00

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-14:00

zo Geen bediening

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.

ma t/m za 09:00-09:01

ma t/m za 10:00-10:01
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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

zo/fstd 13:00-13:01

zo/fstd 17:00-17:01

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

zo 11:00-11:01

zo 13:00-13:01

zo 15:00-15:01

zo 17:00-17:01

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

zo/fstd 13:00-13:01

zo/fstd 17:00-17:01

01 oktober t/m 30 april

Geen toegang voor recreanten. e.

ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Den Ophef (1.0) Bediening op zon- en feestdagen aanvragen op tel. 013-5429440.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 mei t/m 30 juni
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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.

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

zo/fstd 13:00-13:01

zo/fstd 17:00-17:01

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

zo 11:00-11:01

zo 13:00-13:01

zo 15:00-15:01

zo 17:00-17:01

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

zo/fstd 13:00-13:01

zo/fstd 17:00-17:01

01 oktober t/m 30 april
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Geen toegang voor recreanten. e.

ma t/m za Geen bediening

zo/fstd Geen bediening

Markkanaal (125)

Marksluis (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: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

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

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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: 18 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 08:45-16:30

ma 17:45-23:59
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di t/m do 00:00-07:30

di t/m do 08:45-16:30

di t/m do 17:45-23:59

vr 00:00-07:30

vr 08:45-16:30

vr 17:45-22:00

za 07:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

Mark en Dintel (126)

Markspoorbrug, Zevenbergen (18.2) Openingstijden zijn ook geldig op feestdagen. De vermelde openingstijden

gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 00:13-00:16

dagelijks 01:13-01:16

dagelijks 02:13-02:16

dagelijks 03:13-03:16

dagelijks 04:13-04:16

dagelijks 05:13-05:16

dagelijks 06:14-06:17

dagelijks 07:14-07:17

dagelijks 08:14-08:17

dagelijks 09:14-09:17

dagelijks 10:14-10:17

dagelijks 11:14-11:17

dagelijks 12:14-12:17

dagelijks 13:14-13:17

dagelijks 14:14-14:17

dagelijks 15:14-15:17

dagelijks 16:14-16:17

dagelijks 17:14-17:17

dagelijks 18:14-18:17

dagelijks 19:14-19:17

dagelijks 20:14-20:17

dagelijks 21:14-21:17

dagelijks 22:14-22:17

dagelijks 23:14-23:17

Prinsenlandsebrug (35.8) Brug wordt op afstand bediend. Aanmelden voor brugopening per marifoon

kanaal 22 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

zo/fstd Geen bediening
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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: 0167-522385 dagelijks Geen bediening

Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (126d)

Vlietbrug (0.5) Bij windkracht 6 of hoger wordt de brug niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0165-579800/579555 Alleen op afroep, aanvragen op werkdagen tussen 08.00 - 16.30 uur tel.

0165-579800 en buiten kantooruren tel. 0165-579555.

dagelijks Geen bediening

Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (127)

Nieuw-Bovensas of Roosendaalsche Sas (Sluis Bovens (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 dagelijks Geen bediening

Benedensas of Steenbergsche Sas of Heysche Sas (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 dagelijks Geen bediening

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] dagelijks Geen bediening

Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven (128)

Burgemeester Peterssluis, brug over binnenhoofd (2.6) Nieuwe tijden met ingang 1 februari 2015. melding van Havenmeester

Gemeente Bergen op Zoom.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 30 september

telefoonnummer: 0164-277494 ma t/m vr 06:00-20:00

za 08:00-18:00

zo/fstd 10:00-20:00

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-20:00

za 08:00-18:00

zo 10:00-18:00

Schelde-Rijnverbinding (129)

Kreekraksluizen (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 00:00-23:59

Kreekraksluizen, sluisdeur in benedenhoofd (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 00:00-23:59

Kreekraksluizen, sluisdeur in bovenhoofd (24.9) 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
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Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (129b)

Bergsediepsluis (3.7) Bij een windkracht van 7 bft. En meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 18 01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 088-7970123 Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 t/m 06.00).

dagelijks 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april

Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00

t/m 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de herfstvakantie (NL) en

Allerheiligen.

dagelijks 00:00-23:59

Bergsediepsluis, brug over binnenhoofd (3.7) Bij een windkracht van 7 bft. En meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 18 01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 t/m 06.00).

dagelijks 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april

Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00

t/m 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de herfstvakantie (NL) en

Allerheiligen.

dagelijks 00:00-23:59

Zandvlietsluis, Vaarweg door (129c)

Zandvlietbrug (0.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 79 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: +32-35699102 / fax

+32-35699082

Zandvlietsluis (0.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 79 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: +32-35699102 / fax

+32-35699082

Frederik Hendrikbrug (1.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 79 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: +32-35699102 / fax

+32-35699082

Berendrechtsluis, vaarweg door (129d)

Berendrechtbrug, brug over binnenhoofd (0.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 79 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: +32-35699102 / fax

+32-35699082

Berendrechtsluis (0.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 79 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: +32-35699102 / fax

+32-35699082

Oudendijkbrug, brug over buitenhoofd (1.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 79 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: +32-35699102 / fax

+32-35699082

Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (130)

Tolhuissluis, Gent (B) (0.2) 16 maart t/m 30 september

marifoonkanaal: 20 ma t/m vr 07:00-19:00

telefoonnummer: +32-9-2680211 za 07:00-19:00

zo Geen bediening

01 oktober t/m 15 maart

ma t/m vr 08:00-18:00

za 08:00-17:00

zo Geen bediening

Muidespoorbrug (B) (0.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 ma t/m vr 09:05-09:15
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telefoonnummer: +32-9-2412111 ma t/m vr 09:55-10:15

ma t/m vr 10:45-11:00

ma t/m vr 12:00-12:15

ma t/m vr 14:55-15:15

ma t/m vr 18:10-18:15

ma t/m vr 20:45-21:15

ma t/m vr 21:45-21:55

za 08:45-08:55

za 09:45-09:55

za 10:45-10:55

za 11:45-11:55

za 13:45-13:55

za 14:45-15:15

za 18:10-18:15

za 20:45-21:15

za 21:45-21:55

zo/fstd 10:45-10:55

zo/fstd 11:45-11:55

zo/fstd 13:45-13:55

zo/fstd 14:45-14:55

zo/fstd 15:45-15:55

zo/fstd 16:45-16:55

zo/fstd 17:45-17:55

Meulestedebrug (B) (2.6) Zaterdag voor Pasen, 24 en 31 december bediening tot 18.00 uur.

marifoonkanaal: 11 / 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: +32-9- 2538120 Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. (0032) (0)9-2538120.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Zelzaterbrug (15.2) Bediening: ma t/m vr van 0.00 - 23.59 uur voor schepen met een lengte

>245m.

marifoonkanaal: 11/ 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: +32-9-3445164 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

Sas van Gent, brug (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

dagelijks 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

dagelijks 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 00:00-23:59

Westsluis,Terneuzen, Zuidbrug (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 01 januari t/m 31 december
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telefoonnummer: 0115-612279 dagelijks 00:00-23:59

Westsluis,Terneuzen, Noordbrug (30.6) 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

Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (130b)

Middensluis, Terneuzen (1.8) Bij een windkracht van 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 69 - 6 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7970123 dagelijks 00:00-23:59

Middensluis,Terneuzen, brug over binnenhoofd (1.8) Bij een windkracht van 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 69 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0115-612279 dagelijks 00:00-23:59

Middensluis,Terneuzen, brug over buitenhoofd (2.0) Bij een windkracht van 8 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

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 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7970123 dagelijks 00:00-23:59

Oostsluis, Terneuzen, brug over binnenhoofd (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 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0115-694146 dagelijks 00:00-23:59

Oostsluis, Terneuzen, brug over buitenhoofd (0.9) 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 00:00-23:59

Kanaal door Walcheren (134)

Sluis Vlissingen (1.4) Schutbeperking bij een buitenwaterstand boven NAP+3,20m en bij een

verval groter dan 3,25m tijdens eb.

marifoonkanaal: 18 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0118-412372 / fax

0118-419981

dagelijks 00:00-23:59

Keersluisbrug (2.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 Bloktijd elk uur: van .17 tot .29 Brug open: .30 tot .39 Bloktijd van .47 tot .59

Brug open: .00 tot .09 Aanvullende regeling voor recreatievaart bij geen

aanbod van beroepsvaart; Clustering/konvooivaart, waarbij recreatievaart

vanuit Vlissingen en vanuit Middelburg zoveel mogelijk gelijktijdig de brug

passeert.* * Maximaal twee brugopeningen per uur

telefoonnummer: 0118-412372 dagelijks 00:00-23:59

Sloebrug (3.9) ** In de periode van 15 oktober tot en met 31 maart mag de brugwachter

hiervan afwijken. *** Mits de veiligheid van het scheepvaartverkeer dit

toelaat worden de beide bruggen in Middelburg en in Vlissingen niet

gelijktijdig voor de scheepvaart geopend. Verder kunnen brugwachters van

de vastgestelde bloktijden en spitsuursluitingen afwijken bij vertraging van

het openbaar vervoer.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december
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telefoonnummer: 0118-412372 Bloktijd elk uur: van .32 tot .48 Brug open: .51 tot .59 Bloktijd van .02 tot .18

Brug open: .21 tot .29 Aanvullende regeling voor recreatievaart bij geen

aanbod van beroepsvaart; Tussen 7.00 en 20.00 wordt de brug, m.u.v.

feestdagen, eenmaal per uur geopend om ca. .21 uur, of bij aanbod van 5

of meer jachten** ook om .51 uur.*** ** In de periode van 15 oktober tot en

met 31 maart mag de brugwachter hiervan afwijken. *** Mits de veiligheid

van het scheepvaartverkeer dit toelaat worden de beide bruggen in

Middelburg en in Vlissingen niet gelijktijdig voor de scheepvaart geopend.

Verder kunnen brugwachters van de vastgestelde bloktijden en

spitsuursluitingen afwijken bij vertraging van het openbaar vervoer.

dagelijks 00:00-23:59

Brug Souburg (4.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 Bloktijd elk uur: van .18 tot .33 en van .48 tot .03 Aanvullende regeling voor

recreatievaart bij geen aanbod van beroepsvaart; Clustering/konvooivaart,

waarbij recreatievaart vanuit Vlissingen en vanuit Middelburg zoveel

mogelijk gelijktijdig de brug passeert.* * Maximaal twee brugopeningen per

uur

telefoonnummer: 0118-412372 dagelijks 00:00-23:59

Schroebrug (8.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 Bloktijd tijdens spits op werkdagen: Van 7.36 tot 8.26 Daarnaast elke dag

bloktijd van .36 tot .51 Brug open: .27 tot .35 Bloktijd van .06 tot .21 Brug

open: .57 tot .05 Aanvullende regeling voor recreatievaart bij geen aanbod

van beroepsvaart; Tussen 7.00 en 20.00 wordt de brug, m.u.v. feestdagen,

eenmaal per uur geopend om ca. .57 uur, of bij aanbod van 5 of meer

jachten** ook om .27 uur.*** Tevens gelden op werkdagen de volgende

bloktijden: Van 12.36 tot 13.26 Van 16.06 tot 16.56 Van 17.06 tot 17.56

Extra openingen avondspits: 15.57, 16.57 en 17.57 ** In de periode van 15

oktober tot en met 31 maart mag de brugwachter hiervan afwijken. *** Mits

de veiligheid van het scheepvaartverkeer dit toelaat worden de beide

bruggen in Middelburg en in Vlissingen niet gelijktijdig voor de scheepvaart

geopend. Verder kunnen brugwachters van de vastgestelde bloktijden en

spitsuursluitingen afwijken bij vertraging van het openbaar vervoer.

telefoonnummer: 0118-412372 dagelijks 00:00-23:59

Stationsbrug, Middelburg (8.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 Bloktijd tijdens spits op werkdagen: van 7.47 tot 8.36 Daarnaast elke dag

bloktijd van .22 tot .36 Brug open: .37 tot .46 Bloktijd van .52 tot .06 Brug

open: .07 tot .16 Aanvullende regeling voor recreatievaart bij geen aanbod

van beroepsvaart; Clustering/konvooivaart, waarbij recreatievaart vanuit

Vlissingen en vanuit Middelburg zoveel mogelijk gelijktijdig de brug

passeert.* Op werkdagen: Van 7.47 tot 8.36 * Maximaal twee

brugopeningen per uur

telefoonnummer: 0118-412372 dagelijks 00:00-23:59

Sluis Veere (14.9) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 dagelijks 05:30-23:00

telefoonnummer: 0118-501221 / fax

0118-502139

Havens van Middelburg (134a)

Spijkerbrug (0.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening om de 60 minuten.

telefoonnummer: 0118-627180 dagelijks 08:30-21:30

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0118-627180.

dagelijks 07:30-16:00

Bellinkbrug (0.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0118-627180.

telefoonnummer: 0118-627180 ma t/m vr 07:30-16:00

za/zo/fstd Geen bediening
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Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (134b)

Arne bruggen (0.9) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 Opening op verzoek. De brug is 24 uur per dag bedienbaar.

telefoonnummer: 0118-412372 dagelijks 00:00-23:59

Arnemuiden, spoorbrug (1.0) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 Opening op verzoek. De brug is 24 uur per dag bedienbaar.

telefoonnummer: 0118-412372 dagelijks 00:00-23:59

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 Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 t/m 06.00).

dagelijks 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april

Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00

t/m 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de herfstvakantie (NL) en

Allerheiligen.

dagelijks 00:00-23:59

Zandkreeksluis, brug over buitenhoofd (4.5) Bij een windkracht van 7 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 18 01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 t/m 06.00).

dagelijks 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april

Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00

t/m 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de herfstvakantie (NL) en

Allerheiligen.

dagelijks 00:00-23:59

Hongersdijckbrug (4.7) Bij een windkracht van 7 bft. en meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 18 01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 t/m 06.00).

dagelijks 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april

Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00

t/m 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de herfstvakantie (NL) en

Allerheiligen.

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

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-20:00

za/zo/fstd 09:00-11:00

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.

ma t/m vr 08:00-11:00

ma t/m vr 13:00-21:00

za/zo/fstd 08:00-11:00

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.

ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-20:00

za/zo/fstd 09:00-11:00

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

dagelijks 17:00-17:01

Sint Maartenbrug (6.5) 15 april t/m 14 juni

marifoonkanaal: [onbekend] Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-20:00

za/zo/fstd 09:00-11:00

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.

ma t/m vr 08:00-11:00

ma t/m vr 13:00-21:00

za/zo/fstd 08:00-11:00

za/zo/fstd 13:00-13:01
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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.

ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-20:00

za/zo/fstd 09:00-11:00

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

dagelijks 17:00-17:01

Kanaal door Zuid-Beveland (137)

Postbrug (3.8) De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: 088-7970123 De openingen van de Vlakebrug zijn facultatieve openingen. 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.

dagelijks 00:15-00:25

dagelijks 00:50-01:00

dagelijks 01:15-01:25

dagelijks 01:50-02:00

dagelijks 02:20-02:30

dagelijks 03:15-03:25

dagelijks 04:15-04:25

dagelijks 05:20-05:30

dagelijks 06:25-06:35

dagelijks 06:55-07:05

dagelijks 07:25-07:35

dagelijks 07:55-08:05

dagelijks 08:25-08:35

dagelijks 08:55-09:05

dagelijks 09:25-09:35

dagelijks 09:55-10:05

dagelijks 10:25-10:35

dagelijks 10:55-11:05

dagelijks 11:25-11:35

dagelijks 11:55-12:05

dagelijks 12:25-12:35

dagelijks 12:55-13:05

dagelijks 13:25-13:35

dagelijks 13:55-14:05

dagelijks 14:25-14:35

dagelijks 14:55-15:05

dagelijks 15:25-15:35

dagelijks 15:55-16:05

dagelijks 16:25-16:35

dagelijks 16:55-17:05

dagelijks 17:25-17:35

dagelijks 17:55-18:05
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dagelijks 18:25-18:35

dagelijks 18:55-19:05

dagelijks 19:25-19:35

dagelijks 19:55-20:05

dagelijks 20:25-20:35

dagelijks 20:55-21:05

dagelijks 21:25-21:35

dagelijks 21:55-22:05

dagelijks 22:25-00:23

dagelijks 22:25-22:35

dagelijks 23:25-23:35

dagelijks 23:55-00:05

Vlakespoorbrug (6.9) De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: 088-7974805 De openingen van de Vlakebrug zijn facultatieve openingen. 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.

dagelijks 00:15-00:25

dagelijks 00:50-01:00

dagelijks 01:15-01:25

dagelijks 01:50-02:00

dagelijks 02:20-02:30

dagelijks 03:15-03:25

dagelijks 04:15-04:25

dagelijks 05:20-05:30

dagelijks 06:25-06:35

dagelijks 06:55-07:05

dagelijks 07:25-07:35

dagelijks 07:55-08:05

dagelijks 08:25-08:35

dagelijks 08:55-09:05

dagelijks 09:25-09:35

dagelijks 09:55-10:05

dagelijks 10:25-10:35

dagelijks 10:55-11:05

dagelijks 11:25-11:35

dagelijks 11:55-12:05

dagelijks 12:25-12:35

dagelijks 12:55-13:05

dagelijks 13:25-13:35

dagelijks 13:55-14:05

dagelijks 14:25-14:35

dagelijks 14:55-15:05

dagelijks 15:25-15:35

dagelijks 15:55-16:05

dagelijks 16:25-16:35

dagelijks 16:55-17:05

dagelijks 17:25-17:35

dagelijks 17:55-18:05

dagelijks 18:25-18:35

dagelijks 18:55-19:05

dagelijks 19:25-19:35

dagelijks 19:55-20:05

dagelijks 20:25-20:35
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dagelijks 20:55-21:05

dagelijks 21:25-21:35

dagelijks 21:55-22:05

dagelijks 22:25-00:23

dagelijks 22:25-22:35

dagelijks 23:25-23:35

dagelijks 23:55-00:05

Vlakebrug (7.0) Verzoek; tel. 0113 / 381410.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7970123 De openingen van de Vlakebrug zijn facultatieve openingen. 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.

dagelijks Geen bediening

Hansweert, sluis (8.3) Schutbeperking bij waterstanden van NAP+3,65m en NAP-2,70m.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7970123 dagelijks 00:00-23:59

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 00:00-23:59

Hansweert, sluisdeur in buitenhoofd (8.6) 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)

Zeelandbrug (26.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 De Zeelandbrug wordt voor alle scheepvaart 24 uur per dag op alle dagen

van de week bediend. Hierbij geldt de beperking dat tussen 22.00 uur en

06.00 uur de beroepsvaart via de sluizen te Vlissingen prioriteit heeft. De

brug wordt op afstand bediend vanaf het Centraal Bedieningsgebouw in

Vlissingen. Bloktijden Een bloktijd is een periode dat de brug alleen

beschikbaar is voor het wegverkeer. Op alle dagen tussen 05.30 uur en

23.00 uur gelden de volgende bloktijden voor de Zeelandbrug: •van 5.55 tot

6.08 •van 6.22 tot 6.38 •van 6.52 tot 7.08 •van 7.22 tot 8.25 •van 9.36 tot

9.52 •van 16.35 tot 17.25 Daarnaast elke dag bloktijden van .05 tot .25 en

van .35 tot .55uur: Brug kan open van .25 tot .35 en van .55 tot .05 Contact;

Nautische Centrale Vlissingen t. 0118 - 41 23 72

telefoonnummer: 0118-412372 dagelijks 23:00-22:59

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 Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 t/m 06.00) uitgezonderd in

de nacht van zondag op maandag.

dagelijks 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april

Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00

t/m 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de herfstvakantie (NL) en

Allerheiligen.

dagelijks 00:00-23:59

Roompotsluis, sluisdeur in binnenhoofd (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: [onbekend] Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 t/m 06.00) uitgezonderd in

de nacht van zondag op maandag.

dagelijks 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april
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Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00

t/m 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de herfstvakantie (NL) en

Allerheiligen.

dagelijks 00:00-23:59

Roompotsluis, sluisdeur in buitenhoofd (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: [onbekend] Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 t/m 06.00) uitgezonderd in

de nacht van zondag op maandag.

dagelijks 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april

Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00

t/m 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de herfstvakantie (NL) en

Allerheiligen.

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

dagelijks Geen bediening

Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (141)

Grevelingensluis (1.5) Bij een windkracht van 7 bft. En meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 20 01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: 088-7970123 Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 t/m 06.00).

dagelijks 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april

Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00

t/m 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de herfstvakantie (NL) en

Allerheiligen.

dagelijks 00:00-23:59

Grevelingensluis, brug in de N-59 (1.6) Bij een windkracht van 7 bft. En meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 20 01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 t/m 06.00).

dagelijks 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april

Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00

t/m 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de herfstvakantie (NL) en

Allerheiligen.

dagelijks 00:00-23:59

Grevelingensluis, fietsbrug over binnenhoofd (1.7) Bij een windkracht van 7 bft. En meer worden de bruggen niet bediend.

marifoonkanaal: 20 01 mei t/m 30 september

telefoonnummer: [onbekend] Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 t/m 06.00).

dagelijks 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april

Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00

t/m 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de herfstvakantie (NL) en

Allerheiligen.

dagelijks 00:00-23:59

Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (143)

Volkeraksluizen (2.1) De marifoonblokkanalen 7 (noordzijde) en 25 (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: 7-25-64 01 januari t/m 31 december
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telefoonnummer: 088-7974990 / fax

088-7974991

dagelijks 00:00-23:59

Volkeraksluizen, brug over benedenhoofd (2.5) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: 7-25-64 Maandag t/m zondag; bediening bij aanbod, Op werkdagen zijn de

spertijden van de brug: van 06:00-09:00 uur en van 16:00-18:30 uur, voor

alle scheepvaart.

telefoonnummer: 0168-477500 ma t/m vr 00:00-05:59

ma t/m vr 09:00-15:59

ma t/m vr 18:30-23:59

za/zo 00:00-23:59

01 oktober t/m 30 april

dagelijks 00:00-23:59

Krammersluizen (22.2) Tussen 22.00 en 06.00 uur wordt met een (1) sluis geschut. Bij een

windkracht van 7 bft. en meer wordt de brug niet bediend.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7970123 dagelijks 00:00-23:59

Krammersluizen, brug in de N-257 (22.2) Tussen 22.00 en 06.00 uur wordt met een (1) sluis geschut. Bij een

windkracht van 7 bft. en meer wordt de brug niet bediend.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0167-577000 dagelijks 00:00-23:59

Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (143a)

Volkeraksluizen, jachtensluis (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

088-7974991

dagelijks 00:00-23:59

01 november t/m 31 maart

dagelijks 00:00-23:59

Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (143b)

Krammerjachtensluis (2.3) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: 22 dagelijks 07:00-22:00

01 oktober t/m 31 maart

telefoonnummer: 088-7970123 Schutting uitsluitend door beroepsvaartsluizen.

dagelijks Geen bediening

Krammerjachtensluis, sluisdeur in binnenhoofd (2.3) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 07:00-22:00

01 oktober t/m 31 maart

telefoonnummer: 0167-577000 Schutting uitsluitend door beroepsvaartsluizen.

dagelijks Geen bediening

Krammerjachtensluis, sluisdeur in buitenhoofd (2.4) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 07:00-22:00

01 oktober t/m 31 maart

telefoonnummer: 0167-577000 Schutting uitsluitend door beroepsvaartsluizen.

dagelijks Geen bediening

Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (150)

St. Servaasbrug (4.4) Volledig aangesloten op Bedieningscentrale Maasbracht, tel: 0475-358800

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974220/088-7974

221(telefax)

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als reguliere dag. 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 00:00-23:59

Maastricht, spoorbrug (5.5) De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 10 december t/m 09 december
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telefoonnummer: [onbekend] De Spoorbrug ligt standaard gesloten. Voor bediening van de Spoorbrug

dient minimaal 1 uur voorafgaand aan de opening contact te worden

opgenomen met Post Maastricht via marifoonkanaal 20 of 043-3628967.

dagelijks Geen bediening

Sluis Sambeek (113.7) Volledig aangesloten op Bedieningscentrale Maasbracht, tel: 0475-358800

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088 797 4214 Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als reguliere dag. 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 00:00-23:59

Sluis Grave (141.2) 5 Sluis Grave

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088 797 4142 / fax

024-6222579

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als

reguliere dag. 1e & 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten; 24 en 31 december:

00:00-20:00; 27 december en 2 januari: 06:00-00:00.

dagelijks 00:00-23:59

Prinses Maxima Sluizen (166.4) Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Koningsdag, Bevrijdingsdag: 00:00-23:59;

24 en 31 december: 00:00-20:00; 1e & 2e Kerstdag en 1 januari: gesloten;

27 december en 2 januari: 06:00-00:00

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088 7974135 / fax

0412-483442

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. Pasen, Pinksteren,

Hemelvaart, Koningsdag, 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

dagelijks 00:00-23:59

Sluis Born (27.3) Volledig aangesloten op Bedieningscentrale Maasbracht, tel: 0475-358800

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974220/088-7974

221(telefax)

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als reguliere dag. 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 00:00-23:59

Sluis Maasbracht (40.4) Volledig aangesloten op Bedieningscentrale Maasbracht, tel: 0475-358800

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974220/088-7974

221(telefax)

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als reguliere dag. 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 00:00-23:59

Sluis Heel (45.3) Volledig aangesloten op Bedieningscentrale Maasbracht, tel: 0475-358800

marifoonkanaal: 18 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974220/088-7974

221(telefax)

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als reguliere dag. 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 00:00-23:59

Sluis Belfeld (68.2) Volledig aangesloten op Bedieningscentrale Maasbracht, tel: 0475-358800

marifoonkanaal: 18 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974220/088-7974

221(telefax)

Vanwege de versobering kans op extra wachttijd. Pasen, Hemelvaart,

Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als reguliere dag. 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 00:00-23:59
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Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (150b)

Ternaaien (Lanaye (B)), sluis (1.7) 01 mei t/m 15 september

marifoonkanaal: 18 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

fstd Geen bediening

16 september t/m 30 april

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.

ma 06:00-23:59

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

za 00:00-19:30

zo 09:00-18:00

fstd Geen bediening

Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (150g)

Macharen, sluis (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

dagelijks Geen bediening

Macherense Brug (1.8) Bediening vanuit Lith

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0412-462743 /

0653-545039

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 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) 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

za 07:00-09:00

za 09:00-11:00

za 12:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Waalwijk, sluis (0.6) 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

za 07:00-09:00

za 09:00-11:00

za 12:00-17:00

zo/fstd Geen bediening
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Maximakanaal (151)

Sluis Hintham (2.3) 01 januari t/m 01 januari

marifoonkanaal: 85 fstd 00:00-23:59 Geen bediening

02 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

Kerstdagen geen bediening. Op 24 en 31 december bediening tot 20:00.

Op 27 december en 2 januari bediening vanaf 06:00.

dagelijks 00:00-23:59

Sluis Empel (7.2) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 85 Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening. 24 en 31 december

bediening tot 20:00 uur. 27 december en 2 januari bediening vanaf 6.00

uur.

telefoonnummer: 088-7974825/013-5811

881(reservenummer)

dagelijks 00:00-23:59

Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (152a)

Sluis Linne (1.1) Volledig aangesloten op Bedieningscentrale Maasbracht, telnr:

0475-358800.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974220/088-7974

221(telefax)

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als

reguliere dag. 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 00:00-23:59

Sluis Roermond (8.4) Volledig aangesloten op Bedieningscentrale Maasbracht, telnr:

0475-358800.

marifoonkanaal: 20 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974220/088-7974

221(telefax)

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag en Bevrijdingsdag: Als

reguliere dag. 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 00:00-23:59

Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (201)

Brug Oude Wetering (0.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 071-3312293 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 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Meerbrug (Brug Nieuwe Wetering) (1.8) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0900 1852 of

023-5676543

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
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za 07:00-21:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Zijlbrug (13.2) 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 09:00-19:00

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

zo/fstd Geen bediening

Spanjaardsbrug (14.1) 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 09:00-19:00

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

zo/fstd Geen bediening

Wilhelminabrug, Leiden (14.8) Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124 Spitsuursluiting ma t/m vr Beroepsvaart: brugregime; Recreatievaart van

06.45 tot 09.30 en van 16.00 tot 18.00

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-18:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Op zon- en feestdagen gesloten; Spitsuursluiting op ma t/m vr

beroepsvaart: brugregime; recreatievaart: van 06.45 tot 09.30 en van 16.30

tot 18.00

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Julius Caesarbrug (15.4) Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124 Spitsuursluiting ma t/m vr Beroepsvaart: brugregime; Recreatievaart van

06.45 tot 09.30 en van 16.00 tot 18.00

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-18:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Op zon- en feestdagen gesloten; Spitsuursluiting op ma t/m vr

beroepsvaart: brugregime; recreatievaart: van 06.45 tot 09.30 en van 16.30

tot 18.00

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-13:00
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zo/fstd Geen bediening

Kanaalbrug, Leiden (16.4) De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 071-522714 ma t/m vr 06:16-06:24

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 vr 09:04-09:09

ma t/m vr 09:34-09:39

ma t/m vr 10:04-10:09

ma t/m vr 10:34-10:39

ma t/m vr 11:04-11:09

ma t/m vr 11:34-11:39

ma t/m vr 12:04-12:09

ma t/m vr 12:34-12:39

ma t/m vr 13:04-13:09

ma t/m vr 13:34-13:39

ma t/m vr 14:04-14:09

ma t/m vr 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

za 09:04-09:09

za 09:34-09:39

za 10:04-10:09

za 10:34-10:39

za 11:04-11:09

za 11:34-11:39

za 12:04-12:09

za 12:34-12:39

za 13:04-13:09

za 13:34-13:39

za 14:04-14:09

za 14:34-14:39

za 15:04-15:09

za 15:34-15:38

za 16:04-16:09

za 16:34-16:39

za 17:04-17:09

za 17:34-17:39

za 18:04-18:09
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zo/fstd 10:04-10:09

zo/fstd 10:34-10:39

zo/fstd 11:04-11:09

zo/fstd 11:34-11:39

zo/fstd 12:04-12:09

zo/fstd 12:34-12:39

zo/fstd 13:04-13:09

zo/fstd 13:34-13:39

zo/fstd 14:04-14:09

zo/fstd 14:34-14:39

zo/fstd 15:04-15:09

zo/fstd 15:34-15:39

zo/fstd 16:04-16:09

zo/fstd 16:34-16:39

zo/fstd 17:07-17:09

zo/fstd 17:34-17:39

zo/fstd 18:04-18:09

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 06:16-06:24

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 vr 09:04-09:09

ma t/m vr 09:34-09:39

ma t/m vr 10:04-10:09

ma t/m vr 10:34-10:39

ma t/m vr 11:04-11:09

ma t/m vr 11:34-11:39

ma t/m vr 12:04-12:09

ma t/m vr 12:34-12:39

ma t/m vr 13:04-13:09

ma t/m vr 13:34-13:39

ma t/m vr 14:04-14:09

ma t/m vr 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

za 09:04-09:09

za 09:34-09:39

za 10:04-10:09

za 10:34-10:39

za 11:04-11:09
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za 11:34-11:39

za 12:04-12:09

za 12:34-12:39

za 13:04-13:09

za 13:34-13:39

za 14:04-14:09

za 14:34-14:39

zo/fstd Geen bediening

Leiden, spoorbrug R.S.K.B. (16.4) De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 071-522714 ma t/m vr 06:16-06:24

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 vr 09:04-09:09

ma t/m vr 09:34-09:39

ma t/m vr 10:04-10:09

ma t/m vr 10:34-10:39

ma t/m vr 11:04-11:09

ma t/m vr 11:34-11:39

ma t/m vr 12:04-12:09

ma t/m vr 12:34-12:39

ma t/m vr 13:04-13:09

ma t/m vr 13:34-13:39

ma t/m vr 14:04-14:09

ma t/m vr 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

za 09:04-09:09

za 09:34-09:39

za 10:04-10:09

za 10:34-10:39

za 11:04-11:09

za 11:34-11:39

za 12:04-12:09

za 12:34-12:39

za 13:04-13:09

za 13:34-13:39

za 14:04-14:09

za 14:34-14:39
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za 15:04-15:09

za 15:34-15:38

za 16:04-16:09

za 16:34-16:39

za 17:04-17:09

za 17:34-17:39

za 18:04-18:09

zo/fstd 10:04-10:09

zo/fstd 10:34-10:39

zo/fstd 11:04-11:09

zo/fstd 11:34-11:39

zo/fstd 12:04-12:09

zo/fstd 12:34-12:39

zo/fstd 13:04-13:09

zo/fstd 13:34-13:39

zo/fstd 14:04-14:09

zo/fstd 14:34-14:39

zo/fstd 15:04-15:09

zo/fstd 15:34-15:39

zo/fstd 16:04-16:09

zo/fstd 16:34-16:39

zo/fstd 17:07-17:09

zo/fstd 17:34-17:39

zo/fstd 18:04-18:09

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 06:16-06:24

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 vr 09:04-09:09

ma t/m vr 09:34-09:39

ma t/m vr 10:04-10:09

ma t/m vr 10:34-10:39

ma t/m vr 11:04-11:09

ma t/m vr 11:34-11:39

ma t/m vr 12:04-12:09

ma t/m vr 12:34-12:39

ma t/m vr 13:04-13:09

ma t/m vr 13:34-13:39

ma t/m vr 14:04-14:09

ma t/m vr 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
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ma t/m vr 21:34-21:39

ma t/m vr 22:04-22:09

za 09:04-09:09

za 09:34-09:39

za 10:04-10:09

za 10:34-10:39

za 11:04-11:09

za 11:34-11:39

za 12:04-12:09

za 12:34-12:39

za 13:04-13:09

za 13:34-13:39

za 14:04-14:09

za 14:34-14:39

zo/fstd Geen bediening

Lammebrug (17.3) Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-522714 Spitsuursluiting ma t/m vr Beroepsvaart: brugregime; Recreatievaart van

06.45 tot 09.30 en van 16.00 tot 18.00

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-18:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Op zon- en feestdagen gesloten; Spitsuursluiting op ma t/m vr

beroepsvaart: brugregime; recreatievaart: van 06.45 tot 09.30 en van 16.30

tot 18.00

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Vlietlandbrug (19.8) 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 09:00-19:00

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

zo/fstd Geen bediening

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 09:00-19:00

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

zo/fstd Geen bediening

Leidschendam, brug over benedenhoofd (26.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 070-3274290 za 09:00-22:00

zo/fstd 09:00-22:00

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 06:00-22:00
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za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Sluis Leidschendam (26.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 070-3274290 za 09:00-22:00

zo/fstd 09:00-22:00

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 06:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Leidschendam, brug over bovenhoofd (26.7) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 070-3274290 za 09:00-22:00

zo/fstd 09:00-22:00

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 06:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Sijtwendebrug (27.3) Bediening op afstand via de bedieningscentrale De Waard tel:

071-5227124

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-19:00

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

zo/fstd Geen bediening

Hoge Brug, Voorburg, spoorbrug (27.7) 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] 11 december t/m 09 december

telefoonnummer: [onbekend] Alleen op afroep, 24-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.

070-3859881.

dagelijks Geen bediening

Wijkerbrug (28.3) 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 07:00-19:00

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

zo/fstd Geen bediening

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
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di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 07:00-19:00

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

zo/fstd Geen bediening

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 07:00-19:00

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

zo/fstd Geen bediening

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 07:00-19:00

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

zo/fstd Geen bediening

Hoornbrug (31.7) Bediening op afstand vanaf bediencentrale Leidschendam. Spitsuursluiting

voor recreatievaart ma t/m vr 06.45 - 09.30 uur en 16.00 - 18.00 uur,

Beroepsvaart: 07.30 - 8.45 uur en 16.30 - 17.45 uur

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070-3207071 Spitsuursluiting voor recreatievaart ma t/m vr 06.45 - 09.30 uur en 16.00 -

18.00 uur, Beroepsvaart: 07.30 - 8.45 uur en 16.30 - 17.45 uur; Meeliften

tijden de spitsuursluiting met beroepsvaart is toegestaan, met inachtneming

van de aanwijzingen van het bedienende personeel

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Spitsuursluiting voor recreatievaart ma t/m vr 06.45 - 09.30 uur en 16.00 -

18.00 uur, Beroepsvaart: 07.30 - 8.45 uur en 16.30 - 17.45 uur; Meeliften

tijden de spitsuursluiting met beroepsvaart is toegestaan, met inachtneming

van de aanwijzingen van het bedienende personeel; zon- en feestdagen

gesloten

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59
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vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

De Oversteek (32.3) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] spitsuursluiting nvt

telefoonnummer: [onbekend] ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 07:00-18:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

spitsuursluiting nvt; zon- en feestdagen gesloten

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Reineveldbrug (35.5) Spitsuursluiting voor recreatievaart ma t/m vr 06.45 - 09.30 uur en 16.00 -

18.00 uur.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070-3207071 Spitsuursluiting voor recreatievaart ma t/m vr 06.45 - 09.30 uur en 16.00 -

18.00 uur; Meeliften tijdens de spitsuursluiting met beroepsvaart is

toegestaan, met inachtneming van de aanwijzingen van het bedienende

personeel

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Spitsuursluiting voor recreatievaart ma t/m vr 06.45 - 09.30 uur en 16.00 -

18.00 uur; Meeliften tijdens de spitsuursluiting met beroepsvaart is

toegestaan, met inachtneming van de aanwijzingen van het bedienende

personeel

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Plantagebrug (36.0) 01 maart t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 06:00-22:00

telefoonnummer: 070-3207071 ma 22:00-23:59

di t/m do 00:00-06:00

di t/m do 06:00-22:00

di t/m do 22:00-23:59

vr 00:00-06:00

vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 29 februari

ma 06:00-22:00

ma 22:00-23:59

di t/m do 00:00-06:00

di t/m do 06:00-22:00

di t/m do 22:00-23:59

vr 00:00-06:00

vr 06:00-22:00
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za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Koepoortbrug (36.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 spitsuursluiting nvt

telefoonnummer: 070-3207071 ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

spitsuursluiting nvt; zon- en feestdagen gesloten

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Oostpoortbrug (37.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 spitsuursluiting nvt

telefoonnummer: 070-3207071 ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

spitsuursluiting nvt; zon- en feestdagen gesloten

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Sint-Sebastiaansbrug (37.5) Spitsuursluiting voor recreatievaart ma t/m vr 06.45 - 09.30 uur en 16.00 -

18.00 uur.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070-3207071 Spitsuursluiting voor recreatievaart ma t/m vr 06.45 - 09.30 uur en 16.00 -

18.00 uur; Meeliften tijdens de spitsuursluiting met beroepsvaart is

toegestaan, met inachtneming van de aanwijzingen van het bedienende

personeel

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Spitsuursluiting voor recreatievaart ma t/m vr 06.45 - 09.30 uur en 16.00 -

18.00 uur; Meeliften tijdens de spitsuursluiting met beroepsvaart is

toegestaan, met inachtneming van de aanwijzingen van het bedienende

personeel

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Hambrug (37.7) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 spitsuursluiting nvt

telefoonnummer: 070-3207071 ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00
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za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

spitsuursluiting nvt; zon- en feestdagen gesloten

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Abtswoudsebrug (38.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 spitsuursluiting nvt

telefoonnummer: 070 - 320 70 71 ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

spitsuursluiting nvt; zon- en feestdagen gesloten

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Kruithuisbrug (39.6) Spitsuursluiting voor recreatievaart ma t/m vr 06.45 - 09.30 uur en 16.00 -

18.00 uur Beroepsvaart: 07.30 - 9.00 uur en 16.30 - 18.00 uur, meeliften

tijdens de spitsuursluiting met beroepsvaart is toegestaan, met

inachtneming van de aanwijzingen van het bedienende personeel

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 07:00-19:00

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

zo/fstd Geen bediening

Kandelaarbrug (43.0) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 spitsuursluiting nvt

telefoonnummer: 070-3207071 ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

spitsuursluiting nvt; zon- en feestdagen gesloten

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

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

Pagina 352 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

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 09:00-15:45

ma 17:45-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 09:00-15:45

di t/m vr 17:45-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

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 04:00-23:59

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

za 00:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

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 07:45-16:00

ma 17:00-17:01 Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om

17:00 eenmaal worden geopend.

ma 17:30-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 07:45-16:00

di t/m vr 17:00-17:01 Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om

17:00 uur éénmaal worden geopend.

di t/m vr 17:30-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd 11:00-19:00

31 oktober t/m 31 maart

ma 04:00-07:15

ma 07:45-16:00

ma 17:00-17:01 Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om

17:00 eenmaal worden geopend.

ma 17:30-23:59

di t/m vr 00:00-07:15
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di t/m vr 07:45-16:00

di t/m vr 17:00-17:01 Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om

17:00 uur éénmaal worden geopend.

di t/m vr 17:30-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

Giessenbrug (48.2) 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

zo/fstd Geen bediening

Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug (49.0) Verzoeken tot opening op werkdagen op onderstaande bedientijden en

tussen 22.00 en 07.00 uur kunnen drie uur tevoren gericht worden aan de

bedienaar van de Parksluizen, (tel: 010-4365405). Vanaf de Parksluizen

wordt de verkeersleiding Rotterdam ingelicht, (tel: 084 0840603). De

vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: 010-4365405 ma t/m vr 10:31-10:35

ma t/m vr 12:31-12:35

za 10:31-10:35

za 12:31-12:35

zo Geen bediening

Beukelsbrug (49.1) 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 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-4770637 Op 24 en 31 december wordt de brug niet bediend na 18:00 uur.

ma 04:00-07:15

ma 08:30-16:30

ma 18:00-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 08:30-16:30

di t/m vr 18:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

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 08:30-16:30

ma 18:00-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 08:30-16:30

di t/m vr 18:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

Lage Erfbrug (50.6) Mathenesserbrug: geen bediening tijdens brugopening van Beukelsbrug.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december
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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 08:30-16:30

ma 18:00-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 08:30-16:30

di t/m vr 18:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

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 08:30-16:30

ma 18:00-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 08:30-16:30

di t/m vr 18:00-23:59

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 04:00-07:15

ma 08:30-16:30

ma 18:00-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 08:30-16:30

di t/m vr 18:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

Coolhavenbrug (51.7) 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 08:30-16:30

ma 18:00-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 08:30-16:30

di t/m vr 18:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd 11:00-19:00

31 oktober t/m 31 maart
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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 08:30-16:30

ma 18:00-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 08:30-16:30

di t/m vr 18:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

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

zo/fstd Geen bediening

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 08:30-16:30

ma 18:00-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 08:30-16:30

di t/m vr 18:00-23:59

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 04:00-07:15

ma 08:30-16:30

ma 18:00-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 08:30-16:30

di t/m vr 18:00-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

Haagse Trekvliet (201b)

Geestbrug (0.4) Bediening op afstand vanaf bediencentrale Leidschendam. Spitsuursluiting

voor recreatievaart ma t/m vr 06.45 - 09.30 uur en 16.00 - 18.00 uur. En

voor de beroepsvaart van 07:30-08:45 uur en 16:30-17:45

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober
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telefoonnummer: 070-3207071 Spitsuursluiting op ma t/m vr Beroepsvaart: van 07.30 tot 08.45 en van

16.30 tot 17.45; Recreatievaart: van 06.45 tot 09.30 en van 16.00 tot 18.00

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Spitsuursluiting op ma t/m vr Beroepsvaart: van 07.30 tot 08.45 en van

16.30 tot 17.45; Recreatievaart: van 06.45 tot 09.30 en van 16.00 tot 18.00

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

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 08:45-16:30

ma 17:45-23:59

di t/m do 00:00-07:30

di t/m do 08:45-16:30

di t/m do 17:45-23:59

vr 00:00-07:30

vr 08:45-16:30

vr 17:45-22:00

za 07:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (201j)

Hoogmade, fietsbrug (4.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden (201k)

Trekvlietbrug, Leiden (in N206) (0.2) Lokale bediening, 1.5 uur van te voren aanvragen via de

bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227121

marifoonkanaal: 22 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 18.30; Voor

bediening 24 uur van te voren melden via Bedieningscentral De Waard tel:

071-5227124 of 06-51502120

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-19:00

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

Op zon- en feestdagen gesloten; Spitsuursluiting ma t/m za van 06.45 tot

09.30 en van 16.00 tot 18.30; Voor bediening van te voren melden via de

Bedieningscentrale De Waar tel: 071-5227124 of 06-51502120

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

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 08:45-16:30

ma 17:45-23:59

di t/m do 00:00-07:30

di t/m do 08:45-16:30

di t/m do 17:45-23:59

vr 00:00-07:30

vr 08:45-16:30

vr 17:45-22:00

za 07:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

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: 18 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 070-3536561 Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen

ma 06:00-07:30

ma 08:45-16:30

ma 17:45-23:59

di t/m do 00:00-07:30

di t/m do 08:45-16:30

di t/m do 17:45-23:59

vr 00:00-07:30

vr 08:45-16:30

vr 17:45-22:00

za 07:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

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: 18 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 010-5032180 Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen

ma 06:00-07:30

ma 08:45-16:30

ma 17:45-23:59

di t/m do 00:00-07:30

di t/m do 08:45-16:30

di t/m do 17:45-23:59

vr 00:00-07:30

vr 08:45-16:30

vr 17:45-22:00

za 07:00-14:00

zo/fstd Geen bediening
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Haven van Rijswijk (201m)

Steenplaetsbrug (0.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 070-3261445.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 07:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Zevenhuizervaart (201n)

Zevenhuizen, brug (1.2) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

De Koningbrug (1.7) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

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

ma t/m vr 08:30-16:30

ma t/m vr 18:00-22:00

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 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

ma t/m vr 08:30-16:30

ma t/m vr 18:00-22:00

za 06:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

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

zo/fstd Geen bediening

Mouterbrug (0.7) De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via

telefoonnummer op informatiebord.

marifoonkanaal: 22 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
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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

zo/fstd Geen bediening

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

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (202)

Buitenhuizerbrug (0.3) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 09:00-21:00 Gedurende de schoolvakanties (alle regio's),

bediening alle dagen van 9.00 tot 23.00 uur

telefoonnummer: 088-7973463 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 31 maart

dagelijks 09:00-21:00 Aanvraag voor bediening: op werkdagen (van

09.00 uur tot 17.00 uur) en minimaal 24 uur vóór

de bediening via Verkeerspost Schellingwoude,

tel. 088-7973463

Spaarndam, brug in de A-9 (2.5) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening conform bekendmaking staatscourant nr. 18675. Ontvangen

2-7-2015

telefoonnummer: 088-7973463 ma t/m vr 10:30-10:31

ma t/m vr 14:15-14:16

ma t/m vr 19:45-19:46

za/zo/fstd 09:30-09:31

za/zo/fstd 13:15-13:16

za/zo/fstd 19:00-19:01

01 november t/m 31 maart

Aanvraag voor bediening: op werkdagen (van 09:00 tot 17:00 uur) en

minimaal 24 uur voor de bediening via Verkeerspost Schellingwoude,

telefoonnummer: 088-7973463

ma t/m vr 10:30-10:31

ma t/m vr 14:15-14:16

ma t/m vr 19:45-19:46

za 09:30-09:31

za 13:15-13:16

za 19:00-19:01

zo/fstd Geen bediening
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Rijnlandsluizen (3.6) Bij windkracht 8 of hoger uit westelijke of zuidelijke richting wordt de brug

en de sluis niet bediend. Voor de laatste schutting dienen de schepen 15

minuten voor sluitingstijd aanwezig te zijn.

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

ma t/m vr 05:30-21:30

za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Rijnlandsluizen, brug over bovenhoofd (3.6) Bij windkracht 8 of hoger uit westelijke of zuidelijke richting wordt de brug

en de sluis niet bediend. Voor de laatste schutting dienen de schepen 15

minuten voor sluitingstijd aanwezig te zijn.

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

ma t/m vr 05:30-21:30

za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Schoterbrug (5.7) Bruggen worden niet bediend boven windkracht 7.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

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

ma t/m vr 18:15-22:00

za/zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Beperkte brugbediening tussen Kerst en Nieuwjaar alleen bediening van

09.00 uur -16.00 uur.

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 09:00-15:30

zo/fstd Geen bediening

Waarderbrug (6.7) Brug wordt niet bediend boven windkracht 7.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 023-5322939 ma t/m vr 06:00-22:00 De stad doorvaren indien uiterlijk 21.00 uur

aanwezig.

za/zo/fstd 08:00-21:00 De stad in. De stad doorvaren indien uiterlijk

20.00 uur aanwezig.

01 november t/m 31 maart

Beperkte brugbediening tussen Kerst en Nieuwjaar alleen bediening van

09.00 uur -16.00 uur.

ma t/m vr 06:00-22:00 De stad doorvaren indien uiterlijk 21.00 uur

aanwezig.

za 09:00-15:30 De stad doorvaren indien uiterlijk 14.00 uur

aanwezig.

zo/fstd Geen bediening

Prinsenbrug (7.8) Bruggen worden niet bediend boven windkracht 7.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 023-5310904 ma t/m vr 06:00-07:00

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

ma t/m vr 18:15-22:00

za/zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Beperkte brugbediening tussen Kerst en Nieuwjaar alleen bediening van

09.00 uur -16.00 uur.
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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 09:00-15:30

zo/fstd Geen bediening

Spaarnebrug, spoorbrug (7.9) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:21-06:23

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:51-06:53

ma t/m vr 09:21-09:23

ma t/m vr 09:51-09:53

ma t/m vr 10:21-10:23

ma t/m vr 10:51-10:53

ma t/m vr 11:21-11:23

ma t/m vr 11:51-11:53

ma t/m vr 12:21-12:23

ma t/m vr 12:51-12:53

ma t/m vr 13:21-13:23

ma t/m vr 13:51-13:53

ma t/m vr 14:21-14:23

ma t/m vr 14:51-14:53

ma t/m vr 15:21-15:23

ma t/m vr 15:51-15:53

ma t/m vr 18:21-18:23

ma t/m vr 18:51-18:53

ma t/m vr 19:21-19:23

ma t/m vr 19:51-19:53

ma t/m vr 20:21-20:23

ma t/m vr 20:51-20:53

za 09:21-09:23

za 09:51-09:53

za 10:21-10:23

za 10:51-10:53

za 11:21-11:23

za 11:51-11:53

za 12:21-12:23

za 12:51-12:53

za 13:21-13:23

za 13:51-13:53

za 14:21-14:23

za 14:51-14:53

za 15:21-15:23

za 15:51-15:53

za 16:21-16:23

za 16:51-16:53

za 17:21-17:23

za 17:51-17:53

za 18:21-18:23

za 18:51-18:53

za 19:21-19:23

za 19:51-19:53

za 20:21-20:23

za 20:51-20:53

zo 09:21-09:32

zo 09:51-09:53

zo 10:21-10:23

zo 10:51-10:53
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zo 11:21-11:23

zo 11:51-11:53

zo 12:21-12:23

zo 12:51-12:53

zo 13:21-13:23

zo 13:51-13:53

zo 14:21-14:23

zo 14:51-14:53

zo 15:21-15:23

zo 15:51-15:53

zo 16:21-16:23

zo 16:51-16:53

zo 17:21-17:23

zo 17:51-17:53

zo 18:21-18:23

zo 18:51-18:53

zo 19:21-19:23

zo 19:51-19:53

zo 20:21-20:23

zo 20:51-20:53

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:21-06:23

ma t/m vr 06:51-06:53

ma t/m vr 09:21-09:23

ma t/m vr 09:51-09:53

ma t/m vr 10:21-10:23

ma t/m vr 10:51-10:53

ma t/m vr 11:21-11:23

ma t/m vr 11:51-11:53

ma t/m vr 12:21-12:23

ma t/m vr 12:51-12:53

ma t/m vr 13:21-13:23

ma t/m vr 13:51-13:53

ma t/m vr 14:21-14:23

ma t/m vr 14:51-14:53

ma t/m vr 15:21-15:23

ma t/m vr 15:51-15:53

ma t/m vr 18:21-18:23

ma t/m vr 18:51-18:53

ma t/m vr 19:21-19:23

ma t/m vr 19:51-19:53

ma t/m vr 20:21-20:23

ma t/m vr 20:51-20:53

za 09:21-09:23

za 09:51-09:53

za 10:21-10:23

za 10:51-10:53

za 11:21-11:23

za 11:51-11:53

za 12:21-12:23

za 12:51-12:53

za 13:21-13:23

za 13:51-13:53

Catharijnebrug (8.3) Bruggen worden niet bediend boven windkracht 7.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00
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ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:15-22:00

za/zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Beperkte brugbediening tussen Kerst en Nieuwjaar alleen bediening van

09.00 uur -16.00 uur.

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 09:00-15:30

zo/fstd Geen bediening

Gravestenenbrug (8.9) Bruggen worden niet bediend boven windkracht 7.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

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

ma t/m vr 18:15-22:00

za/zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Beperkte brugbediening tussen Kerst en Nieuwjaar alleen bediening van

09.00 uur -16.00 uur.

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 09:00-15:30

zo/fstd Geen bediening

Melkbrug (9.1) Bruggen worden niet bediend boven windkracht 7.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

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

ma t/m vr 18:15-22:00

za/zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Beperkte brugbediening tussen Kerst en Nieuwjaar alleen bediening van

09.00 uur -16.00 uur.

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 09:00-15:30

zo/fstd Geen bediening

Langebrug, Haarlem (9.4) Bruggen worden niet bediend boven windkracht 7.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

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

ma t/m vr 18:15-22:00

za/zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Beperkte brugbediening tussen Kerst en Nieuwjaar alleen bediening van

09.00 uur -16.00 uur.

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 09:00-15:30

zo/fstd Geen bediening

Buitenrustbrug (10.2) Bruggen worden niet bediend boven windkracht 7.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00
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ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:15-22:00

za/zo/fstd 08:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Beperkte brugbediening tussen Kerst en Nieuwjaar alleen bediening van

09.00 uur -16.00 uur.

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 09:00-15:30

zo/fstd Geen bediening

Schouwbroekerbrug (12.3) Brug wordt niet bediend boven windkracht 7

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:15 Voor de beroepsvaart (vanaf noord heeft

voorrang), niet in de bouwvakantie.

ma t/m vr 08:40-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00 De stad in. De stad doorvaren indien uiterlijk

21.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug

2) of de Buitenrustbrug (brug 8).)

za/zo/fstd 08:00-21:00 De stad in. De stad doorvaren indien uiterlijk

20.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug

2) of de Buitenrustbrug (brug 8).)

01 november t/m 31 maart

Beperkte brugbediening tussen Kerst en Nieuwjaar alleen bediening van

09.00 uur -16.00 uur.

ma t/m vr 06:00-07:15 Voor de breoepsvaart (vanaf noord heeft

voorrang).

ma t/m vr 08:40-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00 De stad in. De stad doorvaren indien uiterlijk

21.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug

2) of de Buitenrustbrug (brug 8).)

za 09:00-15:30 De stad in. De stad doorvaren indien uiterlijk

14.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug

2) of de Buitenrustbrug (brug 8).)

zo/fstd Geen bediening

Cruquiusbrug (14.3) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 023-5284327 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 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Bennebroekerbrug (17.5) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 023-5847488 za 09:00-21:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 juni t/m 15 september

za/zo/fstd 09:00-21:00

16 september t/m 31 oktober
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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 Geen bediening

Hillegommerbrug (21.1) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-07:45

telefoonnummer: 0252-515472 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 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 maart

ma t/m vr 06:00-07:45

ma t/m vr 08:30-22:00

za 09:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Elsbroekerbrug (23.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 023-5284327 za 09:00-21:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 juni t/m 15 september

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 Geen bediening

Lisserbrug (25.4) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 18 ma t/m vr 06:00-07:45

telefoonnummer: 0252-413006 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 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 maart
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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

zo/fstd Geen bediening

Kaagbrug (in A44) (29.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:02-06:05

telefoonnummer: 0252-213877 ma t/m vr 06:32-06:35

ma t/m vr 09:32-09:35 Alleen doorvaart richting noord

ma t/m vr 10:02-10:05 Alleen doorvaart richting zuid

ma t/m vr 12:32-12:35 Alleen doorvaart richting noord

ma t/m vr 15:02-15:05 Alleen doorvaart richting zuid

ma t/m vr 19:02-19:05 Alleen doorvaart richting noord

ma t/m vr 21:02-21:05 Alleen doorvaart richting zuid

za/zo 08:32-08:35 Alleen doorvaart richting noord

za/zo 09:02-09:05 Alleen doorvaart richting zuid

za/zo 12:32-12:35 Alleen doorvaart richting noord

za/zo 14:02-14:05 Alleen doorvaart richting zuid

za/zo 19:02-19:05 Alleen doorvaart richting noord

za/zo 19:32-19:35 Alleen doorvaart richting zuid

01 november t/m 31 maart

Aanvraag voor bediening: op werkdagen (van 09.00 uur tot 17.00 uur) en

minimaal 24 uur vóór de bediening via Verkeerspost Schellingwoude, tel.

088-7973463

ma t/m vr 06:02-06:05

ma t/m vr 06:32-06:35

ma t/m vr 09:32-09:35 Alleen doorvaart richting noord

ma t/m vr 10:02-10:05 Alleen doorvaart richting zuid

ma t/m vr 12:32-12:35 Alleen doorvaart richting noord

ma t/m vr 15:02-15:05 Alleen doorvaart richting zuid

ma t/m vr 19:02-19:05 Alleen doorvaart richting noord

ma t/m vr 21:02-21:05 Alleen doorvaart richting zuid

za 08:32-08:35 Alleen doorvaart richting noord

za 09:02-09:05 Alleen doorvaart richting zuid

za 12:32-12:35 Alleen doorvaart richting noord

za 14:02-14:05 Alleen doorvaart richting zuid

zo Geen bediening

Ringvaartbrug, spoorbrug (29.5) --Staande Mast Route-- Op 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en

2e Pinksterdag bediening als op zondag. Tijden winterseizoen (november –

april) bediening op afroep. Aanvraag minimaal 24 uur voor de bediening

020 6659752. Op zondag geen bediening. De vermelde openingstijden

gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 30 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0252-213877 ma t/m vr 06:02-06:05

ma t/m vr 06:32-06:35

ma t/m vr 09:32-09:35 Alleen doorvaart richting noord

ma t/m vr 10:02-10:05 Alleen doorvaart richting zuid

ma t/m vr 12:32-12:35

ma t/m vr 15:02-15:05 Alleen doorvaart richting zuid

ma t/m vr 19:02-19:05 Alleen doorvaart richting noord

ma t/m vr 21:02-21:05 Alleen doorvaart richting zuid

za/zo 08:32-08:35 Alleen doorvaart richting noord

za/zo 09:02-09:05 Alleen doorvaart richting zuid

za/zo 12:32-12:35 Alleen doorvaart richting noord

za/zo 14:02-14:05 Alleen doorvaart richting zuid

za/zo 19:02-19:05 Alleen doorvaart richting noord

za/zo 19:32-19:35 Alleen doorvaart richting zuid
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01 november t/m 29 maart

ma t/m vr 06:02-06:05

ma t/m vr 06:32-06:35

ma t/m vr 09:32-09:35 Alleen doorvaart richting noord

ma t/m vr 10:02-10:05 Alleen doorvaart richting zuid

ma t/m vr 13:32-13:35 Alleen doorvaart richting noord

ma t/m vr 15:02-15:05 Alleen doorvaart richting zuid

ma t/m vr 19:32-19:35 Alleen doorvaart richting noord

ma t/m vr 20:32-20:35 Alleen doorvaart richting zuid

za 08:32-08:35 Alleen doorvaart richting noord

za 09:02-09:05 Alleen doorvaart richting zuid

za 12:32-12:35 Alleen doorvaart richting noord

za 14:02-14:05 Alleen doorvaart richting zuid

zo 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.

ma t/m vr 08:00-08:01

ma t/m vr 10:00-10:01

ma t/m vr 13:00-13:01

ma t/m vr 16:00-16:01

za/zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0252-537333.

ma t/m vr 08:00-08:01

ma t/m vr 13:00-13:01

ma t/m vr 16:00-16:01

za/zo/fstd Geen bediening

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 09:00-18:00

zo/fstd 10:00-19:00

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 09:00-18:00

zo/fstd 10:00-19:00

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 09:00-18:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-13:00
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Spoorbrug De Vink (2.2) Opening wordt verleend na aanmelding, minimaal twee uur voor de

doorvaartijd, bij ProRail Verkeersleiding Den Haag (tel: 070-3859881). De

brug wordt op verzoek geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09:30 -

10:30 uur, 12:30 – 13:30 uur, 14:30 - 15:30 uur en tussen 19:30 - 20:30

uur. De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 22 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: 070-3859881 Alleen op afroep, 2-uur tevoren aanvragen op tel. 070-3859881.

ma t/m vr 09:30-10:30 Op verzoek.

ma t/m vr 12:30-13:30 Op verzoek.

ma t/m vr 14:30-15:30 Op verzoek.

ma t/m vr 19:30-20:30 Op verzoek.

za/zo/fstd Geen bediening

Stevensbrug (2.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 18.00 uur (behalve zaterdag).

telefoonnummer: 071-5219675 ma t/m vr 06:00-21:00

za 09:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

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 09:00-18:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr/fstd 06:00-22:00

vr/za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Torenvlietbrug (4.4) 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 09:00-22:00

za 09:00-18:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr/fstd 06:00-22:00

vr/za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Sandtlaanbrug (7.7) Bij windkracht van 7 bft. en meer wordt de brug niet bediend.

marifoonkanaal: 22 25 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 071-4065518 ma t/m vr 08:00-20:00

za 09:00-18:00

zo 13:00-16:00

fstd Geen bediening

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m vr 08:00-20:00

za 09:00-18:00

zo 13:00-16:00

fstd 00:00-23:59 Geen bediening

01 september t/m 30 september

ma t/m vr 08:00-20:00

za 09:00-18:00

zo/fstd 00:00-23:59 Geen bediening

01 oktober t/m 24 april

dagelijks Geen bediening

Nieuwe Roversbrug (9.1) Lokale bediening, 1,5 uur van te voren aanvragen via de

Bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober
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telefoonnummer: 071-5227124 Bediening op verzoek, 24 uur van te voren aanvragen voor 16.00 uur via de

Bedieningscentrale De Waard 071-5227124 of 06-51502120;

spitsuursluiting n.v.t.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-18:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Op zon- en feestdagen gesloten; Bediening op verzoek, 24 uur van te

voren aanvragen voor 16.00 uur via de Bedieningscentrale De Waard

071-5227124 of 06-51502120; Spitsuursluiting n.v.t.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Koningin Julianabrug, Katwijk aan den Rijn (9.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 071-4062266.

telefoonnummer: 071-4062266 ma t/m vr 07:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Galgewater te Leiden (205a)

Churchillbrug (0.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 071-5219675.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-21:00

za 06:00-11:00

zo/fstd Geen bediening

Galgewater, spoorbrug (1.4) De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: [onbekend] De brug wordt op afroep geopend. Aanvraag 24 uur van te voren via

telefoonnummer 070-3859881.

dagelijks Geen bediening

Rijnzichtbrug (1.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 071-5219675.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-21:00

za 06:00-11:00

zo/fstd Geen bediening

Rembrandtbrug (1.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 071-5219675.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-21:00

za 06:00-11:00

zo/fstd Geen bediening

Oude Rijn (206)

Meernbrug (3.0) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen, tel: 06-22968134.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:30

zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 030-2866800

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-16:30

zo/fstd Geen bediening

Molenbrug, Harmelen (7.8) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening op hele uren, 10 minuten voor de tijd aanvragen via tel.

0651-383461.

telefoonnummer: 0651-383461 ma t/m za 09:00-09:01

ma t/m za 12:00-12:01

ma t/m za 15:00-15:01
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ma t/m za 17:00-17:01

zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, aanvragen op tel. 0348-428222, b.g.g.

0348-428911.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Pomperspleinbrug (8.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Sleutel en slinger op te halen bij Jaagpad 6.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Haanwijkerschutsluis (9.1) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 13:30-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 09:00-12:30

ma t/m za 13:30-20:00

zo/fstd Geen bediening

01 september t/m 15 oktober

ma t/m za 09:00-12:30

ma t/m za 13:30-19:00

zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0348-442075.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Haanwijkerschutsluis, voetbrug (9.1) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 13:30-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 09:00-12:30

ma t/m za 13:30-20:00

zo/fstd Geen bediening

01 september t/m 15 oktober

ma t/m za 09:00-12:30

ma t/m za 13:30-19:00

zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0348-442075.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Hofbrug (9.5) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening op hele uren, 10 minuten voor de tijd aanvragen via tel.

0651-383461.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 09:00-09:01

ma t/m za 12:00-12:01

ma t/m za 15:00-15:01

ma t/m za 17:00-17:01

zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, aanvragen op tel. 0348-428222, b.g.g.

0348-428911.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening
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Rozenbrug (17.6) Rozenbrug wordt op afstand bediend vanaf Kwakelbrug te Woerden. Alleen

op afroep voor beroepsvaart, aanvragen voor 16.00 uur op tel:

0348-416336.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0348-416336 ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00

za 09:00-16:30

za 17:30-18:00

zo/fstd 10:00-16:30

zo/fstd 17:30-18:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00

za 09:00-16:30

za 17:30-20:00

zo/fstd 10:00-16:30

zo/fstd 17:30-20:00

01 september t/m 15 oktober

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00

za 09:00-16:30

za 17:30-18:00

zo/fstd 10:00-16:30

zo/fstd 17:30-18:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep minimaal 24 uur van te voren aanvragen.

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Kwakelbrug, Woerden (18.1) Rozenbrug wordt op afstand bediend vanaf Kwakelbrug te Woerden. Alleen

op afroep voor beroepsvaart, aanvragen voor 16.00 uur op tel:

0348-416336.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0348-416336 ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00

za 09:00-16:30

za 17:30-18:00

zo/fstd 10:00-16:30

zo/fstd 17:30-18:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00

za 09:00-16:30
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za 17:30-20:00

zo/fstd 10:00-16:30

zo/fstd 17:30-20:00

01 september t/m 15 oktober

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00

za 09:00-16:30

za 17:30-18:00

zo/fstd 10:00-16:30

zo/fstd 17:30-18:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep minimaal 24 uur van te voren aanvragen.

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Tolbrug, Nieuwerbrug (23.2) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Als Pasen voor 1 april valt, den is Goede Vrijdag de start van het

zomerseizoen. Goede Vrijdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag en

Hemelvaartsdag worden niet gezien als feestdag.

telefoonnummer: 0348-688753 ma t/m vr 06:00-08:00 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur

ma t/m vr 08:00-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur

za/zo/fstd 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 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur

ma t/m vr 08:00-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Broekvelderbrug (27.2) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 0172-471968 di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-19:00

zo/fstd 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Bodegraven, sluis (28.2) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Als Pasen voor 1 april valt, den is Goede Vrijdag de start van het

zomerseizoen. Goede Vrijdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag en

Hemelvaartsdag worden niet gezien als feestdag.

telefoonnummer: 0172-650684 ma t/m vr 06:00-08:00 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur

ma t/m vr 08:00-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur
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za/zo/fstd 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 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur

ma t/m vr 08:00-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Rijnbrug, Bodegraven (28.2) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Als Pasen voor 1 april valt, den is Goede Vrijdag de start van het

zomerseizoen. Goede Vrijdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag en

Hemelvaartsdag worden niet gezien als feestdag.

telefoonnummer: 0172-650684 ma t/m vr 06:00-08:00 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur

ma t/m vr 08:00-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur

za/zo/fstd 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 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur

ma t/m vr 08:00-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00 Melden uiterlijk 1 dag vooraf, voor 16.00 uur

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Burgemeester Crolesbrug (29.0) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 070-4417500 di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-19:00

zo/fstd 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Zwammerdamsebrug (31.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 070 - 441 7500 di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-19:00

zo/fstd 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Steekterbrug (35.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 06:00-07:00

telefoonnummer: 0172-471968 ma 09:00-16:15

ma 18:15-23:59
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di t/m do 00:00-07:00

di t/m do 09:00-16:15

di t/m do 18:15-23:59

vr 00:00-07:00

vr 09:00-16:15

vr 18:15-22:00

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 06:00-07:00

ma 09:00-16:15

ma 18:15-23:59

di t/m do 00:00-07:00

di t/m do 09:00-16:15

di t/m do 18:15-23:59

vr 00:00-07:00

vr 09:00-16:15

vr 18:15-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Swaenswijkbrug (36.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 0172-472462 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Alphensebrug (36.8) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 0172-472462 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Koningin Julianabrug, Alphen aan den Rijn (37.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 0172-472462 di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-21:00

zo/fstd 08:00-21:00
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01 november t/m 31 maart

op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - wordt bediend tot

18.00 uur

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Dr. Albert Schweitzerbrug, Alphen aan den Rijn (38.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 0172-472462 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Koningin Maximabrug (40.8) De brug wordt bediend vanuit het bedieningscentrum Steekterpoort

telefoonnummer 070-4417500. Recreanten kunnen zich melden door op de

aanmeldknop te drukken bij de brug. Beroepsvaart kan zich melden via

marifoonkanaal 18.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-19:00

zo 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo Geen bediening

Koudekerksebrug (43.5) Spitsuursluiting voor recreatievaart van ma. tot en met vr. 06:45 tot 09:30

en van 16:00 tot 18:00 uur.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-3413477 ma 06:00-22:00

di t/m vr 05:45-22:00

za 06:00-19:00

zo/fstd 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 06:00-22:00

di t/m vr 05:45-22:00

za 08:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

Rhijnvreugdbrug (49.0) Brug wordt niet meer bediend en wordt vanaf 2012 vervangen door een

aquduct.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 oktober
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telefoonnummer: 071-5227124 - Brugregime (gelijk aan Leiderdorpsebrug): tijdens spitstijden

halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45 09.30 en van 16.00 18.00) en

geen bediening recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,

kwartiersbediening voor recreatievaart.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-19:59

fstd 09:00-19:59

01 november t/m 31 december

- Brugregime (gelijk aan Leiderdorpsebrug): tijdens spitstijden

halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45 09.30 en van 16.00 18.00) en

geen bediening recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod,

kwartiersbediening voor recreatievaart.

ma t/m vr/fstd 06:00-22:59

zo 09:00-12:59

Leiderdorpsebrug (49.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22 spitsuursluiting ma t/m vr beroepsvaart: brugregime; recreatievaart: van

06.45 tot 09.30 en van 16.00 tot 18.00; Meeliften tijdens de spitsuursluiting

met beroepsvaart is toegestaan, met inachtneming van de aanwijzingen

van het bedienende personeel

telefoonnummer: 071-5412727 ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-19:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Op zon- en feestdagen gesloten; spitsuursluiting ma t/m vr beroepsvaart:

brugregime; recreatievaart: van 06.45 tot 09.30 en van 16.30 tot 18.00;

Meeliften tijdens de spitsuursluiting met beroepsvaart is toegestaan, met

inachtneming van de aanwijzingen van het bedienende personeel

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Sumatrabrug (50.9) 12 april t/m 10 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-21:00

telefoonnummer: 071-5167588 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

zo/fstd Geen bediening

Schrijversbrug (51.4) 12 april t/m 10 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-21:00

telefoonnummer: 071-5219675 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

zo/fstd Geen bediening

Grote Havenbrug (51.7) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 071-5219675.

telefoonnummer: 071-5219675 ma t/m vr 06:00-21:00

za 06:00-11:00

zo/fstd Geen bediening

Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (206a)

Ziendebrug (0.1) Brug wordt op afstand bediend vanaf Nautische Centrale Steekterpoort,

070-4417500

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070 - 441 7500 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Ziendesluis (1.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 08:00-20:00

telefoonnummer: [onbekend] 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 *

zo/fstd Geen bediening

Ziendesluis, voetbrug over benedenhoofd (1.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 08:00-20:00

telefoonnummer: [onbekend] 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 *

zo/fstd Geen bediening

Nieuwkoop, brug (1.5) Staat in het algemeen open.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Kwakelbrug, Zuideinde (4.6) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Zelfbediening; tegen borg kan hiervoor een sleutel op de Ziendesluis of

Slikkendammersluis worden opgehaald.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Slikkendam, brug (12.9) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-20:00

telefoonnummer: [onbekend] za/zo/fstd 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 09:00-20:00

za/zo/fstd 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*

za/zo/fstd Geen bediening

Slikkendammersluis (13.1) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-20:00
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telefoonnummer: [onbekend] za/zo/fstd 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 09:00-20:00

za/zo/fstd 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*

za/zo/fstd Geen bediening

Slikkendammerbrug (13.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-20:00

telefoonnummer: [onbekend] za/zo/fstd 09:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 09:00-20:00

za/zo/fstd 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*

za/zo/fstd Geen bediening

Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen (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

010-4344373

Alleen op afroep in overleg met de dienstdoende havenbeambte.

ma/di t/m do 08:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:00

ma/di t/m do 18:00-20:00

vr 08:00-12:00

vr 13:00-20:00

za 08:00-17:00

zo 08:00-21:00

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

zo/fstd Geen bediening

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/di t/m do 08:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:00
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ma/di t/m do 18:00-20:00

vr 08:00-12:00

vr 13:00-20:00

za 08:00-17:00

zo 08:00-21:00

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

zo/fstd Geen bediening

Havenspoorbrug, Vlaardingen (0.7) Opening op verzoek. Openingen dienen minimaal 1 uur van tevoren

aangevraagd te worden bij de Havendienst, tel.:010-4344700 of

marifoonkanaal 20. In de zomerperiode, van 01-04 t/m 31-10, wordt de

brug op maandag/vrijdag op verzoek geopend tussen 09:11 - 15:55 en

18:20 - 19:40. Op zaterdag tussen 08:10 - 19:40 en op zondag tussen

08:10 - 20:40. In de winterperiode wordt de brug op maandag/vrijdag op

verzoek geopend tussen 09:11 - 11:55 en 12:55 - 15:55. Op zaterdag en

zondag tussen 08:00 - 10:00 en 15:00 - 17:00. Door treinvertraging en het

rijden van extra treinen kunnen wijzigingen in de openingstijden worden

aangebracht. Dit geldt ook tijdens grote pieken in het goederenvervoer.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:11-15:55

ma t/m vr 18:20-19:40

za 08:10-19:40

zo 08:10-20:40

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 09:11-11:55

ma t/m vr 12:55-15:55

za/zo 08:00-10:00

za/zo 15:00-17:00

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/di t/m do 08:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:00

ma/di t/m do 18:00-20:00

vr 08:00-12:00

vr 13:00-20:00

za 08:00-17:00

zo 08:00-21:00

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

zo/fstd Geen bediening

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/di t/m do/za 08:00-12:00

ma/di t/m do/za 13:00-17:00

vr 08:00-12:00

vr 13:00-17:00
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vr 18:30-19:30

zo 14:00-21:00

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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: 22 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-4153247 ma 04:00-07:15

ma 08:30-16:00

ma 17:30-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 08:30-16:00

di t/m vr 17:30-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd 11:00-19:00

16 oktober t/m 15 april

ma 04:00-07:15

ma 08:30-16:00

ma 17:30-23:59

di t/m vr 00:00-07:15

di t/m vr 08:30-16:00

di t/m vr 17:30-23:59

za 00:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

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+2,50m of

hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere

bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: 22 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-6315300 ma/di t/m do 07:30-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd 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+2,50m of

hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere

bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do 07:30-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00
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vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd 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+2,50m of

hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere

bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-6315300 ma/di t/m do 07:30-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd Geen bediening

Proveniersbrug (2.7) Recreatievaart: opening terweerszijden van de gemeente, met mogelijkheid

van doorvaart door de stad. Doorvaarthoogte beperkt tot 4,20m.

Buitensluis: Schutbeperking bij buitenwaterstanden van NAP+2,50m of

hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere

bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do 07:30-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd 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+2,50m of

hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere

bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 15 oktober

Pagina 382 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do 07:30-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd 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+2,50m of

hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere

bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do 07:30-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd 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+2,50m of

hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere

bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do 07:30-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd Geen bediening
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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+2,50m of

hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere

bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-61315300 ma/di t/m do 07:30-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd 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+2,50m of

hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere

bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: 22 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-61315300 ma/di t/m do 07:30-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd Geen bediening

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+2,50m of

hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere

bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: 22 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-6315300 ma/di t/m do 07:30-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00
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ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd 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+2,50m of

hoger en NAP-2,00m en lager. Brugwachter/sluismeester bedient meerdere

bruggen waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

marifoonkanaal: 22 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 010-6315300 ma/di t/m do 07:30-12:00

ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd Geen bediening

Nieuwe Haven te Schiedam (209a)

Hoofdbrug (0.1) 15 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 07:30-12:00

telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd Geen bediening

Oranjebrug, Schiedam (0.7) 15 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 07:30-12:00

telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd Geen bediening

Oranjevoetbrug (1.0) 15 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 07:30-12:00
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telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do 13:00-17:30

vr 07:30-12:00

vr 13:00-17:30

vr 17:30-19:00

za 07:30-12:00

za 15:00-19:30

zo/fstd 09:30-12:00

zo/fstd 19:00-21:30

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:30-12:00

ma t/m vr 13:00-17:30

za 07:30-12:00

zo/fstd Geen bediening

Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart van de 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

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

zo/fstd Geen bediening

Bergsluis (2.6) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 09:00-17:00

telefoonnummer: 06-53818672 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 09:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Prinses Irenebrug, Rotterdam (7.6) De brug is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via

telefoonnummer op informatiebord.

marifoonkanaal: nvt 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 06-13903336 (1 nov t/m

31 mrt) / 010-4201187

(1 apr t/m 31 okt)

ma/di t/m do 07:00-07:01

ma/di t/m do 09:30-09:31

ma/di t/m do 10:30-10:31

ma/di t/m do 11:30-11:31

ma/di t/m do 12:30-12:31

ma/di t/m do 13:30-13:31

ma/di t/m do 14:30-14:31

ma/di t/m do 15:30-15:31

ma/di t/m do 19:30-19:31

vr 07:00-07:01

vr 09:30-09:31

vr 10:30-10:31

vr 11:30-11:31
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vr 12:30-12:31

vr 13:30-13:31

vr 14:30-14:31

vr 15:30-15:31

vr 19:30-19:31

vr 20:30-20:31

vr 21:30-21:31

za/zo/fstd 07:00-07:01

za/zo/fstd 09:30-09:31

za/zo/fstd 10:30-10:31

za/zo/fstd 11:30-11:31

za/zo/fstd 12:30-12:31

za/zo/fstd 13:30-13:31

za/zo/fstd 14:30-14:31

za/zo/fstd 15:30-15:31

za/zo/fstd 16:30-16:31

za/zo/fstd 17:30-17:31

za/zo/fstd 18:30-18:31

za/zo/fstd 19:30-19:31

za/zo/fstd 20:30-20:31

za/zo/fstd 21:30-21:31

01 november t/m 31 maart

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

zo/fstd Geen bediening

Pekhuisbrug (13.2) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Het Zevenhuizer Verlaat (14.7) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:00-08:01

dagelijks 09:00-09:01

dagelijks 10:00-10:01

dagelijks 11:00-11:01

dagelijks 12:00-12:01

dagelijks 13:00-13:01

dagelijks 14:00-14:01

dagelijks 15:00-15:01

dagelijks 16:00-16:01

dagelijks 17:00-17:01

dagelijks 18:00-18:01

dagelijks 20:00-20:01

01 oktober t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0180-632361.

dagelijks 08:00-18:00

Het Zevenhuizer Verlaat, voetbrug over sluis (14.7) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:00-08:01

dagelijks 09:00-09:01

dagelijks 10:00-10:01

dagelijks 11:00-11:01
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dagelijks 12:00-12:01

dagelijks 13:00-13:01

dagelijks 14:00-14:01

dagelijks 15:00-15:01

dagelijks 16:00-16:01

dagelijks 17:00-17:01

dagelijks 18:00-18:01

dagelijks 20:00-20:01

01 oktober t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0180-632361.

dagelijks 08:00-18:00

Catgesbrug (17.0) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do/za 09:30-09:31

ma/di t/m do/za 11:30-11:31

ma/di t/m do/za 13:30-13:31

ma/di t/m do/za 15:30-15:31

ma/di t/m do/za 17:30-17:31

vr 09:30-09:31

vr 11:30-11:31

vr 13:30-13:31

vr 15:30-15:31

vr 17:30-17:31

vr 19:30-19:31

zo/fstd 11:30-11:31

zo/fstd 13:30-13:31

zo/fstd 15:30-15:31

zo/fstd 17:30-17:31

01 oktober t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0180-637777.

ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Kerkpadbrug, Zevenhuizen (17.2) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do/za 09:30-09:31

ma/di t/m do/za 11:30-11:31

ma/di t/m do/za 13:30-13:31

ma/di t/m do/za 15:30-15:31

ma/di t/m do/za 17:30-17:31

vr 09:30-09:31

vr 11:30-11:31

vr 13:30-13:31

vr 15:30-15:31

vr 17:30-17:31

vr 19:30-19:31

zo/fstd 11:30-11:31

zo/fstd 13:30-13:31

zo/fstd 15:30-15:31

zo/fstd 17:30-17:31

01 oktober t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0180-637777.

ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Hotel Vosbrug (17.6) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do/za 09:30-09:31
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ma/di t/m do/za 11:30-11:31

ma/di t/m do/za 13:30-13:31

ma/di t/m do/za 15:30-15:31

ma/di t/m do/za 17:30-17:31

vr 09:30-09:31

vr 11:30-11:31

vr 13:30-13:31

vr 15:30-15:31

vr 17:30-17:31

vr 19:30-19:31

zo/fstd 11:30-11:31

zo/fstd 13:30-13:31

zo/fstd 15:30-15:31

zo/fstd 17:30-17:31

01 oktober t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0180-637777.

ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Groeneweg Brug (20.2) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do/za 10:00-11:00

telefoonnummer: 0620-127727 ma/di t/m do/za 12:00-13:00

ma/di t/m do/za 14:00-15:00

ma/di t/m do/za 16:00-17:00

vr 10:00-11:00

vr 12:00-13:00

vr 14:00-15:00

vr 16:00-17:00

vr 18:00-19:00

zo/fstd 14:00-15:00

zo/fstd 16:00-17:00

01 oktober t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0180-637777.

ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Groeneweg, fietsbrug (20.2) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do/za 10:00-11:00

telefoonnummer: 0620-127727 ma/di t/m do/za 12:00-13:00

ma/di t/m do/za 14:00-15:00

ma/di t/m do/za 16:00-17:00

vr 10:00-11:00

vr 12:00-13:00

vr 14:00-15:00

vr 16:00-17:00

vr 18:00-19:00

zo/fstd 14:00-15:00

zo/fstd 16:00-17:00

01 oktober t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0180-637777.

ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Groeneweg, voetbrug in de Wollefoppenweg (20.9) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Gele Brug, Nieuwerkerk aan den IJssel (22.6) 15 minuten voor openingstijd melden op telefoonnummer van de

betreffende brug.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 30 september
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telefoonnummer: 06-20127727 Bediening op Koninginnedag, Bevrijdingsdag en Goede Vrijdag als op

werkdagen.

ma/di t/m do/za 10:15-11:00

ma/di t/m do/za 12:15-13:00

ma/di t/m do/za 14:15-15:00

ma/di t/m do/za 16:15-17:00

vr 10:15-11:00

vr 12:15-13:00

vr 14:15-15:00

vr 16:15-17:00

vr 18:15-19:00

zo/fstd 14:15-15:00

zo/fstd 16:15-17:00

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr 10:15-11:00

ma t/m vr 14:15-15:00

za 14:15-15:00

zo/fstd Geen bediening

Witte Brug, Nieuwerkerk aan den IJssel (23.0) 15 minuten voor openingstijd melden op telefoonnummer van de

betreffende brug.

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

telefoonnummer: 06-20127727 Bediening op Koninginnedag, Bevrijdingsdag en Goede Vrijdag als op

werkdagen.

ma/di t/m do/za 10:15-11:00

ma/di t/m do/za 12:15-13:00

ma/di t/m do/za 14:15-15:00

ma/di t/m do/za 16:15-17:00

vr 10:15-11:00

vr 12:15-13:00

vr 14:15-15:00

vr 16:15-17:00

vr 18:15-19:00

zo/fstd 14:15-15:00

zo/fstd 16:15-17:00

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr 10:15-11:00

ma t/m vr 14:15-15:00

za 14:15-15:00

zo/fstd Geen bediening

Oranje Brug, Nieuwerkerk aan den IJssel (23.6) 15 minuten voor openingstijd melden op telefoonnummer van de

betreffende brug.

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

telefoonnummer: 0656-617822 Bediening op Koninginnedag, Bevrijdingsdag en Goede Vrijdag als op

werkdagen.

ma/di t/m do/za 10:15-11:00

ma/di t/m do/za 12:15-13:00

ma/di t/m do/za 14:15-15:00

ma/di t/m do/za 16:15-17:00

vr 10:15-11:00

vr 12:15-13:00

vr 14:15-15:00

vr 16:15-17:00

vr 18:15-19:00

zo/fstd 14:15-15:00

zo/fstd 16:15-17:00

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr 10:15-11:00
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ma t/m vr 14:15-15:00

za 14:15-15:00

zo/fstd Geen bediening

Kleinpolderbrug (23.8) 15 minuten voor openingstijd melden op telefoonnummer van de

betreffende brug.

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

telefoonnummer: 0656-617822 Bediening op Koninginnedag, Bevrijdingsdag en Goede Vrijdag als op

werkdagen.

ma/di t/m do/za 10:15-11:00

ma/di t/m do/za 12:15-13:00

ma/di t/m do/za 14:15-15:00

ma/di t/m do/za 16:15-17:00

vr 10:15-11:00

vr 12:15-13:00

vr 14:15-15:00

vr 16:15-17:00

vr 18:15-19:00

zo/fstd 14:15-15:00

zo/fstd 16:15-17:00

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr 10:15-11:00

ma t/m vr 14:15-15:00

za 14:15-15:00

zo/fstd Geen bediening

Francoisviaduct (24.8) 15 minuten voor openingstijd melden op telefoonnummer van de

betreffende brug.

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

telefoonnummer: 0656-617823 Bediening op Koninginnedag, Bevrijdingsdag en Goede Vrijdag als op

werkdagen.

ma/di t/m do/za 10:15-11:00

ma/di t/m do/za 12:15-13:00

ma/di t/m do/za 14:15-15:00

ma/di t/m do/za 16:15-17:00

vr 10:15-11:00

vr 12:15-13:00

vr 14:15-15:00

vr 16:15-17:00

vr 18:15-19:00

zo/fstd 14:15-15:00

zo/fstd 16:15-17:00

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr 10:15-11:00

ma t/m vr 14:15-15:00

za 14:15-15:00

zo/fstd Geen bediening

Boezembrug (27.1) Brug wordt door middel van drukknop, automatisch bediend.

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

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 09:00-19:00

zo/fstd 13:00-19:00

01 oktober t/m 31 maart

ma t/m vr 09:00-18:00

za 12:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

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
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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

zo/fstd Geen bediening

Snellesluis (27.4) De Kolksluis staat in de regel open.

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

telefoonnummer: 0182-373248 /

0611-368418

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

zo/fstd Geen bediening

Hollandsche IJssel (211)

Haastrechtse brug (0.8) Brug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0182-517800 ma 06:00-23:59

di/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/do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Gouderakse brug (3.1) Brug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0172-471968 ma 06:00-23:59

di/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/do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Dubbele Wiericke (211a)

Goejanverwellesluis (0.0) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:00-18:30

telefoonnummer: [onbekend] 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. 0182-502614 of 393378 of 0348-501918 of 503028.

ma t/m vr 09:00-17:30

za/zo/fstd Geen bediening
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Goejanverwellesluis, brug over benedenhoofd (0.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 10:00-17:00

01 november t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 10:00-17:00 Op tel. verzoek 24 uur van te voren:

030–6345700

za/zo/fstd Geen bediening

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 09:00-17:30

za/zo/fstd Geen bediening

Langeweidsebrug (3.8) Zelfbediening bij de Ruigeweidsebrug.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 0348-502249 of

06-10125663

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 09:00-17:30

za/zo/fstd Geen bediening

Dubbele Wiericke, spoorbrug (7.2) Opening op verzoek tussen 16 oktober en 15 april. Aanvraag uiterlijk

woensdag 12.00 uur in de week voorafgaand aan de gewenste opening via

Railsupport te Weesp: telefoonnummer 0294 461044. Openingen worden

verleend op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur. In de periode

tussen 16 april en 15 oktober van maandag tot zaterdag openingen van

10:00 ot 17:00 en op zondag tussen 14:00 en 16:00 uur. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 10:00-17:00

za 10:00-17:00

zo 14:00-16:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, uiterlijk woensdag voor 12.00 uur in week voorafgaand

aan gewenste opening, aanvragen op tel.0294-461044.

ma t/m vr 10:00-16:00

za/zo Geen bediening

Nieuwerbrug, brug (7.7) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 10:00-17:30

telefoonnummer: 06-52078551 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 4 uur van tevoren aanmelden bij de Volkeraksluis (tel:

088-7974990). 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.

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
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ma t/m vr 18:30-20:00 *. Alleen op afroep.

za 06:00-10:00 *. Alleen op afroep.

za 10:00-18:00 Recreatievaart wordt om .20 bediend

za 18:00-20:00 *. Alleen op afroep.

zo/fstd 10:00-18:00 Recreatievaart wordt om .20 bediend

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 *. 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 Recreatievaart wordt om .20 bediend

01 september t/m 31 oktober

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 *. Alleen op afroep.

za 10:00-18:00 Recreatievaart wordt om .20 bediend

za 18:00-20:00 *. Alleen op afroep.

zo/fstd 10:00-18:00 Recreatievaart wordt om .20 bediend

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.

zo/fstd Geen bediening

Algerabrug (2) (0.3) * Afroep: minimaal 4 uur van tevoren aanmelden bij de Volkeraksluis (tel:

088-7974990). 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.

marifoonkanaal: 22 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 *. Alleen op afroep.

za 10:00-18:00 Recreatievaart wordt om .20 bediend

za 18:00-20:00 *. Alleen op afroep.

zo/fstd 10:00-18:00 Recreatievaart wordt om .20 bediend

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 *. 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 Recreatievaart wordt om .20 bediend

01 september t/m 31 oktober

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 *. Alleen op afroep.

za 10:00-18:00 Recreatievaart wordt om .20 bediend

za 18:00-20:00 *. Alleen op afroep.

zo/fstd 10:00-18:00 Recreatievaart wordt om .20 bediend
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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.

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (212)

Westerkeersluisbrug (0.7) Windkrachtbeperking: 8 Bft.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 020-6241457 / fax

020-6249876

ma t/m vr 00:00-07:00

ma t/m vr 07:00-07:15

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

Singelgrachtspoorbruggen (spoorbrug Westerkanaal) (1.2) --Staande Mast Route-- Op 25 en 26 december en op 1 januari wordt de

brug niet bediend. De vermelde openingstijden gelden voor de

dienstregeling 2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 02:25-02:37

ma t/m vr 02:56-03:08

ma t/m vr 03:50-04:06

ma t/m vr 04:20-04:36

za/zo 01:58-02:08

za/zo 02:56-03:08

za/zo 03:21-03:36

za/zo 04:20-04:36

Willemsbrug, Amsterdam (1.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 69 ma t/m vr 00:00-07:00

telefoonnummer: 020-6842107 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

Kattenslootbrug (1.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 69 ma t/m vr 00:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Van Hallbrug (2.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 00:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Beltbrug (2.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 00:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] 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
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za/zo/fstd 22:00-23:59

Wiegbrug (3.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 69 ma t/m vr 00:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Kinkerbrug (4.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 69 ma t/m vr 00:00-07:00

telefoonnummer: 020-6181326 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

Overtoomsesluis, brug (5.0) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 00:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Theophile de Bockbrug (5.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 00:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Zeilstraatbrug (5.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 ma t/m vr 00:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

Nieuwe Meerschutsluis (7.1) (bedienend personeel regelt de doorvaart, informeer bij aankomst)

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 020-6155115 /

020-4080521

De uitzondering is dat de Nieuwemeerschutsluis op kerstavond (24-12) tot

20.00 uur bediend wordt en dan gestremd is tot 27-12 06.00 uur. Tijdens

oud en nieuw wordt de Nieuwemeerschutsluis bediend tot 31-12 20.00 uur

en is dan gestremd tot 02-01 06.00 uur

dagelijks 00:00-23:59

Schinkelbrug, brug in de A-10 (7.2) Staande Mast Route. Op feestdagen bediening als zondag. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: 020-6155115 ma t/m vr 00:10-00:16

ma t/m vr 00:34-00:44

ma t/m vr 00:53-00:59

ma t/m vr 01:04-01:14

ma t/m vr 01:24-01:44

ma t/m vr 03:55-04:10

ma t/m vr 04:25-04:40

ma t/m vr 04:55-05:10

ma t/m vr 05:50-05:56

ma t/m vr 23:54-00:00
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za/zo 00:10-00:16

za/zo 00:34-00:41

za/zo 00:53-00:59

za/zo 01:04-01:14

za/zo 01:31-01:49

za/zo 03:55-04:10

za/zo 04:25-04:40

za/zo 04:55-05:10

za/zo 05:50-05:56

za/zo 23:54-00:00

Schinkelbrug, brug in de A-10 (7.3) Staande Mast Route. Op feestdagen bediening als zondag. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: 020-6155115 ma t/m vr 00:10-00:16

ma t/m vr 00:34-00:44

ma t/m vr 00:53-00:59

ma t/m vr 01:04-01:14

ma t/m vr 01:24-01:44

ma t/m vr 03:55-04:10

ma t/m vr 04:25-04:40

ma t/m vr 04:55-05:10

ma t/m vr 05:50-05:56

ma t/m vr 23:54-00:00

za/zo 00:10-00:16

za/zo 00:34-00:41

za/zo 00:53-00:59

za/zo 01:04-01:14

za/zo 01:31-01:49

za/zo 03:55-04:10

za/zo 04:25-04:40

za/zo 04:55-05:10

za/zo 05:50-05:56

za/zo 23:54-00:00

Schinkelbrug, metrobrug (7.3) Staande Mast Route. Op feestdagen bediening als zondag. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: 020-6155115 ma t/m vr 00:10-00:16

ma t/m vr 00:34-00:44

ma t/m vr 00:53-00:59

ma t/m vr 01:04-01:14

ma t/m vr 01:24-01:44

ma t/m vr 03:55-04:10

ma t/m vr 04:25-04:40

ma t/m vr 04:55-05:10

ma t/m vr 05:50-05:56

ma t/m vr 23:54-00:00

za/zo 00:10-00:16

za/zo 00:34-00:41

za/zo 00:53-00:59

za/zo 01:04-01:14

za/zo 01:31-01:49

za/zo 03:55-04:10

za/zo 04:25-04:40

za/zo 04:55-05:10

za/zo 05:50-05:56

za/zo 23:54-00:00
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Schinkelbrug, spoorbrug (7.3) Staande Mast Route. Op feestdagen bediening als zondag. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 10 december t/m 09 december

telefoonnummer: 020-6155115 ma t/m vr 00:10-00:16

ma t/m vr 00:34-00:44

ma t/m vr 00:53-00:59

ma t/m vr 01:04-01:14

ma t/m vr 01:24-01:44

ma t/m vr 03:55-04:10

ma t/m vr 04:25-04:40

ma t/m vr 04:55-05:10

ma t/m vr 05:50-05:56

ma t/m vr 23:54-00:00

za/zo 00:10-00:16

za/zo 00:34-00:41

za/zo 00:53-00:59

za/zo 01:04-01:14

za/zo 01:31-01:49

za/zo 03:55-04:10

za/zo 04:25-04:40

za/zo 04:55-05:10

za/zo 05:50-05:56

za/zo 23:54-00:00

Schipholbrug, brug in de A-9 (11.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22 De brug wordt van 12.30-13.30 zo min mogelijk bediend in verband met

druk wegverkeer.

telefoonnummer: 020-6041540 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 12:30-13:30

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 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 vanwege bouwwerkzaamheden nieuwe beweegbare

brug.

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

ma t/m vr 05:00-23:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening
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Bosrandbrug (12.5) 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 vanwege bouwwerkzaamheden nieuwe beweegbare

brug.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 020-6572462 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

ma t/m vr 05:00-23:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Aalsmeerderbrug (18.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 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.

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

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.

ma t/m vr 05:00-23:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

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

ma t/m vr 05:00-23:00

za 06:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

Woubrugsebrug (34.3) Brug wordt op afstand bediend vanaf Nautische Centrale Steekterpoort tel:

070-4417500

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0172-518123 Spitsuursluiting n.v.t.

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

Zon- en feestdagen gesloten; spitsuursluiting n.v.t.

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

's-Molenaarsbrug (37.0) Brug wordt op afstand bediend vanaf Nautische Centrale Steekterpoort tel:

070-4417500

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0172-445518/518123 Spitsuursluiting n.v.t.

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

Spitsuursluiting n.v.t.

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Westelijk Marktkanaal (212a)

Jan van Galenbrug (0.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

telefoonnummer: 020-6241457 za/zo/fstd Geen bediening

Zoutkeetsgracht en Westerdok (212b)

Zoutkeetsbrug (0.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 dagelijks 06:30-21:30

telefoonnummer: 020-6241457

Petemaijenbrug (0.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 dagelijks 06:30-21:30

telefoonnummer: 020-6241457

Han Lammersbrug (1.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 ma t/m vr 00:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-05:30

za/zo/fstd 10:30-17:30

za/zo/fstd 22:30-23:59

Westerdokbrug (1.2) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 00:00-07:00

telefoonnummer: 020-6241457 ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-05:30

za/zo/fstd 10:30-17:30

za/zo/fstd 22:30-23:59

Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (212b1)

Sloterdijkerbrug (0.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 020-6241457.

telefoonnummer: 020-6241457 ma t/m vr 09:30-15:30

za/zo/fstd Geen bediening

Realengracht en Bickersgracht N (212b2)

Zandhoeksbrug (Realengrachtbrug) (0.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 69 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 020-6241457.

telefoonnummer: 020-6241457 ma t/m vr 07:30-17:30

za/zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (212c)

Stadionschutsluis (0.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (213)

Steve Bikobrug (0.7) 01 januari t/m 31 augustus

marifoonkanaal: 20 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0182-517800 za 06:00-18:00
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zo/fstd 09:00-13:00

zo/fstd 14:00-18:00

01 september t/m 31 december

Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 18:00 uur.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

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 Koningsdag en Hemelvaartsdag: 9.00 tot 18.00 uur

ma t/m vr 08:00-20:00

za 08:00-18:00

zo Geen bediening

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 20 oktober

ma t/m vr 08:00-20:00

za 08:00-18:00

zo Geen bediening

21 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*

zo/fstd Geen bediening

Rabatbrug (1.4) 16 april t/m 30 juni

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0182-516019 za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd 09:00-13:00

zo/fstd 14:00-18:00

01 september t/m 15 oktober

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Guldenbrug (1.8) Mallegatsluis: oproep via drukbel aan 'IJsselzijde'.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0182-512917 ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd 09:00-18:00

01 september t/m 15 oktober

ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 15 april
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Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0182-516019.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Mallegatsluis (Gouda) (2.3) Mallegatsluis: oproep via drukbel aan 'IJsselzijde'.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 0182-512917 ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

01 juli t/m 31 augustus

ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd 09:00-18:00

01 september t/m 15 oktober

ma t/m za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0182-516019.

ma t/m vr 08:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Wijde Aa en Does (215)

Doesbrug, Hoogmade (3.7) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00

telefoonnummer: 071-5012565 ma t/m vr 13:00-18:00

ma t/m vr 18:30-20:00

za 09:00-12:00

za 13:00-18:00

zo/fstd 10:00-12:00

zo/fstd 13:00-18:00

zo/fstd 18:30-20:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24 uur van te voren aanvragen op tel. 071-5012565

ma t/m za 10:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Doesmolenbrug (5.4) Bediening op afstand via bedieningscentrale De Waard tel: 071-5227124

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 071-5227124 spitsuursluiting n.v.t.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-18:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

spitsuursluiting n.v.t.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Doesbrug, Leiderdorp (8.4) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:00-12:00

telefoonnummer: 071-5411365 ma t/m za 13:00-18:00

ma t/m za 18:30-20:00

zo/fstd 10:00-12:00

zo/fstd 13:00-18:00

zo/fstd 18:30-20:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 071-5411365.

ma t/m vr 10:00-12:00

ma t/m vr 13:15-16:00

za/zo/fstd Geen bediening
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Leidsche Vaart (216)

Vijfgatenbrug (0.0) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20 ma t/m vr 08:00-20:00

telefoonnummer: 0172-602390 za 08:00-18:00

zo/fstd 10:00-18:00

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 08:00-20:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Paradijsbrug (0.5) 16 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 10:00-13:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 14:00-17:00

ma t/m vr 18:00-20:00

za 10:00-13:00

za 14:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m vr 10:00-13:00

ma t/m vr 14:00-17:00

ma t/m vr 18:00-20:00

za 10:00-13:00

za 14:00-17:00

zo/fstd 10:00-18:00

16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr 10:00-13:00

ma t/m vr 14:00-17:00

ma t/m vr 18:00-20:00

za 10:00-13:00

za 14:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr 11:00-13:00

ma t/m vr 14:00-16:00

za 11:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

De Grote brug (1.7) 16 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 10:00-13:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 14:00-17:00

ma t/m vr 18:00-20:00

za 10:00-13:00

za 14:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 15 september

ma t/m vr 10:00-13:00

ma t/m vr 14:00-17:00

ma t/m vr 18:00-20:00

za 10:00-13:00

za 14:00-17:00

zo/fstd 10:00-18:00

16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr 10:00-13:00

ma t/m vr 14:00-17:00

ma t/m vr 18:00-20:00

za 10:00-13:00
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za 14:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr 11:00-13:00

ma t/m vr 14:00-16:00

za 11:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Vroonlandse brug (3.6) Vaarwegverkeer in de Leidsevaart ter hoogte van de brug in de N207 van

31 juli 2017 tot en met 31 maart 2018 gestremd.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 15 mei

telefoonnummer: 0172-3063063 ma t/m vr 10:00-20:00

za 10:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

16 mei t/m 16 september

ma t/m vr 10:00-20:00

za 10:00-17:00

zo/fstd 10:00-18:00

17 september t/m 16 oktober

ma t/m vr 10:00-20:00

za 10:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

17 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 Geen bediening

za 11:00-13:00 Op aanvraag *

zo/fstd Geen bediening

Drecht (217)

Bilderdamsebrug (1.0) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00

telefoonnummer: 0172-509290 ma t/m vr 13:00-18:00

ma t/m vr 18:30-20:00

za 09:00-12:00

za 13:00-18:00

zo/fstd 10:00-12:00

zo/fstd 13:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24 uur van te voren, aanvragen.

ma t/m vr 09:00-17:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Tolbrug, Leimuiden (4.8) 15 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 08:00-20:00

telefoonnummer: 0172-508989 za 08:00-18:00

zo/fstd 10:00-18:00

16 oktober t/m 14 april

Mits tenminste 24 uur tevoren aangevraagd tel: 0172-508989

ma t/m vr 09:00-17:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (218)

Schalkwijkerbrug (0.6) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: [onbekend] za 09:00-21:00

zo/fstd 09:00-20:00
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01 juni t/m 15 september

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 Geen bediening

Vijfhuizerbrug (3.1) In dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot

doorvaart worden gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 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

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op voorafgaande werkdag

voor 16.00 uur, op tel. 0653-773649.

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

zo/fstd 00:00-00:00

Weerenbrug (9.9) Weerenbrug wordt op afstand bediend. 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 -

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. 023-5622390. Za-, zon- en feestdagen (09.00 - 10.00 uur)

alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 023-5622390.

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. 023-5622390. Za (09.00 - 12.00 uur) alleen op

afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

023-5622390.

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

zo/fstd Geen bediening

Halfweg, brug (11.4) Weerenbrug wordt op afstand bediend. 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. 023-5622390. Za-, zon- en feestdagen (09.00 - 10.00 uur)

alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 023-5622390.
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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. 023-5622390. Za (09.00 - 12.00 uur) alleen op

afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

023-5622390.

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

zo/fstd Geen bediening

Lijnderbrug (15.2) Weerenbrug wordt op afstand bediend. 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: 023-5551210 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. 023-5622390. Za-, zon- en feestdagen (09.00 - 10.00 uur)

alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 023-5622390.

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. 023-5622390. Za (09.00 - 12.00 uur) alleen op

afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

023-5622390.

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

zo/fstd Geen bediening

Sloterbrug (17.2) Weerenbrug wordt op afstand bediend. In dringende gevallen, na

voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot doorvaart worden gegeven

buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

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. 023-5622390. Za-, zon- en feestdagen (09.00 - 10.00 uur)

alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 023-5622390.

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. 023-5622390. Za (09.00 - 12.00 uur) alleen op

afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

023-5622390.
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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

zo/fstd Geen bediening

Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (220)

Oosterdokbrug (0.2) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen voor 23.00 uur op tel. 020-6241457.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 01:55-02:05

dagelijks 02:55-03:05

Amsterdam, spoorbrug Oosterdok (0.3) Aanvraag voor opening van de brug dient uiterlijk de voorafgaande dag

23.00 uur te worden gedaan via telefoonnummer 020-6241457 of per

marifoon op kanaal 22 en 69. Openingstijden zijn ook geldig op feestdagen.

Op 25 en 26 december en op 1 januari wordt de brug niet bediend. De

vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend] Op beide kerstdagen en Nieuwjaarsdag wordt de brug niet bediend.

dagelijks 02:47-02:57

dagelijks 03:56-04:06

Oosterdoksdraaibrug (0.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 - 69 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 020-6241457 of marifoonkanaal 22 en

69 (Westerkeersluis).

telefoonnummer: 020-4227372 dagelijks 00:00-06:00

dagelijks 06:00-22:00

dagelijks 22:00-23:59

Kortjewantsbrug (1.0) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 69 ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: 020-6238707 ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Rapenburgersluis (Scharrebiersluis) (1.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 69 ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Rapenburgersluis, brug over benedenhoofd (1.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 69 ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Latjesbrug (1.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Hortusbrug (1.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Vaz Diasbrug (1.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Walter Suskindbrug (2.0) 01 januari t/m 31 december
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marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Magere Brug (2.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Amstelsluizen (2.4) Sluizen staan in de regel open. Indien gesloten bediening van 6.00 - 02.00

uur.

marifoonkanaal: 22 en 69 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 020-6225113 / fax

020-6389699

dagelijks Geen bediening

Hogesluisbrug (2.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Torontobrug (2.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 en 69 ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Nieuwe Amstelbrug (3.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 en 69 ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Berlagebrug (4.2) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

Brug Ouderkerk (in de N-522) (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

zo/fstd Geen bediening

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

zo/fstd Geen bediening

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
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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

zo/fstd Geen bediening

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

* Bediening aanvragen op telefoonnummer 0297-561378

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Tolhuissluis (30.1) 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

01 november t/m 31 maart

Bediening aanvragen op telefoonnummer 0297-561378

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Tolhuissluis, voetbrug over benedenhoofd (30.2) Afhankelijk aanbod wegverkeer, bediening per kwartier of per half uur.

marifoonkanaal: [onbekend] 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

01 november t/m 31 maart

Bediening aanvragen op telefoonnummer 0297-561378

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Kattenbrug (31.6) Bediening op afstand via bedieningscentrale Steekterpoort

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0172-602390 ma t/m vr 08:00-20:00

za 08:00-18:00

zo/fstd 10:00-18:00

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 08:00-20:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Papenbrug (33.1) Bediening op afstand via bedieningscentrale Steekterpoort

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0172-602390 ma t/m vr 08:00-20:00

za 08:00-18:00
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zo/fstd 10:00-18:00

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 08:00-20:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Aardammerbrug (35.5) Bediening op afstand via bedieningscentrale Steekterpoort

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070 - 441 7500 ma t/m vr 08:00-20:00

za 08:00-18:00

zo/fstd 10:00-18:00

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 08:00-20:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Zegerbrug (38.2) Bediening op afstand via bedieningscentrale Steekterpoort

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 070 - 441 7500 ma t/m vr 08:00-20:00

za 08:00-18:00

zo/fstd 10:00-18:00

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 08:00-20:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Nieuwe Vaart te Amsterdam (220a)

Kattenburgerbrug (0.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 69 ma t/m vr 06:30-07:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-21:30

za/zo/fstd 10:30-17:30

Pelikaanbrug (0.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 en 69 ma t/m vr 06:30-21:30

telefoonnummer: 020-6238707 za/zo/fstd 10:30-17:30

Zeeburgerschutsluis (2.8) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Dijksgracht en Witteburgervaart (220b)

Mariniersbrug (0.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 - 69 ma t/m vr 06:30-07:00

telefoonnummer: 020-4227372 ma t/m vr 09:00-16:00

ma t/m vr 18:00-21:30

za 10:30-17:30

zo/fstd Geen bediening

Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (220c)

Langedoksbrug (Mr. J.J. van der Veldebrug) (0.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 - 69 dagelijks 06:00-22:00

telefoonnummer: 020-4227372

Kikkerbilsluis (brug in de Prins Hendrikkade) (0.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 en 69 ma t/m vr 09:30-16:00

telefoonnummer: 020-4227372 za/zo/fstd Geen bediening
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Weespertrekvaart (221)

Omvalbrug (0.2) Omvalbrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 22 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 020-6908537 Tussen 07.30 en 08.00 uur mogen beide bruggen eenmaal worden

geopend voor uitsluitend de beroepsvaart; recreatievaart mag niet

"meeliften".

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:30-08:00

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

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

Tussen 07.30 en 08.00 uur mogen beide bruggen eenmaal worden

geopend voor uitsluitend de beroepsvaart; recreatievaart mag niet

"meeliften".

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:30-08:00

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

ma t/m vr 18:00-22:00

za 10:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Duivendrechtsebrug (2.1) Omvalbrug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 22 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 020-6908537 Tussen 07.30 en 08.00 uur mogen beide bruggen eenmaal worden

geopend voor uitsluitend de beroepsvaart; recreatievaart mag niet

"meeliften".

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:30-08:00

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

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

Tussen 07.30 en 08.00 uur mogen beide bruggen eenmaal worden

geopend voor uitsluitend de beroepsvaart; recreatievaart mag niet

"meeliften".

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:30-08:00

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

ma t/m vr 18:00-22:00

za 10:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Venserbrug (3.0) Diemerbrug wordt op afstand bediend. Bij windkracht van 8 bft. en meer

wordt de Diemerbrug niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 020-6990838 /

0642-919862

Tussen 07:00 en 07:30 uur mogen beide bruggen eenmaal worden

geopend voor uitsluitend de beroepsvaart; recreatievaart mag niet

"meeliften".

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-07:30

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

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

Tussen 07:30 en 08:00 uur mogen beide bruggen eenmaal worden

geopend voor uitsluitend de beroepsvaart; recreatievaart mag niet

"meeliften".

ma t/m vr 06:00-07:00
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ma t/m vr 07:00-07:30

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

ma t/m vr 18:00-22:00

za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Diemerbrug (3.4) Diemerbrug wordt op afstand bediend. Bij windkracht van 8 bft. en meer

wordt de Diemerbrug niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 020-6990838 Tussen 07:00 en 07:30 uur mogen beide bruggen eenmaal worden

geopend voor uitsluitend de beroepsvaart; recreatievaart mag niet

"meeliften".

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-07:30

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

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 10:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

Tussen 07:30 en 08:00 uur mogen beide bruggen eenmaal worden

geopend voor uitsluitend de beroepsvaart; recreatievaart mag niet

"meeliften".

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-07:30

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

ma t/m vr 18:00-22:00

za 08:00-16:00

zo/fstd 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 (vragen naar infopunt

water).

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0294-412493 /

0900-9394

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op de dag voorafgaand

voor 17.00 uur, op tel. 0900-9394 (infopunt water van Waternet).

ma t/m za 05:30-06:00

ma t/m za 06:00-22:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op de dag voorafgaand

voor 17.00 uur, op tel. 0900-9394 (infopunt water van Waternet).

ma t/m vr 05:30-06:00

ma t/m vr 06:00-22:00

za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Driemond, sluis (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 (vragen naar infopunt

water).

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0294-412493 Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op de dag voorafgaand

voor 17.00 uur, op tel. 0900-9394 (infopunt water van Waternet).

ma t/m za 05:30-06:00

ma t/m za 06:00-22:00

zo/fstd 09:00-20:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op de dag voorafgaand

voor 17.00 uur, op tel. 0900-9394 (infopunt water van Waternet).

ma t/m vr 05:30-06:00
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ma t/m vr 06:00-22:00

za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe 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

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

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

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

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Voetangelbrug (3.3) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0294-280280 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

Bediening 24 van te voren aanvragen bij de gemeente Ronde Venen, tel:

0297-291616.

ma t/m vr 09:00-16:30

zo/fstd Geen bediening
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Stokkelaarsbrug (4.6) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0294-280280 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

Bediening 24 van te voren aanvragen bij de gemeente Ronde Venen, tel:

0297-291616.

ma t/m vr 09:00-16:30

zo/fstd Geen bediening

Botsholsebrug (4.8) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0294-280280 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

Bediening 24 van te voren aanvragen bij de gemeente Ronde Venen, tel:

0297-291616.

ma t/m vr 09:00-16:30

zo/fstd Geen bediening

....., draaibrug (6.8) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0294-281719 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

Bediening 24 van te voren aanvragen bij de gemeente Ronde Venen, tel:

0297-291616.

ma t/m vr 09:00-16:30

zo/fstd Geen bediening

Nellesteinsebrug (7.1) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0294-280280 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

Bediening 24 van te voren aanvragen bij de gemeente Ronde Venen, tel:

0297-291616.

ma t/m vr 09:00-16:30

zo/fstd Geen bediening
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Proostdijersluis (7.7) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0294-283383 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 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Middenweteringbrug (10.3) Als er tijdens bedieningstijden geen bediening is dan kunt u bellen met

088-6191201.

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

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

Oproepen van de brugwachter via drukknop.

ma t/m vr 09:00-12:30

ma t/m vr 13:30-17:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Demmerikse brug (12.0) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0297-262540 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. 0297-262540.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Demmerikse Sluis (12.1) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0297-262540 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
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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. 0297-262540.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Brug in het jaagpad A-dam - Rijnkanaal (16.8) 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 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Weteringbrug (17.6) Brug wordt op afstand bediend vanaf de centrale bediening te Weesp.

Infonummer Waternet 0900-9394 (vragen naar infopunt water).

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0294-230761 /

0900-9394

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-19:00

16 april t/m 31 mei

ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-19:00

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

vr/za/zo/fstd 13:00-16:30

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

dagelijks Geen bediening

Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (222a)

De Derde Brug te Abcoude (3.3) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0297-291616 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
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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 tevoren aanvragen op tel. 0297-291616.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Heinkuitenbrug (3.6) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] 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 tevoren aanvragen op tel. 0297-291616.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Hulksbrug (4.0) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] 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 tevoren aanvragen op tel. 0297-291616.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Oud Gein, voetbrug (6.1) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] 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

ma t/m vr 09:00-16:30

Lepenbrug (6.4) Zelfbediening d.m.v. drukknop.
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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 09:00-16:30

Dorpsbrug, Baambrugge (8.1) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0294-280280 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 tevoren, voor 16.30 uur, aanvragen op tel.

0297-291616.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Donkervlietbrug (10.5) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0294-280280 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 tevoren, voor 16.30 uur, aanvragen op tel.

0297-291616.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Slotbrug (11.1) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0294-280280 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 tevoren, voor 16.30 uur, aanvragen op tel.

0297-291616.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Gein (222a1)

Dorpsbrug, Abcoude (6.1) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:30-16:30

dagelijks 17:30-19:00

01 juni t/m 31 augustus
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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

ma t/m vr 09:00-16:30 Op tel. verzoek: 0294–291616 van ma t/m vr

(uitgezonderd feestdagen): melden minimaal 1

dag tevoren voor 10.00 uur. Voor reguliere

bediening drukken op de rode knoppen, wachttijd

kan oplopen tot een half uur.

za/zo/fstd Geen bediening

Oude Waver (222b)

Waver, voetbrug (1.7) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] 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 tevoren, aanvragen op tel. 0297-582323.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Winkel, voetbrug (2.5) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] 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 tevoren, aanvragen op tel. 0297-582323.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Waverbrug (3.0) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0297-582823 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 tevoren, aanvragen op tel. 0297-582323.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening
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Kromme Mijdrecht en Grecht (223)

Oude Spoorbrug, De Hoef (2.6) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Oproepen van de brugwachter via drukknop.

telefoonnummer: 0651-569635 ma t/m vr 06:00-21:00

za 06:00-13:00

za 14:00-21:00

zo/fstd 08:00-13:00

zo/fstd 14:00-20:00

16 oktober t/m 15 april

Oproepen van de brugwachter via drukknop.

ma t/m vr 06:00-19:00

za 06:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Overzetbrug (6.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Kollenbrug (10.9) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:00-12:00

telefoonnummer: 0172-408710 ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 18:00-20:00

zo/fstd 10:00-18:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 18:00-20:00

zo/fstd 10:00-20:00

01 september t/m 31 oktober

ma t/m za 09:00-12:00

ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 18:00-20:00

zo/fstd 10:00-18:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep mits de voorgaande dag tussen 17.00 en 18.00 uur

aangevraagd onder tel: 0172-408710.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Woerdense Verlaat (11.1) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:00-12:00

telefoonnummer: 0172-407486 / 408497 ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 18:00-20:00

zo/fstd 10:00-18:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op dag voorafgaand tussen 17.00 en 18.00 uur,

aanvragen op tel.0172-408710.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Woerdense Verlaat, voetbrug (11.1) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:00-12:00

telefoonnummer: 0172-407486 / 408497 ma t/m za 13:00-17:00

ma t/m za 18:00-20:00

zo/fstd 10:00-18:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op dag voorafgaand tussen 17.00 en 18.00 uur,

aanvragen op tel.0172-408710.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening
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Blokhuisbrug, Woerden (19.5) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-20:00

telefoonnummer: 0348-417394 za 09:00-18:00

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

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 06-51383461, voor zaterdag 24 uur van

te voren aanvragen.

ma t/m vr 09:00-20:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (223a)

Pondskoekersluis (0.1) 15 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 0297-593313 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.

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Irenebrug, Mijdrecht (3.4) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] Oproepen van de brugwachter via drukknop.

telefoonnummer: 0900-6666667 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. 0297-291800.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Steffensbrug (3.8) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] Oproepen van de brugwachter via drukknop.

telefoonnummer: 0297-291616 /

0610467721

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:30-16:30
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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. 0297-291800.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Mijdrecht, brug in de Rondweg (4.1) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] Oproepen van de brugwachter via drukknop.

telefoonnummer: 0610-467721 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. 0297-291800.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Burgemeester de Voogtbrug (5.6) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] Oproepen van de brugwachter via drukknop.

telefoonnummer: 0610-709640 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. 0297-291800.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (224)

Westveense brug (0.0) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Het betreft hier zelfbediening, met automatische sluiting.
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telefoonnummer: 0172-408280 dagelijks 09:00-20:00

Oudendambrug (2.3) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] 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 tevoren aanvragen op tel. 0346-241034. Wachttijd

maximaal 30 minuten

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Geerbrug (3.3) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: 030-258911 (bij

calamiteiten)

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 tevoren aanvragen op tel. 0346-241034. Wachttijd

maximaal 30 minuten

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Wilhelminabrug, Geer (Brug Hoek van Spengen) (3.7) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] 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 tevoren aanvragen op tel. 0346-241034. Wachttijd

maximaal 30 minuten

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Portengensebrug (7.6) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 10:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:30-16:15
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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 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Galgenwaardse brug (9.6) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 10:00-12:30

telefoonnummer: [onbekend] 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 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Breukelen, brug in de Stationsweg (10.1) Verzoek; gem. Breukelen tel. 0346 / 264644.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m za 09:00-13:00

ma t/m za 14:00-20:00

zo/fstd Geen bediening

01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Breukelen, sluis (10.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Staat (in het algemeen) open.

telefoonnummer: [onbekend]

Engel de Ruyterbrug (10.7) 01 juni t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:00-13:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 14:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 september t/m 31 maart

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, op werkdagen tussen 10 en 16 uur,

aanvragen op tel. 0346-260982.

ma t/m vr 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Breukelen, brug in de Rijksstraatweg (11.0) 01 juni t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:00-13:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 14:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 september t/m 31 maart

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, op werkdagen tussen 10 en 16 uur,

aanvragen op tel. 0346-260982.

ma t/m vr 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Dannebrug (11.1) 01 juni t/m 31 augustus
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marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 09:00-13:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 14:00-19:00

zo/fstd Geen bediening

01 september t/m 31 maart

Alleen op afroep, 24-uur tevoren, op werkdagen tussen 10 en 16 uur,

aanvragen op tel. 0346-260982.

ma t/m vr 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (224a)

Oudhuizersluis (0.0) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] Oproepen van de brugwachter via drukknop.

telefoonnummer: 0348-402098 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. 0348-402098.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Heinoomsbrug (4.2) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] Oproepen van de brugwachter via drukknop.

telefoonnummer: 0900-6666667 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. 0348-402098.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Spoordijkbrug (7.3) 27 maart t/m 28 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 07:30-22:00

telefoonnummer: 0297-291616

Heulbrug (8.2) Als er tijdens bedieningstijden geen bediening is dan kunt u bellen met

088-6191201.

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
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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

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:30-16:30

dagelijks 17:30-20:00

16 oktober t/m 15 april

Bediening d.m.v. betaalautomaat die brugwachter waarschuwd (tel.

0610-709640.

ma t/m vr 09:00-12:30

ma t/m vr 13:30-17:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Geuzenbrug (8.3) Als er tijdens bedieningstijden geen bediening is dan kunt u bellen met

088-6191201.

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

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

Bediening d.m.v. betaalautomaat die brugwachter waarschuwd (tel.

0610-709640.

ma t/m vr 09:00-12:30

ma t/m vr 13:30-17:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Amsterdam-Rijnkanaal (225)

Prinses Irenesluis (59.5) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: 0887973680/f:0887973

681/nood:0887974461

Prins Bernhardsluis (71.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 18 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: 088-7974235

Lekkanaal (225e)

Prinses Beatrixsluizen (2.7) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: 088-7973910

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 dagelijks Geen bediening

Merwedekanaal (benoorden de Lek) (226)

Spinozabrug (0.7) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:30
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telefoonnummer: 030-2941806 ma t/m vr 09:00-16:15

ma t/m vr 17:45-22:00

za 06:00-21:30

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:30

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-07:30

ma t/m vr 09:00-16:15

ma t/m vr 17:45-22:00

za 06:00-21:30

zo/fstd Geen bediening

Muntsluis (1.0) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:30

telefoonnummer: [onbekend] za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Muntsluis, brug over bovenhoofd (1.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:30

telefoonnummer: [onbekend] za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Muntbrug (1.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:30

telefoonnummer: 030-6008250 za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Nelson Mandelabrug, Utrecht (2.5) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 030-2866800.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Balijebrug (3.1) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 030-2866800.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Socratesbrug (4.2) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 030-2866800.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Liesboschbrug (5.7) 01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: [onbekend] za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:30

16 april t/m 15 oktober

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-19:00

16 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

zo/fstd 09:00-12:00

zo/fstd 13:00-16:30
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01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Noordersluis, Utrecht (6.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 84 Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra

de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 4-24 uur vooraf, bij drukte

kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brug

bediening Nieuwegein op telefoon nummer: 030 - 60 06 339

telefoonnummer: 088-7973903 ma t/m vr 06:00-08:59

ma t/m vr 09:00-21:00

za/zo/fstd 09:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra

de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 4-24 uur vooraf, bij drukte

kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brug

bediening Nieuwegein op telefoon nummer: 030 - 60 06 339

ma t/m vr 09:00-18:00

za 10:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Zuidersluis, Nieuwegein (6.7) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 84 Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra

de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 4-24 uur vooraf, bij drukte

kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brug

bediening Nieuwegein op telefoon nummer: 030 - 60 06 339

telefoonnummer: 088-7973901 ma t/m vr 06:00-08:59

ma t/m vr 09:00-21:00

za/zo/fstd 09:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra

de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 4-24 uur vooraf, bij drukte

kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brug

bediening Nieuwegein op telefoon nummer: 030 - 60 06 339

ma t/m vr 09:00-18:00

za 10:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Blauwe brug (7.3) Bediening op afstand vanaf de Prinses Beatrixsluizen. Bij windkracht van 7

bft. en meer wordt de Wiersebrug niet bediend.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 030-6006339 Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.30 - 18.00 uur.

Ma t/m vr 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 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 16:30-18:00

ma t/m vr 18:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59

za 06:00-22:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.30 - 18.00 uur.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 16:30-18:00

ma t/m vr 18:00-22:00
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za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Rijnhuizerbrug (7.8) Bediening op afstand vanaf de Prinses Beatrixsluizen. Bij windkracht van 7

bft. en meer wordt de Wiersebrug niet bediend.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 030-6006339 Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.30 - 18.00 uur.

Ma t/m vr 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 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 16:30-18:00

ma t/m vr 18:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59

za 06:00-22:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.30 - 18.00 uur.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 16:30-18:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Plettenburgse brug (9.1) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, 48-uur tevoren aanvragen op tel. 030-6006339

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Wiersebrug (10.5) Bediening op afstand vanaf de Prinses Beatrixsluizen. Bij windkracht van 7

bft. en meer wordt de Wiersebrug niet bediend.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 030-6006339 Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.30 - 18.00 uur.

Ma t/m vr 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 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 16:30-18:00

ma t/m vr 18:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59

za 06:00-22:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Voor recreatievaart gestremd van 07.00 - 09.00 uur en 16.30 - 18.00 uur.

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 16:30-18:00

ma t/m vr 18:00-22:00

za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Koninginnensluis (11.5) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 84 Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra

de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 4-24 uur vooraf, bij drukte

kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brug

bediening Nieuwegein op telefoon nummer: 030 - 60 06 339

telefoonnummer: 088-7973902 ma t/m vr 06:00-08:59
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ma t/m vr 09:00-21:00

za/zo/fstd 09:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra

de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 4-24 uur vooraf, bij drukte

kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brug

bediening Nieuwegein op telefoon nummer: 030 - 60 06 339

ma t/m vr 09:00-18:00

za 10:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Wilhelminabrug, Nieuwegein (11.5) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra

de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 4-24 uur vooraf, bij drukte

kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brug

bediening Nieuwegein op telefoon nummer: 030 - 60 06 339

telefoonnummer: 030-6062212 ma t/m vr 06:00-08:59

ma t/m vr 09:00-21:00

za/zo/fstd 09:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra

de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 4-24 uur vooraf, bij drukte

kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brug

bediening Nieuwegein op telefoon nummer: 030 - 60 06 339

ma t/m vr 09:00-18:00

za 10:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Emmabrug, Nieuwegein (11.8) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra

de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 4-24 uur vooraf, bij drukte

kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brug

bediening Nieuwegein op telefoon nummer: 030 - 60 06 339

telefoonnummer: 030-6062212 ma t/m vr 06:00-08:59

ma t/m vr 09:00-21:00

za/zo/fstd 09:00-21:00

01 november t/m 31 maart

Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra

de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 4-24 uur vooraf, bij drukte

kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brug

bediening Nieuwegein op telefoon nummer: 030 - 60 06 339

ma t/m vr 09:00-18:00

za 10:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Vaartsche Rijn en Oude Gracht (226a)

Zuiderbrug, Utrecht (0.5) 01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: 030-2884395 dagelijks 13:00-16:30

16 april t/m 15 oktober

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

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

za/zo/fstd 13:00-19:00

16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:30

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 030-2866800.
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ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Oranjebrug, Utrecht (1.2) 01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 13:00-16:30

16 april t/m 15 oktober

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

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

za/zo/fstd 13:00-19:00

16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:30

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 030-2866800.

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Vondelbrug (1.8) 01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: 030-2883328 dagelijks 13:00-16:30

16 april t/m 15 oktober

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

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

za/zo/fstd 13:00-19:00

16 oktober t/m 31 oktober

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:30

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 030-2866800.

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (226b)

Doorslagsluis (0.1) De bruggen worden op afstand bediend vanaf de Prinses Beatrixsluizen.

Dit geldt niet voor de Hoenkoopsebrug (bediening ter plaatse door

brugwachter) en de Wilhelmina van Pruisenbrug (automatische bediening)

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] De IJsselbrug en Oranjebrug te IJsselstein, de Hoenkoopse brug te

Oudewater en de Wilhemina van Pruisenbrug te Hekendorp alleen 1 maal

om 7:00 uur op afroep voor de beroepsvaart, minimaal 24 uur van te voren

aangevraagd via tel. 030-6006339.

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

01 november t/m 31 maart
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De IJsselbrug en Oranjebrug te IJsselstein, de Hoenkoopse brug te

Oudewater en de Wilhemina van Pruisenbrug te Hekendorp alleen 1 maal

om 7:00 uur op afroep voor de beroepsvaart, minimaal 24 uur van te voren

aangevraagd via tel. 030-6006339.

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 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Doorslagbrug (0.6) 1) Op tel. verzoek bediening voor de beroepsvaart, aanmelden op

voorafgaande werkdag: 030–6006339 Gedurende het vaarseizoen van 1

april tot en met 31 oktober wordt na opening van de Doorslagbrug in

verband met filevorming op de weg met een bedieningsinterval van 10

minuten bediend voor zowel recreatievaart als beroepsvaart. Aftelborden

geven de resterende wachttijd aan. 2) Op tel. verzoek bediening voor

beroepsvaart, aanmelden 4–24 uur van te voren: 030–6006339.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 030-6006339 ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

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

ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

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

ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

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 vr 09:00-18:00 Zie opmerking 2)

za 10:00-17:00 Zie opmerking 2)

zo/fstd Geen bediening

Geinbrug (1.8) 1) Op tel. verzoek bediening voor de beroepsvaart, aanmelden op

voorafgaande werkdag: 030–6006339 Gedurende het vaarseizoen van 1

april tot en met 31 oktober wordt na opening van de Doorslagbrug in

verband met filevorming op de weg met een bedieningsinterval van 10

minuten bediend voor zowel recreatievaart als beroepsvaart. Aftelborden

geven de resterende wachttijd aan. 2) Op tel. verzoek bediening voor

beroepsvaart, aanmelden 4–24 uur van te voren: 030–6006339.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 30 juni

telefoonnummer: 030-6006339 ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

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

ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

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

ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

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

ma t/m vr 18:00-21:00

za/zo/fstd 09:00-21:00
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01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 09:00-18:00 Zie opmerking 2)

za 10:00-17:00 Zie opmerking 2)

zo/fstd Geen bediening

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 (of 06–20094902). 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 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr Geen bediening

za 07:00-09:00 Zie opmerking 1)

za 09:00-19:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 08:00-15:30 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 17:00-19:00 Zie opmerking 1)

za 07:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Oranjebrug, IJsselstein (4.8) 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 (of 06–20094902). 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 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr Geen bediening

za 07:00-09:00 Zie opmerking 1)

za 09:00-19:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 08:00-15:30 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 17:00-19:00 Zie opmerking 1)

za 07:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Montfoort, brug (14.6) De bruggen worden op afstand bediend vanaf de Prinses Beatrixsluizen.

Dit geldt niet voor de Hoenkoopsebrug (bediening ter plaatse door

brugwachter) en de Wilhelmina van Pruisenbrug (automatische bediening)

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 030-6006339 De IJsselbrug en Oranjebrug te IJsselstein, de Hoenkoopse brug te

Oudewater en de Wilhemina van Pruisenbrug te Hekendorp alleen 1 maal

om 7:00 uur op afroep voor de beroepsvaart, minimaal 24 uur van te voren

aangevraagd via tel. 030-6006339.

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
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za 09:00-19:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

De IJsselbrug en Oranjebrug te IJsselstein, de Hoenkoopse brug te

Oudewater en de Wilhemina van Pruisenbrug te Hekendorp alleen 1 maal

om 7:00 uur op afroep voor de beroepsvaart, minimaal 24 uur van te voren

aangevraagd via tel. 030-6006339.

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 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Cosijnbrug (21.8) De bruggen worden op afstand bediend vanaf de Prinses Beatrixsluizen.

Dit geldt niet voor de Hoenkoopsebrug (bediening ter plaatse door

brugwachter) en de Wilhelmina van Pruisenbrug (automatische bediening)

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 030-6006339 De IJsselbrug en Oranjebrug te IJsselstein, de Hoenkoopse brug te

Oudewater en de Wilhemina van Pruisenbrug te Hekendorp alleen 1 maal

om 7:00 uur op afroep voor de beroepsvaart, minimaal 24 uur van te voren

aangevraagd via tel. 030-6006339.

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

01 november t/m 31 maart

De IJsselbrug en Oranjebrug te IJsselstein, de Hoenkoopse brug te

Oudewater en de Wilhemina van Pruisenbrug te Hekendorp alleen 1 maal

om 7:00 uur op afroep voor de beroepsvaart, minimaal 24 uur van te voren

aangevraagd via tel. 030-6006339.

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 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Hoenkoopsebrug (22.2) 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 (of 06–20094902). 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: 030-6006339 ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr Geen bediening

za 07:00-09:00 Zie opmerking 1)

za 09:00-19:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 08:00-15:30 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 17:00-19:00 Zie opmerking 1)

za 07:00-15:00

zo/fstd Geen bediening
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Wilhelmina van Pruisenbrug (26.3) 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 (of 06–20094902). 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: 030-6006339 ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr Geen bediening

za 07:00-09:00 Zie opmerking 1)

za 09:00-19:00

zo/fstd 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-07:00 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 08:00-15:30 Zie opmerking 1)

ma t/m vr 17:00-19:00 Zie opmerking 1)

za 07:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Haastrecht, brug (29.5) De bruggen worden op afstand bediend vanaf de Prinses Beatrixsluizen.

Dit geldt niet voor de Hoenkoopsebrug (bediening ter plaatse door

brugwachter) en de Wilhelmina van Pruisenbrug (automatische bediening)

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 030-6006339 De IJsselbrug en Oranjebrug te IJsselstein, de Hoenkoopse brug te

Oudewater en de Wilhemina van Pruisenbrug te Hekendorp alleen 1 maal

om 7:00 uur op afroep voor de beroepsvaart, minimaal 24 uur van te voren

aangevraagd via tel. 030-6006339.

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

01 november t/m 31 maart

De IJsselbrug en Oranjebrug te IJsselstein, de Hoenkoopse brug te

Oudewater en de Wilhemina van Pruisenbrug te Hekendorp alleen 1 maal

om 7:00 uur op afroep voor de beroepsvaart, minimaal 24 uur van te voren

aangevraagd via tel. 030-6006339.

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 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Goverwellebrug (31.8) Brug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0182-588211 ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd 09:00-18:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Waaiersluis (32.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 06-53314484 of

030-6345700.
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telefoonnummer: 0182-513691 ma t/m vr 08:00-09:00

ma t/m vr 09:00-20:00

za/zo 09:00-17:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 030-6345700 of

06-53314484.

ma t/m vr 08:00-20:00

za/zo 09:00-17:00

fstd Geen bediening

Waaiersluis, brug over sluiskolk (32.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 06-53314484 of

030-6345700.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 08:00-09:00

ma t/m vr 09:00-20:00

za/zo 09:00-17:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op tel. 030-6345700 of

06-53314484.

ma t/m vr 08:00-20:00

za/zo 09:00-17:00

fstd Geen bediening

Vecht (227)

Weerdsluis, voetbrug over bovenhoofd (0.0) Brugwachter bedient meerdere bruggen.

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 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

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 op voorafgaande werkdag tijdens

kantooruren 030–2866800.

za 09:00-12:00 Op tel. verzoek op voorafgaande werkdag tijdens

kantooruren 030–2866800.

zo/fstd Geen bediening

Weerdsluis (0.2) Brugwachter bedient meerdere bruggen.

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 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

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 op voorafgaande werkdag tijdens

kantooruren 030–2866800.

za 09:00-12:00 Op tel. verzoek op voorafgaande werkdag tijdens

kantooruren 030–2866800.

zo/fstd Geen bediening

Stenenbrug (0.3) Brugwachter bedient meerdere bruggen.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 030-2719349 dagelijks 09:00-16:30

16 april t/m 15 oktober
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ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

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 op voorafgaande werkdag tijdens

kantooruren 030–2866800.

za 09:00-12:00 Op tel. verzoek op voorafgaande werkdag tijdens

kantooruren 030–2866800.

zo/fstd Geen bediening

David van Mollembrug (0.6) Brugwachter bedient meerdere bruggen.

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 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

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 op voorafgaande werkdag tijdens

kantooruren 030–2866800.

za 09:00-12:00 Op tel. verzoek op voorafgaande werkdag tijdens

kantooruren 030–2866800.

zo/fstd Geen bediening

Roodebrug (1.3) Brugwachter bedient meerdere bruggen.

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 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

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 op voorafgaande werkdag tijdens

kantooruren 030–2866800.

za 09:00-12:00 Op tel. verzoek op voorafgaande werkdag tijdens

kantooruren 030–2866800.

zo/fstd Geen bediening

Wethouder D.M. Plompbrug (5.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00

telefoonnummer: 0346-594211 ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

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

za/zo/fstd 13:00-19:00

01 juni t/m 30 juni

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-20:00

01 juli t/m 31 augustus

dagelijks 09:00-16:30

dagelijks 17:30-20:00

01 september t/m 16 september

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30
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dagelijks 17:30-20:00

17 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

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

za/zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op voorafgaande werkdag, tijdens kantooruren,

aanvragen op tel: 0346-594211 (voor de Vechtbrug, Breukelen tel.

0346-260982).

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 12:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Termeerbrug (8.4) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00

telefoonnummer: 0346-283981 ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

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

za/zo/fstd 13:00-19:00

01 juni t/m 30 juni

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-20:00

01 juli t/m 31 augustus

dagelijks 09:00-16:30

dagelijks 17:30-20:00

01 september t/m 16 september

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-20:00

17 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

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

za/zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op voorafgaande werkdag, tijdens kantooruren,

aanvragen op tel: 0346-594211 (voor de Vechtbrug, Breukelen tel.

0346-260982).

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 12:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Evert Stokbrug (8.8) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00

telefoonnummer: 0346-283981 ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

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

za/zo/fstd 13:00-19:00

01 juni t/m 30 juni

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-20:00

01 juli t/m 31 augustus

dagelijks 09:00-16:30
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dagelijks 17:30-20:00

01 september t/m 16 september

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-20:00

17 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

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

za/zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op voorafgaande werkdag, tijdens kantooruren,

aanvragen op tel: 0346-594211 (voor de Vechtbrug, Breukelen tel.

0346-260982).

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 12:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Vechtbrug, Breukelen (14.1) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-12:00

telefoonnummer: 0346-260982 ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

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

za/zo/fstd 13:00-19:00

01 juni t/m 30 juni

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-20:00

01 juli t/m 31 augustus

dagelijks 09:00-16:30

dagelijks 17:30-20:00

01 september t/m 16 september

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-20:00

17 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

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

za/zo/fstd 13:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op voorafgaande werkdag, tijdens kantooruren,

aanvragen op tel: 0346-594211 (voor de Vechtbrug, Breukelen tel.

0346-260982).

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 12:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Nieuwersluisbrug (17.0) Vanaf de centrale bediening te Weesp worden op afstand bediend:

Nieuwersluisbrug, Cronenburgherbrug en Vreeland, brug in de N-201.

Infonummer Waternet 0900-9394 (vragen naar infopunt water).

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0294-231964 /

0900-9394

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-19:00

16 april t/m 31 mei
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ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-19:00

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

vr/za/zo/fstd 13:00-16:30

vr/za/zo/fstd 17:30-21:00

01 juni t/m 30 juni

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-21:00

01 juli t/m 31 augustus

dagelijks 09:00-16:30

dagelijks 17:30-21:00

01 september 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

Alleen op afroep, door druk op knop bij Cronenbergherbrug of Van

Leerbrug en/of aanvragen op telefoonnummer van betreffende brug.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Cronenburgherbrug (18.5) Vanaf de centrale bediening te Weesp worden op afstand bediend:

Nieuwersluisbrug, Cronenburgherbrug en Vreeland, brug in de N-201.

Infonummer Waternet 0900-9394 (vragen naar infopunt water).

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

ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-19:00

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

vr/za/zo/fstd 13:00-16:30

vr/za/zo/fstd 17:30-21:00

01 juni t/m 30 juni

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-21:00

01 juli t/m 31 augustus

dagelijks 09:00-16:30

dagelijks 17:30-21:00

01 september 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
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01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, door druk op knop bij Cronenbergherbrug of Van

Leerbrug en/of aanvragen op telefoonnummer van betreffende brug.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Dorpsbrug, Loenen (18.9) Vanaf de centrale bediening te Weesp worden op afstand bediend:

Nieuwersluisbrug, Cronenburgherbrug en Vreeland, brug in de N-201.

Infonummer Waternet 0900-9394 (vragen naar infopunt water).

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0294-236230 dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-19:00

16 april t/m 31 mei

ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-19:00

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

vr/za/zo/fstd 13:00-16:30

vr/za/zo/fstd 17:30-21:00

01 juni t/m 30 juni

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-21:00

01 juli t/m 31 augustus

dagelijks 09:00-16:30

dagelijks 17:30-21:00

01 september 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

Alleen op afroep, door druk op knop bij Cronenbergherbrug of Van

Leerbrug en/of aanvragen op telefoonnummer van betreffende brug.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Vreeland, brug in de N-201 (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 (vragen naar infopunt water).

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

ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-19:00

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

vr/za/zo/fstd 13:00-16:30

vr/za/zo/fstd 17:30-21:00

01 juni t/m 30 juni

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30
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dagelijks 17:30-21:00

01 juli t/m 31 augustus

dagelijks 09:00-16:30

dagelijks 17:30-21:00

01 september 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

Alleen op afroep, door druk op knop bij Cronenbergherbrug of Van

Leerbrug en/of aanvragen op telefoonnummer van betreffende brug.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Van Leerbrug (21.8) Vanaf de centrale bediening te Weesp worden op afstand bediend:

Nieuwersluisbrug, Cronenburgherbrug en Vreeland, brug in de N-201.

Infonummer Waternet 0900-9394 (vragen naar infopunt water).

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0294-236230 dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-19:00

16 april t/m 31 mei

ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-19:00

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

vr/za/zo/fstd 13:00-16:30

vr/za/zo/fstd 17:30-21:00

01 juni t/m 30 juni

dagelijks 09:00-12:30

dagelijks 13:00-16:30

dagelijks 17:30-21:00

01 juli t/m 31 augustus

dagelijks 09:00-16:30

dagelijks 17:30-21:00

01 september 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

Alleen op afroep, door druk op knop bij Cronenbergherbrug of Van

Leerbrug en/of aanvragen op telefoonnummer van betreffende brug.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Vechtbrug, Uitermeer (34.0) In dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, kan gelegenheid tot

doorvaart worden gegeven buiten de vastgestelde bedieningstijden.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 15 april

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 09:00-16:30

16 april t/m 31 mei

ma t/m vr 09:00-16:30
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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 31 oktober

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 0800-0200600. Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 16.00 uur.

ma t/m vr 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Lange Vechtbrug (38.0) Alleen op afroep, aanvragen via drukknop of op tel. 0654-943122.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 15 april

telefoonnummer: [onbekend] 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 09:00-16:30

za/zo/fstd 17:30-19:00

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 09:00-16:30

za/zo/fstd 17:30-20:00

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 09:00-16:30

za/zo/fstd 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

za/zo/fstd Geen bediening

Weesp, spoorbrug (38.6) De brugwachter (Railsupport) Is telefonisch bereikbaar op 0294 - 461044.

Vervolgens keuzemenu: 3 Bruggen ; 1 Vechtbrug. De vermelde

openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 maart

01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 09:15-09:30 richting Muiden

ma t/m vr 10:45-11:00 richting Weesp

ma t/m vr 14:15-14:30 beide richtingen

ma t/m vr 18:15-18:30 richting Muiden

ma t/m vr 19:45-20:00 richting Weesp

za/zo/fstd 07:15-07:30 richting Muiden

za/zo/fstd 08:45-09:00 richting Weesp

za/zo/fstd 12:15-12:30 richting Muiden

za/zo/fstd 13:45-14:00 richting Weesp

za/zo/fstd 15:45-16:00 beide richtingen

za/zo/fstd 18:15-18:30 richting Muiden

za/zo/fstd 19:45-20:00 richting Weesp
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01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 09:15-09:30 richting Muiden

ma t/m vr 10:45-11:00 richting Weesp

ma t/m vr 11:15-11:30 richting Muiden

ma t/m vr 12:45-13:00 richting Weesp

ma t/m vr 15:45-16:00 beide richtingen

ma t/m vr 18:15-18:30 richting Muiden

ma t/m vr 19:45-20:00 richting Weesp

za/zo/fstd 07:15-07:30 richting Muiden

za/zo/fstd 08:45-09:00 richting Weesp

za/zo/fstd 11:15-11:30 richting Muiden

za/zo/fstd 12:45-13:00 richting Weesp

za/zo/fstd 15:15-15:30 richting Muiden

za/zo/fstd 16:45-17:00 richting Weesp

za/zo/fstd 18:15-18:30 richting Muiden

za/zo/fstd 19:45-20:00 richting Weesp

01 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 09:15-10:00 Richting Muiden

ma t/m vr 10:45-11:00 Richting Weesp

ma t/m vr 14:15-14:30 beide richtingen

ma t/m vr 18:15-18:30 Richting Muiden

ma t/m vr 19:45-20:00 Richting Weesp

za/zo/fstd 07:15-07:30 Richting Muiden

za/zo/fstd 08:45-09:00 Richting Weesp

za/zo/fstd 12:15-12:30 Richting Muiden

za/zo/fstd 13:45-14:00 Richting Weesp

za/zo/fstd 15:45-16:00 beide richtingen

za/zo/fstd 18:15-18:30 Richting Muiden

za/zo/fstd 19:45-20:00 Richting Weesp

01 november t/m 31 december

N.B.: zaterdag, zondag en feestdagen geen bediening

ma t/m vr 09:15-09:30 Richting Muiden

ma t/m vr 10:45-11:00 Richting Weesp

za/zo/fstd Geen bediening

Spieringbrug (41.6) 01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-16:30

telefoonnummer: 020-6087998 ma t/m vr 19:30-19:40

za/zo/fstd 08:30-08:40

za/zo/fstd 09:00-16:30

za/zo/fstd 19:30-19:40

16 april t/m 31 mei

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-19:00

ma t/m vr 19:30-19:40

za/zo/fstd 08:30-08:40

za/zo/fstd 09:00-19:00

za/zo/fstd 19:30-19:40

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 08:30-08:40

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

ma t/m vr 19:30-19:40
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za/zo/fstd 08:30-08:40

za/zo/fstd 09:00-19:00

za/zo/fstd 19:30-19:40

16 oktober t/m 31 oktober

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 19:30-19:40

za/zo/fstd 08:30-08:40

za/zo/fstd 09:00-16:30

za/zo/fstd 19:30-19:40

01 november t/m 31 maart

ma t/m za 09:00-16:30

zo/fstd Geen bediening

Groote Zeesluis, Muiden (42.2) 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

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

zo/fstd Geen bediening

Groote Zeesluis, Muiden, brug over binnenhoofd (42.3) De laatste schutting begint een kwartier voor sluitingstijd.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0294-261219 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
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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

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

zo/fstd Geen bediening

Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (227a)

Sluis 't Hemeltje (0.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

telefoonnummer: 0294-254686 ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-18:00

ma/di t/m do 19:00-20:00

vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

vr 09:00-12:00

vr 13:00-18:00

vr 19:00-21:00

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

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-21:00

01 juni t/m 15 september

ma/di t/m do 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-18:00

ma/di t/m do 19:00-20:00

vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).
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vr 09:00-12:00

vr 13:00-18:00

vr 19:00-21:00

za/zo/fstd 09:00-12:30

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-21:00

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-18:00

ma t/m vr 19:00-20:00

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

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-20:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 08:00-16:30 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

za 09:00-12:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits de dag

van tevoren vóór 15.00 uur aangevraagd.

zo/fstd Geen bediening

Sluis 't Hemeltje, brug over bovenhoofd (0.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

telefoonnummer: 0294-254686 ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-18:00

ma/di t/m do 19:00-20:00

vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

vr 09:00-12:00

vr 13:00-18:00

vr 19:00-21:00

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

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-21:00

01 juni t/m 15 september

ma/di t/m do 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-18:00

ma/di t/m do 19:00-20:00

vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

vr 09:00-12:00

vr 13:00-18:00

vr 19:00-21:00
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za/zo/fstd 09:00-12:30

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-21:00

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-18:00

ma t/m vr 19:00-20:00

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

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-20:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 08:00-16:30 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

za 09:00-12:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits de dag

van tevoren vóór 15.00 uur aangevraagd.

zo/fstd Geen bediening

Sluis 't Hemeltje, fietsbrug over bovenhoofd (0.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

telefoonnummer: 0294-254686 ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-18:00

ma/di t/m do 19:00-20:00

vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

vr 09:00-12:00

vr 13:00-18:00

vr 19:00-21:00

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

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-21:00

01 juni t/m 15 september

ma/di t/m do 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-18:00

ma/di t/m do 19:00-20:00

vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

vr 09:00-12:00

vr 13:00-18:00

vr 19:00-21:00

za/zo/fstd 09:00-12:30

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-21:00
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16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-18:00

ma t/m vr 19:00-20:00

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

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-20:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 08:00-16:30 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

za 09:00-12:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits de dag

van tevoren vóór 15.00 uur aangevraagd.

zo/fstd Geen bediening

Sluis 't Hemeltje, voetbrug over benedenhoofd (0.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

telefoonnummer: 0294-254686 ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-18:00

ma/di t/m do 19:00-20:00

vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

vr 09:00-12:00

vr 13:00-18:00

vr 19:00-21:00

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

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-21:00

01 juni t/m 15 september

ma/di t/m do 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

ma/di t/m do 09:00-12:00

ma/di t/m do 13:00-18:00

ma/di t/m do 19:00-20:00

vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

vr 09:00-12:00

vr 13:00-18:00

vr 19:00-21:00

za/zo/fstd 09:00-12:30

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-21:00

16 september t/m 31 oktober
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ma t/m vr 08:00-09:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-18:00

ma t/m vr 19:00-20:00

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

za/zo/fstd 13:00-18:00

za/zo/fstd 19:00-20:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 08:00-16:30 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits één uur

voor doorvaart van de sluis aangevraagd.

Rekening moet worden gehouden met wachttijd

i.v.m. reistijd van de sluismeester (ca. 1 uur).

za 09:00-12:00 Ten behoeve van de beroepsvaart, mits de dag

van tevoren vóór 15.00 uur aangevraagd.

zo/fstd Geen bediening

'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

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks 08:00-18:00

Raaisluis, brug over binnenhoofd (0.2) Zelfbedieningssluis.

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

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:00-22:30

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks 08:00-18:00

Mijndense Sluis (8.6) 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

ma/di t/m do 09:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-19:00

vr/za/zo 09:00-16:30

vr/za/zo 17:30-21:00

01 juni t/m 15 september

ma/di t/m do 09:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-21:00

vr/za/zo 08:00-16:30

vr/za/zo 17:30-21:00

16 september t/m 31 oktober

ma/di t/m do 09:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-19:00

vr/za/zo 09:00-16:30

vr/za/zo 17:30-19:00

01 november t/m 31 maart
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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

za/zo/fstd Geen bediening

Leo Oorbrug, brug over buitenhoofd (8.7) 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

ma/di t/m do 09:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-19:00

vr/za/zo 09:00-16:30

vr/za/zo 17:30-21:00

01 juni t/m 15 september

ma/di t/m do 09:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-21:00

vr/za/zo 08:00-16:30

vr/za/zo 17:30-21:00

16 september t/m 31 oktober

ma/di t/m do 09:00-16:30

ma/di t/m do 17:30-19:00

vr/za/zo 09:00-16:30

vr/za/zo 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

za/zo/fstd Geen bediening

Verbinding te Nigtevecht (227b)

Nigtevecht, sluis (0.1) Sluis staat (in het algemeen) open. Indien in bedrijf dan bedieningstijden

als brug over bovenhoofd. Brug wordt op afstand bediend vanaf centrale

bediening te Weesp. Infonummer Waternet 0900-9394 (vragen naar

infopunt water).

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0294-251209 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

ma t/m vr 06:00-22:00

za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening
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Nigtevechtbrug (0.1) Sluis staat (in het algemeen) open. Indien in bedrijf dan bedieningstijden

als brug over bovenhoofd. Brug wordt op afstand bediend vanaf centrale

bediening te Weesp. Infonummer Waternet 0900-9394 (vragen naar

infopunt water).

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0294-251209 /

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

ma t/m vr 06:00-22:00

za 08:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Smal Weesp (227c)

Sluisbrug, Weesp (0.0) Alleen op afroep, aanvragen via drukknop.Tijdens bedieningsuren:

telefoonnummer: 06-54943122.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 maart

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: [onbekend] 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 30 juni

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

za/zo/fstd 09:00-16:30

za/zo/fstd 17:30-21:00

01 juli t/m 15 september

16 september t/m 15 oktober

16 september t/m 15 september

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 december

ma t/m vr 09:00-12:30

ma t/m vr 13:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Weesp, sluis (0.1) Alleen op afroep, aanvragen via drukknop.Tijdens bedieningsuren:

telefoonnummer: 06-54943122.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 maart

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 30 juni

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

za/zo/fstd 09:00-16:30

za/zo/fstd 17:30-21:00
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01 juli t/m 15 september

16 september t/m 15 oktober

16 september t/m 15 september

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 december

ma t/m vr 09:00-12:30

ma t/m vr 13:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Zwaantjesbrug (0.3) Alleen op afroep, aanvragen via drukknop.Tijdens bedieningsuren:

telefoonnummer: 06-54943122.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 maart

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: [onbekend] 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 30 juni

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

za/zo/fstd 09:00-16:30

za/zo/fstd 17:30-21:00

01 juli t/m 15 september

16 september t/m 15 oktober

16 september t/m 15 september

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 december

ma t/m vr 09:00-12:30

ma t/m vr 13:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Roskambrug (0.5) Alleen op afroep, aanvragen via drukknop.Tijdens bedieningsuren:

telefoonnummer: 06-54943122.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 maart

01 april t/m 15 april

telefoonnummer: [onbekend] 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 30 juni

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

za/zo/fstd 09:00-16:30

za/zo/fstd 17:30-21:00

01 juli t/m 15 september

16 september t/m 15 oktober

16 september t/m 15 september

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 december
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ma t/m vr 09:00-12:30

ma t/m vr 13:30-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

De Uitkomst, brug (1.5) 01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen

op tel. 0654-943122. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.

telefoonnummer: 0294-415620 ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 16:30-22:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

16 april t/m 31 mei

Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen

op tel. 0654-943122. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-19:00

ma t/m vr 19:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

01 juni t/m 15 september

Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen

op tel. 0654-943122. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-20:00

ma t/m vr 20:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

16 september t/m 15 oktober

Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen

op tel. 0654-943122. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-19:00

ma t/m vr 19:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

16 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen

op tel. 0654-943122. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 16:30-22:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep voor beroepsvaart, tijdens de vaste bloktijden, aanvragen

op tel. 0654-943122. De recreatievaart mag meeliften met de beroepsvaart.

ma t/m vr 06:00-09:00

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 16:30-22:00

za/zo/fstd Geen bediening

Muidertrekvaart (227d)

Weesperpoortbrug (0.1) 01 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-11:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 16:00-17:00

za/zo/fstd 09:30-10:30

16 mei t/m 15 september

ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-17:00

za 09:30-11:30

za 13:00-16:00

zo/fstd 09:30-10:30
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zo/fstd 17:30-18:30

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-17:00

za/zo/fstd 09:30-10:30

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 0294-261219.

ma t/m vr 11:45-12:15

ma t/m vr 12:45-13:15

za/zo/fstd Geen bediening

Weesperpoortsluis (0.1) 01 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-11:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 16:00-17:00

za/zo/fstd 09:30-10:30

16 mei t/m 15 september

ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-17:00

za 09:30-11:30

za 13:00-16:00

zo/fstd 09:30-10:30

zo/fstd 17:30-18:30

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-17:00

za/zo/fstd 09:30-10:30

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 0294-261219.

ma t/m vr 11:45-12:15

ma t/m vr 12:45-13:15

za/zo/fstd Geen bediening

Amsterdamse - Poortbrug (0.5) 01 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-11:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 16:00-17:00

za/zo/fstd 09:30-10:30

16 mei t/m 15 september

ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-17:00

za 09:30-11:30

za 13:00-16:00

zo/fstd 09:30-10:30

zo/fstd 17:30-18:30

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-17:00

za/zo/fstd 09:30-10:30

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 0294-261219.

ma t/m vr 11:45-12:15

ma t/m vr 12:45-13:15

za/zo/fstd Geen bediening

Muiden, brug (1.4) 01 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-11:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 16:00-17:00
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za/zo/fstd 09:30-10:30

16 mei t/m 15 september

ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-17:00

za 09:30-11:30

za 13:00-16:00

zo/fstd 09:30-10:30

zo/fstd 17:30-18:30

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 09:00-11:00

ma t/m vr 16:00-17:00

za/zo/fstd 09:30-10:30

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op de voorafgaande werkdag voor 16.00 uur, aanvragen

op tel. 0294-261219.

ma t/m vr 11:45-12:15

ma t/m vr 12:45-13:15

za/zo/fstd Geen bediening

Penbrug (3.2) 16 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 08:30-11:30

telefoonnummer: [onbekend] 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

za/zo/fstd Geen bediening

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.

0294-261219.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 15:00-16:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0294-261219.

ma t/m vr 11:45-12:15

ma t/m vr 12:45-13:15

za/zo/fstd Geen bediening

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.

0294-261219.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 15:00-16:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0294-261219.

ma t/m vr 11:45-12:15

ma t/m vr 12:45-13:15
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za/zo/fstd Geen bediening

Naarderpoortbrug (0.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0294-261219.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 15:00-16:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0294-261219.

ma t/m vr 11:45-12:15

ma t/m vr 12:45-13:15

za/zo/fstd Geen bediening

Hakkelaarsbrug (2.9) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] In dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden, wordt na tijdig

verzoek op tel. 0294-263112, ook buiten de vastgestelde bedieningstijden

bediend.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 14:00-15:00

za/zo/fstd Geen bediening

De Kwakel, brug (6.5) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 11:00-15:30

telefoonnummer: 035-6941074 /

0654-957093

za/zo/fstd Geen bediening

Prinses Irenebrug, Naarden (7.2) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 11:00-15:30

telefoonnummer: 035-6941074 /

0654-957093

za/zo/fstd Geen bediening

Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (227f)

Vechtsluis (0.1) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: 61 dagelijks Geen bediening

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.

0294-238682/450601.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 10:00-11:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0294-238682/450601.

ma/di/do/vr/za/zo/fstd Geen bediening

wo 10:00-11:00

Uitermeersluis (0.2) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0294-238682/450601.

telefoonnummer: 06-30374468 dagelijks 10:00-11:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0294-238682/450601.

ma/di/do/vr/za/zo/fstd Geen bediening

wo 10:00-11:00

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.

0294-238682/450601.

telefoonnummer: 09009394 dagelijks 10:00-11:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 16.00 uur, aanvragen op tel.

0294-238682/450601.

ma/di/do/vr/za/zo/fstd Geen bediening
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wo 10:00-11:00

Vaarweg door Zanderijsluis (227h)

Zanderijbrug (0.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:30-12:30

telefoonnummer: 0294- 251147 dagelijks 17:30-20:30

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0800-0200600.

dagelijks Geen bediening

Zanderijsluis (0.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:30-12:30

telefoonnummer: 0294- 251147 dagelijks 17:30-20:30

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0800-0200600.

dagelijks Geen bediening

Weersloot (227i)

Weersluis (0.1) 01 april t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 08:00-22:30

01 oktober t/m 31 maart

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:00-18:00

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

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

ma t/m vr 20:00-21:00 Beroepsvaart

za/zo/fstd 09:00-16:30

za/zo/fstd 17:30-20:00

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 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening

Koppelbrug, Amersfoort (1.1) 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: 06-53406659 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 09:00-16:30

ma t/m vr 17:30-20:00

ma t/m vr 20:00-21:00 Beroepsvaart

za/zo/fstd 09:00-16:30

za/zo/fstd 17:30-20:00

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 09:00-16:30

za/zo/fstd Geen bediening
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Malebrug (4.5) 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 de marifoon.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 035-5412974 ma t/m vr 05:30-22:30

za 05:30-21:00

zo 09:00-20:00

01 november t/m 31 maart

Op 24 dec. en 31 dec. bediening tot 16.00 uur.

ma t/m vr 05:30-22:30

za 05:30-18:00

zo Geen bediening

Eembrug (11.3) Van 5.30 uur tot 9.00 uur geen bediening voor de recreatievaart, meeliften

met de beroepsvaart is toegestaan.

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. 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

zo/fstd Geen bediening

Rijwielpadbrug (11.3) Van 5.30 uur tot 9.00 uur geen bediening voor de recreatievaart, meeliften

met de beroepsvaart is toegestaan.

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. 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

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (229)

Nijkerkersluis (25.7) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 Men dient een kwartier voor het eind van de bedieningstijd aanwezig te

zijn. In de periode 1 april tot 1 juli en van 1 september tot 1 november wordt

van maandag t/m vrijdag tussen 16:00 en 18:00 uur, de brug niet bediend,

behoudens de beroepsvaart

telefoonnummer: 088-7974333 ma t/m vr 07:30-19:00

za 10:00-19:00

zo 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

In de periode 1 april tot 1 juli en van 1 september tot 1 november wordt van

maandag t/m vrijdag tussen 16:00 en 18:00 uur, de brug niet bediend,

behoudens de beroepsvaart.

ma t/m vr 07:30-18:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Nijkerkersluis, brug over benedenhoofd (25.7) 01 april t/m 31 oktober
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marifoonkanaal: 18 Men dient een kwartier voor het eind van de bedieningstijd aanwezig te

zijn. In de periode 1 april tot 1 juli en van 1 september tot 1 november wordt

van maandag t/m vrijdag tussen 16:00 en 18:00 uur, de brug niet bediend,

behoudens de beroepsvaart

telefoonnummer: 088-7974333 ma t/m vr 07:30-19:00

za 10:00-19:00

zo 10:00-19:00

01 november t/m 31 maart

In de periode 1 april tot 1 juli en van 1 september tot 1 november wordt van

maandag t/m vrijdag tussen 16:00 en 18:00 uur, de brug niet bediend,

behoudens de beroepsvaart.

ma t/m vr 07:30-18:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

Elburgerbrug (60.4) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320-767610 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Roggebotsluis (70.8) 25 en 26 december en 1 januari geen bediening.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7970756 ma t/m vr 07:30-19:00

za/zo 10:00-19:00

fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Aanvraag bediening 088-7974574. Aanvragen minimaal 4 uur, maximaal

12 uur van tevoren.

ma t/m vr 08:30-17:30 Op aanvraag

za/zo 10:00-16:00 Op aanvraag

fstd Geen bediening

Zwolse Brug (70.9) 25 en 26 december en 1 januari geen bediening.

marifoonkanaal: 22 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-7970756 ma t/m vr 07:30-19:00

za/zo 10:00-19:00

fstd Geen bediening

01 november t/m 31 maart

Aanvraag bediening 088-7974574. Aanvragen minimaal 4 uur, maximaal

12 uur van tevoren.

ma t/m vr 08:30-17:30 Op aanvraag

za/zo 10:00-16:00 Op aanvraag

fstd Geen bediening

Toegangsgeul en aanloophaven van Huizen (229b)

Huizen, fiets/voetbrug (1.5) Aanmelden via drukknoppen nabij de brug.

marifoonkanaal: 31 01 april t/m 30 april

telefoonnummer: 0627-308084 dagelijks 08:30-21:00

01 mei t/m 31 augustus

dagelijks 08:30-22:30

01 september t/m 30 september

dagelijks 08:30-22:00

01 oktober t/m 31 oktober
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dagelijks 08:30-16:30

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, tijdens kantooruren, tel.0627-308084.

ma t/m vr Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

Arkersluis, brug over buitenhoofd (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
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za 07:00-15:00

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

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

zo Geen bediening

01 september t/m 30 april
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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.

ma t/m vr 07:00-18:00

za 07:00-11:00

zo Geen bediening

Toegangsgeul en havens van Harderwijk (229e)

Harderwijk, brug (1.6) Bediening middels drukknop.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (230)

Houtribsluizen (34.0) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: 088-7973302

Houtribsluizen, brug over midden sluiskolk (34.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 20 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: 088-7973302

Lage Vaart (231)

Vaartsluis (0.3) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 036-5320012 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd 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 07:00-22:00

Kampersluis (45.5) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0321-312621 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

Pagina 463 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

zo/fstd Geen bediening

Kampersluis, brug over benedenhoofd (45.5) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0321-312507 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Lage Dwarsvaart (231a)

Noordersluis, Lelystad (5.4) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: 84 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320-260492 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Noordersluis, Lelystad, brug over benedenhoofd (5.4) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320-767610 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Larservaart (231b)

Larsersluis (9.9) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Larsersluis, brug over benedenhoofd (9.9) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger
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ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Hoge Vaart (232)

Zuidersluis, Almere (0.0) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 036-5320012 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Zuidersluis, Almere, brug in de N-701 (0.1) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 036-5320012 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Ketelsluis (61.6) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320-767310 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Ketelsluis, brug over benedenhoofd (61.6) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0321-312621 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd 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] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Sluis Weerwater (Tussensluis) (10.0) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]
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Lange Wetering (232b)

Michauxbrug (0.2) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 036-5399427

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Almere-Haven, sluis (4.5) U dient een half uur voor sluitingstijd aanwezig te zijn.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 januari t/m 11 maart

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

12 maart t/m 24 maart

u dient een half uur voor sluiting aanwezig te zijn

ma t/m vr Geen bediening

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

25 maart t/m 28 maart

u dient een half uur voor sluiting aanwezig te zijn

vr Geen bediening

za 09:00-12:00

zo/fstd 09:00-21:00

29 maart t/m 02 april

u dient een half uur voor sluitingstijd aanwezig te zijn

ma t/m vr Geen bediening

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

03 april t/m 04 juli

u dient en half uur voor sluitingstijd aanwezig te zijn

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-20:00

za/zo/fstd 09:00-21:00

05 juli t/m 04 september

u dient een half uur voor sluitingstijd aanwezig te zijn

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-18:00

dagelijks 19:00-21:00

05 september t/m 14 oktober

u dient een half uur voor sluitingstijd aanwezig te zijn

ma t/m vr Geen bediening

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

15 oktober t/m 31 december

ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

Hoge Dwarsvaart (232c)

De Blauwe Dromer, brug over sluis (4.3) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

De Blauwe Dromer, sluis (4.3) Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320-265566 Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-19:00

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

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (232d)

Leeghwatersluis (0.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

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

020-6686048

De Prins Willem-Alexandersluis wordt centraal bediend vanuit post Zuid,

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 00:00-23:59

Schellingwouderbrug (27.1) Bediening in winter op afstand; bediening in zomer op afstand van 19:00 tot

10:00 uur. Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: 18 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7973480 Bij openingstijden van 1 minuut is de eindtijd afhankelijk van het aanbod.

ma t/m vr 00:00-00:01

ma t/m vr 00:20-00:21

ma t/m vr 00:40-00:41

ma t/m vr 01:00-01:01

ma t/m vr 01:20-01:21

ma t/m vr 01:40-01:41

ma t/m vr 02:00-02:01

ma t/m vr 02:20-02:21

ma t/m vr 02:40-02:41

ma t/m vr 03:00-03:01

ma t/m vr 03:20-03:21

ma t/m vr 03:40-03:41

ma t/m vr 04:00-04:01

ma t/m vr 04:20-04:21

ma t/m vr 04:40-04:41

ma t/m vr 05:00-05:01

ma t/m vr 05:20-05:21

ma t/m vr 05:40-05:41

ma t/m vr 06:00-06:01

ma t/m vr 06:20-06:21

ma t/m vr 06:40-06:41

ma t/m vr 06:55-07:00

ma t/m vr 09:00-09:01

ma t/m vr 09:20-09:21

ma t/m vr 09:40-09:41

ma t/m vr 10:00-10:01

ma t/m vr 10:20-10:21

ma t/m vr 10:40-10:41

ma t/m vr 11:00-11:01

ma t/m vr 11:20-11:21

ma t/m vr 11:40-11:41
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ma t/m vr 12:00-12:01

ma t/m vr 12:20-12:21

ma t/m vr 12:40-12:41

ma t/m vr 13:00-13:01

ma t/m vr 13:20-13:21

ma t/m vr 13:40-13:41

ma t/m vr 14:00-14:01

ma t/m vr 14:20-14:21

ma t/m vr 14:40-14:41

ma t/m vr 15:00-15:01

ma t/m vr 15:20-15:21

ma t/m vr 15:40-15:41

ma t/m vr 15:55-16:00

ma t/m vr 18:00-18:01

ma t/m vr 18:20-18:21

ma t/m vr 18:40-18:41

ma t/m vr 19:00-19:01

ma t/m vr 19:20-19:21

ma t/m vr 19:40-19:41

ma t/m vr 20:00-20:01

ma t/m vr 20:20-20:21

ma t/m vr 20:40-20:41

ma t/m vr 21:00-21:01

ma t/m vr 21:20-21:21

ma t/m vr 21:40-21:41

ma t/m vr 22:00-22:01

ma t/m vr 22:20-22:21

ma t/m vr 22:40-22:41

ma t/m vr 23:00-23:01

ma t/m vr 23:20-23:21

ma t/m vr 23:40-23:41

za/zo/fstd 00:00-00:01

za/zo/fstd 00:20-00:21

za/zo/fstd 00:40-00:41

za/zo/fstd 01:00-01:01

za/zo/fstd 01:20-01:21

za/zo/fstd 01:40-01:41

za/zo/fstd 02:00-02:01

za/zo/fstd 02:20-02:21

za/zo/fstd 02:40-02:41

za/zo/fstd 03:00-03:01

za/zo/fstd 03:20-03:21

za/zo/fstd 03:40-03:41

za/zo/fstd 04:00-04:01

za/zo/fstd 04:20-04:21

za/zo/fstd 04:40-04:41

za/zo/fstd 05:00-05:01

za/zo/fstd 05:20-05:21

za/zo/fstd 05:40-05:41

za/zo/fstd 06:00-06:01

za/zo/fstd 06:20-06:21

za/zo/fstd 06:40-06:41

za/zo/fstd 07:00-07:01

za/zo/fstd 07:20-07:21

za/zo/fstd 07:40-07:41

za/zo/fstd 08:00-08:01
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za/zo/fstd 08:20-08:21

za/zo/fstd 08:40-08:41

za/zo/fstd 09:00-09:01

za/zo/fstd 09:20-09:21

za/zo/fstd 09:40-09:41

za/zo/fstd 10:00-10:01

za/zo/fstd 10:20-10:21

za/zo/fstd 10:40-10:41

za/zo/fstd 11:00-11:01

za/zo/fstd 11:20-11:21

za/zo/fstd 11:40-11:41

za/zo/fstd 12:00-12:01

za/zo/fstd 12:20-12:21

za/zo/fstd 12:40-12:41

za/zo/fstd 13:00-13:01

za/zo/fstd 13:20-13:21

za/zo/fstd 13:40-13:41

za/zo/fstd 14:00-14:01

za/zo/fstd 14:20-14:21

za/zo/fstd 14:40-14:41

za/zo/fstd 15:00-15:01

za/zo/fstd 15:20-15:21

za/zo/fstd 15:40-15:41

za/zo/fstd 16:00-16:01

za/zo/fstd 16:20-16:21

za/zo/fstd 16:40-16:41

za/zo/fstd 17:00-17:01

za/zo/fstd 17:20-17:21

za/zo/fstd 17:40-17:41

za/zo/fstd 18:00-18:01

za/zo/fstd 18:20-18:21

za/zo/fstd 18:40-18:41

za/zo/fstd 19:00-19:01

za/zo/fstd 19:20-19:21

za/zo/fstd 19:40-19:41

za/zo/fstd 20:00-20:01

za/zo/fstd 20:20-20:21

za/zo/fstd 20:40-20:41

za/zo/fstd 21:00-21:01

za/zo/fstd 21:20-21:21

za/zo/fstd 21:40-21:41

za/zo/fstd 21:55-22:00

za/zo/fstd 22:00-22:01

za/zo/fstd 22:20-22:21

za/zo/fstd 22:40-22:41

za/zo/fstd 23:00-23:01

za/zo/fstd 23:20-23:21

za/zo/fstd 23:40-23:41

Zijkanaal I (233h)

Langebrug, Amsterdam (0.9) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen via de Westerkeersluis op tel. 020-6241457 of

marifoonkanaal 22.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:30-07:00

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

ma t/m vr 18:00-21:30

za 10:00-14:30
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zo/fstd Geen bediening

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 00:00-23:59

Noordersluis, IJmuiden, sluisdeur in buitenhoofd (5.7) Bij een waterstand van NAP+3,40m wordt niet geschut.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0255-514457 dagelijks 00:00-23:59

Noordersluis, IJmuiden, sluisdeur in binnenhoofd (6.1) Bij een waterstand van NAP+3,40m wordt niet geschut.

marifoonkanaal: 22 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 00:00-23:59

Middensluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (2.6) Bij een waterstand van NAP+2,00m wordt niet geschut.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0255-514457 dagelijks 00:00-23:59

Middensluis, IJmuiden, brug over binnenhoofd (2.8) Bij een waterstand van NAP+2,00m wordt niet geschut.

marifoonkanaal: 22 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 00:00-23:59

Zuidersluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (0.7) Bij een waterstand van NAP+2,00m wordt niet geschut.

marifoonkanaal: 22 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0255-514457 dagelijks 00:00-23:59

Noordhollandsch Kanaal (234)

Willem I-sluis (0.4) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: 20 ma t/m vr 05:00-22:00

telefoonnummer: 020-6360970 za 09:00-19:00

zo/fstd 09:00-20:00

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr 05:00-22:00

za 09:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Gerben Wagenaarbrug (1.0) Buiksloterdraaibrug wordt op afstand bediend vanaf de Meeuwenpleinbrug.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:30-17:30

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Amsterdam, brug (1.5) Buiksloterdraaibrug wordt op afstand bediend vanaf de Meeuwenpleinbrug.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:30-17:30

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Meeuwenpleinbrug (1.5) Buiksloterdraaibrug wordt op afstand bediend vanaf de Meeuwenpleinbrug.
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marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:30-17:30

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Buiksloterdraaibrug (2.6) Buiksloterdraaibrug wordt op afstand bediend vanaf de Meeuwenpleinbrug.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:30-17:30

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

IJdoornlaanbrug (3.3) Buiksloterdraaibrug wordt op afstand bediend vanaf de Meeuwenpleinbrug.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:30-17:30

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Jan Blankenbrug (14.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-07:15

telefoonnummer: 0299-427592 ma t/m vr 08:15-16:30

ma t/m vr 17:30-22:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-07:15

ma t/m vr 08:15-16:30

ma t/m vr 17:30-22:00

za 09:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Noord-Hollandskanaalspoorbrug Purmerend (14.9) 30 maart t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 05:55-06:01

telefoonnummer: 088-2314108 ma t/m vr 06:25-06:31

ma t/m vr 06:55-07:01

ma t/m vr 07:25-07:31

ma t/m vr 07:55-08:01

ma t/m vr 08:25-08:31

ma t/m vr 08:55-09:01

ma t/m vr 09:25-09:31

ma t/m vr 09:55-10:01

ma t/m vr 10:25-10:31

ma t/m vr 10:55-11:01

ma t/m vr 11:25-11:31

ma t/m vr 11:55-12:01

ma t/m vr 12:25-12:31

ma t/m vr 12:55-13:01

ma t/m vr 13:25-13:31

ma t/m vr 13:55-14:01

ma t/m vr 14:25-14:31

ma t/m vr 14:55-15:01

ma t/m vr 15:25-15:31

ma t/m vr 15:58-16:04
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ma t/m vr 16:28-16:34

ma t/m vr 16:58-17:04

ma t/m vr 17:28-17:34

ma t/m vr 17:58-18:04

ma t/m vr 18:25-18:31

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 21:25-21:31

ma t/m vr 21:25-21:31

za 08:25-08:31

za 08:55-09:01

za 09:25-09:31

za 09:55-10:01

za 10:25-10:31

za 10:55-11:01

za 11:25-11:31

za 11:55-12:01

za 12:25-12:31

za 12:55-13:01

za 13:25-13:31

za 13:55-14:01

za 14:25-14:31

za 14:55-15:01

za 15:25-15:31

za 15:55-16:01

za 16:25-16:31

za 16:55-17:01

za 17:25-17:31

za 17:55-18:01

za 18:25-18:31

zo 01:45-15:01

zo 08:25-08:31

zo 08:55-09:01

zo 09:25-09:31

zo 09:55-10:01

zo 10:25-10:31

zo 10:55-11:01

zo 11:25-11:31

zo 11:55-12:01

zo 12:25-12:31

zo 12:55-13:01

zo 13:25-13:31

zo 13:55-14:01

zo 14:25-14:31

zo 15:25-15:31

zo 15:55-16:01

zo 16:25-16:31

zo 16:55-17:01

zo 17:25-17:31

zo 17:55-18:01

zo 18:25-18:31

01 november t/m 29 maart

ma t/m vr 05:55-06:01

ma t/m vr 06:25-06:31
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ma t/m vr 06:55-07:01

ma t/m vr 07:25-07:31

ma t/m vr 07:55-08:01

ma t/m vr 08:25-08:31

ma t/m vr 08:55-09:01

ma t/m vr 09:25-09:31

ma t/m vr 09:55-10:01

ma t/m vr 10:25-10:31

ma t/m vr 10:55-11:01

ma t/m vr 11:25-11:31

ma t/m vr 11:55-12:01

ma t/m vr 12:25-12:31

ma t/m vr 12:55-13:01

ma t/m vr 13:25-13:31

ma t/m vr 13:55-14:01

ma t/m vr 14:25-14:31

ma t/m vr 14:55-15:01

ma t/m vr 15:25-15:31

ma t/m vr 15:58-16:04

ma t/m vr 16:28-16:34

ma t/m vr 16:58-17:04

ma t/m vr 17:28-17:34

ma t/m vr 17:58-18:04

ma t/m vr 18:25-18:31

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 08:25-08:31

za 08:55-09:01

za 09:25-09:31

za 09:55-10:01

za 10:25-10:31

za 10:55-11:01

za 11:25-11:31

za 11:55-12:01

za 12:25-12:31

za 12:55-13:01

za 13:25-13:31

za 13:55-14:01

za 14:25-14:31

Purmerend, brug over binnenhoofd (16.2) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20 ma t/m vr 06:00-07:15

telefoonnummer: 0299-423614 ma t/m vr 08:15-16:30

ma t/m vr 17:30-22:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-07:15

ma t/m vr 08:15-16:30

ma t/m vr 17:30-22:00

za 09:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

Sluis Purmerend (16.2) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 20 ma t/m vr 06:00-07:15

Pagina 473 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

telefoonnummer: 0299-423614 ma t/m vr 08:15-16:30

ma t/m vr 17:30-22:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 06:00-07:15

ma t/m vr 08:15-16:30

ma t/m vr 17:30-22:00

za 09:00-15:00

zo/fstd Geen bediening

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: 0299-423614 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

zo/fstd Geen bediening

Leeghwaterbrug, Alkmaar (38.3) Ma t/m vr in de periode tussen 08.00 - 08.10 en 17.00 - 17.10 uur mag de

brug maximaal één keer worden geopend voor de beroepsvaart; de

recreatievaart krijgt, behalve in de maanden juli en augustus, geen aparte

opening en mag evenmim "meeliften" met de beroepsvaart. Ma t/m vr

tussen 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 Ivm werkzaamheden geldt het volgende: - Stremming Leeghwaterbrug

Alkmaar west · woensdag 5 juli 2017 t/m zaterdag 29 september 2018 -

Oponthoud maximaal 0,5 u alle richtingen recreatievaart Leeghwaterbrug

Alkmaar · woensdag 5 juli 2017 t/m zaterdag 29 september 2018 -

Doorvaartbreedte maximaal 10,5 m Leeghwaterbrug Alkmaar · woensdag 1

november 2017 t/m donderdag 23 mei 2019 - Geen bediening

Leeghwaterbrug Alkmaar · vrijdag 19 januari 2018 t/m zondag 31 maart

2019 Maandag tot vrijdag 06:15 tot 08:30 · vrijdag 19 januari 2018 t/m

zondag 31 maart 2019 Maandag tot vrijdag 15:45 tot 18:15 Bruggen

worden apart geopend in plaats van tegelijkertijd.

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
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Ivm werkzaamheden geldt het volgende: - Stremming Leeghwaterbrug

Alkmaar west · woensdag 5 juli 2017 t/m zaterdag 29 september 2018 -

Oponthoud maximaal 0,5 u alle richtingen recreatievaart Leeghwaterbrug

Alkmaar · woensdag 5 juli 2017 t/m zaterdag 29 september 2018 -

Doorvaartbreedte maximaal 10,5 m Leeghwaterbrug Alkmaar · woensdag 1

november 2017 t/m donderdag 23 mei 2019 - Geen bediening

Leeghwaterbrug Alkmaar · vrijdag 19 januari 2018 t/m zondag 31 maart

2019 Maandag tot vrijdag 06:15 tot 08:30 · vrijdag 19 januari 2018 t/m

zondag 31 maart 2019 Maandag tot vrijdag 15:45 tot 18:15 Bruggen

worden apart geopend in plaats van tegelijkertijd.

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 09:00-19:00

16 september t/m 31 oktober

Ivm werkzaamheden geldt het volgende: - Stremming Leeghwaterbrug

Alkmaar west · woensdag 5 juli 2017 t/m zaterdag 29 september 2018 -

Oponthoud maximaal 0,5 u alle richtingen recreatievaart Leeghwaterbrug

Alkmaar · woensdag 5 juli 2017 t/m zaterdag 29 september 2018 -

Doorvaartbreedte maximaal 10,5 m Leeghwaterbrug Alkmaar · woensdag 1

november 2017 t/m donderdag 23 mei 2019 - Geen bediening

Leeghwaterbrug Alkmaar · vrijdag 19 januari 2018 t/m zondag 31 maart

2019 Maandag tot vrijdag 06:15 tot 08:30 · vrijdag 19 januari 2018 t/m

zondag 31 maart 2019 Maandag tot vrijdag 15:45 tot 18:15 Bruggen

worden apart geopend in plaats van tegelijkertijd.

ma t/m vr 06:00-06:45

ma t/m vr 08:00-08:10

ma t/m vr 08:00-15:00

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

Ivm werkzaamheden geldt het volgende: - Stremming Leeghwaterbrug

Alkmaar west · woensdag 5 juli 2017 t/m zaterdag 29 september 2018 -

Oponthoud maximaal 0,5 u alle richtingen recreatievaart Leeghwaterbrug

Alkmaar · woensdag 5 juli 2017 t/m zaterdag 29 september 2018 -

Doorvaartbreedte maximaal 10,5 m Leeghwaterbrug Alkmaar · woensdag 1

november 2017 t/m donderdag 23 mei 2019 - Geen bediening

Leeghwaterbrug Alkmaar · vrijdag 19 januari 2018 t/m zondag 31 maart

2019 Maandag tot vrijdag 06:15 tot 08:30 · vrijdag 19 januari 2018 t/m

zondag 31 maart 2019 Maandag tot vrijdag 15:45 tot 18:15 Bruggen

worden apart geopend in plaats van tegelijkertijd.

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 09:00-16:00

zo/fstd 00:00-00:00

Friesebrug (40.5) Bediening op afstand vanaf de Tesselse brug.

marifoonkanaal: 20 16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135 ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:10-07:15

ma t/m vr 07:25-07:35
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ma t/m vr 07:40-07:45

ma t/m vr 07:55-08:05

ma t/m vr 08:10-08:15

ma t/m vr 08:25-08:35

ma t/m vr 08:40-08:45

ma t/m vr 08:55-16:00

ma t/m vr 16:10-16:15

ma t/m vr 16:25-16:35

ma t/m vr 16:40-16:45

ma t/m vr 16:55-17:05

ma t/m vr 17:10-17:15

ma t/m vr 17:25-17:35

ma t/m vr 17:40-17:45

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:10-07:15

ma t/m vr 07:25-07:35

ma t/m vr 07:40-07:45

ma t/m vr 07:55-08:05

ma t/m vr 08:10-08:15

ma t/m vr 08:25-08:35

ma t/m vr 08:40-08:45

ma t/m vr 08:55-16:00

ma t/m vr 16:10-16:15

ma t/m vr 16:25-16:35

ma t/m vr 16:40-16:45

ma t/m vr 16:55-17:05

ma t/m vr 17:10-17:15

ma t/m vr 17:25-17:35

ma t/m vr 17:40-17:45

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:10-07:15

ma t/m vr 07:25-07:35

ma t/m vr 07:40-07:45

ma t/m vr 07:55-08:05

ma t/m vr 08:10-08:15

ma t/m vr 08:25-08:35

ma t/m vr 08:40-08:45

ma t/m vr 08:55-16:00

ma t/m vr 16:10-16:15

ma t/m vr 16:25-16:35

ma t/m vr 16:40-16:45

ma t/m vr 16:55-17:05

ma t/m vr 17:10-17:15

ma t/m vr 17:25-17:35

ma t/m vr 17:40-17:45

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

ma t/m vr 06:00-07:00

ma t/m vr 07:10-07:15
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ma t/m vr 07:25-07:35

ma t/m vr 07:40-07:45

ma t/m vr 07:55-08:05

ma t/m vr 08:10-08:15

ma t/m vr 08:25-08:35

ma t/m vr 08:40-08:45

ma t/m vr 08:55-16:00

ma t/m vr 16:10-16:15

ma t/m vr 16:25-16:35

ma t/m vr 16:40-16:45

ma t/m vr 16:55-17:05

ma t/m vr 17:10-17:15

ma t/m vr 17:25-17:35

ma t/m vr 17:40-17:45

ma t/m vr 18:00-22:00

za 09:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Ringersbrug (41.0) Bediening op afstand vanaf de Tesselse brug.

marifoonkanaal: 20 16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135 ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

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

zo/fstd Geen bediening

Tesselse brug (41.2) Bediening op afstand vanaf de Tesselse brug.

marifoonkanaal: 20 16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135 ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

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

zo/fstd Geen bediening

Noord-Hollandskanaalspoorbrug Alkmaar (41.5) De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 30 maart t/m 31 oktober

telefoonnummer: 088-2314108 ma t/m vr 06:26-06:34

ma t/m vr 06:56-07:04

ma t/m vr 07:26-07:34

ma t/m vr 07:56-08:04

ma t/m vr 08:26-08:34

ma t/m vr 08:56-09:04

ma t/m vr 09:26-09:34

ma t/m vr 09:55-10:03
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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 12:25-12:33

ma t/m vr 12:55-13:03

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

ma t/m vr 16:56-17:04

ma t/m vr 17:26-17:34

ma t/m vr 17:56-18:04

ma t/m vr 18:26-18:34

ma t/m vr 18:54-19:02

ma t/m vr 19:25-19:33

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

ma t/m vr 21:55-22:03

za 09:26-09:34

za 09:55-10:03

za 10:25-10:33

za 10:55-11:03

za 11:25-11:33

za 11:55-12:03

za 12:25-12:33

za 12:55-13:03

za 13:25-13:33

za 13:55-14:03

za 14:25-14:33

za 14:55-15:03

za 15:25-15:33

za 15:55-16:03

za 16:25-16:33

za 16:55-17:03

za 17:25-17:33

za 17:55-18:03

zo 09:25-09:33

zo 09:55-10:03

zo 10:25-10:33

zo 10:55-11:03

zo 11:25-11:33

zo 11:55-12:03

zo 12:25-12:33

zo 12:55-13:03

zo 13:25-13:33

zo 13:55-14:03

zo 14:25-14:33

zo 14:55-15:03

zo 15:25-15:33

zo 15:55-16:03
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zo 16:25-16:33

zo 16:55-17:03

zo 17:25-17:33

zo 17:55-18:03

01 november t/m 29 maart

ma t/m vr 06:26-06:34

ma t/m vr 06:56-07:04

ma t/m vr 07:26-07:34

ma t/m vr 07:56-08:04

ma t/m vr 08:26-08:34

ma t/m vr 08:56-09:04

ma t/m vr 09:26-09:34

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 12:25-12:33

ma t/m vr 12:55-13:03

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

ma t/m vr 16:56-17:04

ma t/m vr 17:26-17:34

ma t/m vr 17:56-18:04

ma t/m vr 18:26-18:34

ma t/m vr 18:54-19:02

ma t/m vr 19:25-19:33

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

ma t/m vr 21:55-22:03

za 09:26-09:34

za 09:55-10:03

za 10:25-10:33

za 10:55-11:03

za 11:25-11:33

za 11:55-12:03

za 12:25-12:33

za 12:55-13:03

za 13:25-13:33

za 13:55-14:03

za 14:25-14:33

za 14:55-15:03

za 15:25-15:33

za 15:55-16:03

Victoriebrug (41.5) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: [onbekend] za 09:00-20:00

zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september
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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 09:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Huiswaarderbrug (in N245) (42.4) Bediening op afstand vanaf Tesselse brug.

marifoonkanaal: 20 16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135 Ma t/m vr in de periode tussen 07.50 - 08.20 en 17.10 - 17.30 uur mag de

brug éénmaal per vaarrichting, dus in totaal maximaal twee keer, worden

geopend.

ma t/m vr 06:00-07:20

ma t/m vr 07:50-08:20

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:10-17:30

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

Ma t/m vr in de periode tussen 07.50 - 08.20 en 17.10 - 17.30 uur mag de

brug éénmaal per vaarrichting, dus in totaal maximaal twee keer, worden

geopend.

ma t/m vr 06:00-07:20

ma t/m vr 07:50-08:20

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:10-17:30

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

16 september t/m 15 oktober

Ma t/m vr in de periode tussen 07.50 - 08.20 en 17.10 - 17.30 uur mag de

brug éénmaal per vaarrichting, dus in totaal maximaal twee keer, worden

geopend.

ma t/m vr 06:00-07:20

ma t/m vr 07:50-08:20

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:10-17:30

ma t/m vr 18:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

Ma t/m vr in de periode tussen 07.50 - 08.20 en 17.10 - 17.30 uur mag de

brug éénmaal per vaarrichting, dus in totaal maximaal twee keer, worden

geopend.

ma t/m vr 06:00-07:20

ma t/m vr 07:50-08:20

ma t/m vr 09:00-16:30

ma t/m vr 17:10-17:30

ma t/m vr 18:00-22:00

za 09:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Vlielandbrug (42.7) Bediening op afstand vanaf de Tesselse brug.

marifoonkanaal: 20 16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135 ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00
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01 juni t/m 15 september

ma t/m vr 06:00-22:00

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

zo/fstd Geen bediening

Koedijkervlotbrug (44.0) Bediening op afstand vanaf de Tesselse brug.

marifoonkanaal: 20 16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5117135 ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

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

zo/fstd Geen bediening

Rekervlotbrug (46.0) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: [onbekend] 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

zo/fstd Geen bediening

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 09:00-20:00

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
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ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

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 09:00-20:00

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

zo/fstd Geen bediening

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 09:00-20:00

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

zo/fstd Geen bediening

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 09:00-20:00

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
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ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

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 09:00-20:00

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

zo/fstd Geen bediening

Koegrasbrug, spoorbrug (74.2) De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 30 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 07:52-08:07

ma t/m vr 08:22-08:37

ma t/m vr 08:52-09:07

ma t/m vr 09:22-09:37

ma t/m vr 09:52-10:07

ma t/m vr 10:22-10:37

ma t/m vr 10:52-11:07

ma t/m vr 11:22-11:37

ma t/m vr 11:52-12:07

ma t/m vr 12:22-12:37

ma t/m vr 12:52-13:07

ma t/m vr 13:52-14:07

ma t/m vr 14:22-14:37

ma t/m vr 14:52-15:07

ma t/m vr 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 18:22-18:37

ma t/m vr 18:52-19:00

ma t/m vr 19:22-19:30

ma t/m vr 19:52-20:00

ma t/m vr 20:22-20:30

ma t/m vr 20:52-21:00

ma t/m vr 21:22-21:30

ma t/m vr 21:52-22:00
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za 08:52-09:07

za 09:22-09:37

za 09:52-10:07

za 10:22-10:37

za 10:52-11:07

za 11:22-11:37

za 11:52-12:07

za 12:22-12:37

za 12:52-13:07

za 13:52-14:07

za 14:22-14:37

za 14:52-15:07

za 15:22-15:37

za 15:52-16:07

za 16:22-16:37

za 16:52-17:01

za 17:22-17:37

za 17:52-18:07

za 18:22-18:37

za 18:52-19:00

za 19:22-19:30

za 19:52-20:00

zo 08:52-09:07

zo 09:22-09:37

zo 09:52-10:07

zo 10:22-10:37

zo 10:52-11:07

zo 11:22-11:37

zo 11:52-12:07

zo 12:22-12:37

zo 12:52-13:07

zo 13:52-14:07

zo 14:22-14:37

zo 14:52-15:07

zo 15:22-15:37

zo 15:52-16:07

zo 16:22-16:37

zo 16:52-17:07

zo 17:22-17:37

zo 17:52-18:07

zo 18:22-18:37

zo 18:52-19:00

01 november t/m 29 maart

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 07:52-08:07

ma t/m vr 08:22-08:37

ma t/m vr 08:52-09:07

ma t/m vr 09:22-09:37

ma t/m vr 09:52-10:07

ma t/m vr 10:22-10:37

ma t/m vr 10:52-11:07

ma t/m vr 11:22-11:37

ma t/m vr 11:52-12:07

ma t/m vr 12:22-12:37
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ma t/m vr 12:52-13:07

ma t/m vr 13:52-14:07

ma t/m vr 14:22-14:37

ma t/m vr 14:52-15:07

ma t/m vr 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 18:22-18:37

ma t/m vr 18:52-19:00

ma t/m vr 19:22-19:30

ma t/m vr 19:52-20:00

ma t/m vr 20:22-20:30

ma t/m vr 20:52-21:00

ma t/m vr 21:22-21:30

ma t/m vr 21:52-22:00

za 08:52-09:07

za 09:22-09:37

za 09:52-10:07

za 10:22-10:37

za 10:52-11:07

za 11:22-11:37

za 11:52-12:07

za 12:22-12:37

za 12:52-13:07

za 13:52-14:07

za 14:22-14:37

za 14:52-15:07

za 15:22-15:37

Kooybrug (75.5) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 0223-521220 za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

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

zo/fstd Geen bediening

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/di t/m do 00:00-07:05

ma/di t/m do 08:10-16:00

ma/di t/m do 17:00-23:59

vr 00:00-07:05

vr 08:10-23:59

za/zo/fstd 00:00-23:59

Pagina 485 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (234c)

Van Kinsbergenbrug (0.6) Brug is niet permanent bemand: dan op afroep, aanvragen op tel. 0223-

613955 of marifoonkanaal 14.

marifoonkanaal: 14 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 0223-613955 ma/di t/m do 06:00-07:00

ma/di t/m do 08:10-12:00

ma/di t/m do 12:15-12:45

ma/di t/m do 13:00-16:00

ma/di t/m do 17:00-23:00

vr 06:00-07:00

vr 08:10-12:00

vr 12:15-12:45

vr 13:00-23:59

za 00:00-22:00

zo/fstd 08:00-23:00

Pontjesbrug Zuidstraat (1.3) 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 08:00-17:00

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 08:00-17:00

Willemsoordbrug (1.9) 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

Havens van Den Helder (235)

Koopvaardersschutsluis (0.1) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: 22 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: 0223-613292 /

0223-630177

Koopvaardersschutsluis, brug over binnenhoofd (0.1) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: 22 dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: 0223-613292 /

0223-630177

Vice-Admiraal Moormanbrug (1.3) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: 18 ma/di t/m do 00:00-07:05

telefoonnummer: 0223-652129 ma/di t/m do 08:10-12:00

ma/di t/m do 12:15-12:45

ma/di t/m do 13:00-16:00

ma/di t/m do 17:00-23:59

vr 00:00-07:05

vr 08:10-12:00

vr 12:15-12:45

vr 13:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-23:59

Natte Dok (235a)

Zeedoksluis, brug over buitenhoofd (0.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 14 Bediening na afspraak met Port of Den Helder tussen 08.00 - 17.00 uur.

Melden via VHF 14 of 0223 - 61 39 55. In verband met bediening van

meerdere objecten dient u rekening te houden met een mogelijke wachttijd

tussen de 1,0 en 1,5 uur.
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telefoonnummer: 0223-613955 ma t/m vr 08:00-17:00

za/zo 08:00-11:00

za/zo 15:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 08:00-11:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 18:00-21:00

za/zo 07:00-11:00

za/zo 13:00-16:00

za/zo 18:00-21:00

01 september t/m 30 september

Bediening na afspraak met Port of Den Helder tussen 08.00 - 17.00 uur.

Melden via VHF 14 of 0223 - 61 39 55. In verband met bediening van

meerdere objecten dient u rekening te houden met een mogelijke wachttijd

tussen de 1,0 en 1,5 uur.

ma t/m vr 08:00-17:00

za/zo 08:00-11:00

za/zo 13:00-15:00

za/zo 18:00-20:00

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks Geen bediening

Zeedoksluis (0.3) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening na afspraak met Port of Den Helder tussen 08.00 - 17.00 uur.

Melden via VHF 14 of 0223 - 61 39 55. In verband met bediening van

meerdere objecten dient u rekening te houden met een mogelijke wachttijd

tussen de 1,0 en 1,5 uur.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 08:00-17:00

za/zo 08:00-11:00

za/zo 15:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 08:00-11:00

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 18:00-21:00

za/zo 07:00-11:00

za/zo 13:00-16:00

za/zo 18:00-21:00

01 september t/m 30 september

Bediening na afspraak met Port of Den Helder tussen 08.00 - 17.00 uur.

Melden via VHF 14 of 0223 - 61 39 55. In verband met bediening van

meerdere objecten dient u rekening te houden met een mogelijke wachttijd

tussen de 1,0 en 1,5 uur.

ma t/m vr 08:00-17:00

za/zo 08:00-11:00

za/zo 13:00-15:00

za/zo 18:00-20:00

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks Geen bediening

Zeedoksluis, brug over binnenhoofd (0.3) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 14 Bediening na afspraak met Port of Den Helder tussen 08.00 - 17.00 uur.

Melden via VHF 14 of 0223 - 61 39 55. In verband met bediening van

meerdere objecten dient u rekening te houden met een mogelijke wachttijd

tussen de 1,0 en 1,5 uur.

telefoonnummer: 0223-613955 ma t/m vr 08:00-17:00

za/zo 08:00-11:00

za/zo 15:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 08:00-11:00

Pagina 487 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr 13:00-16:00

ma t/m vr 18:00-21:00

za/zo 07:00-11:00

za/zo 13:00-16:00

za/zo 18:00-21:00

01 september t/m 30 september

Bediening na afspraak met Port of Den Helder tussen 08.00 - 17.00 uur.

Melden via VHF 14 of 0223 - 61 39 55. In verband met bediening van

meerdere objecten dient u rekening te houden met een mogelijke wachttijd

tussen de 1,0 en 1,5 uur.

ma t/m vr 08:00-17:00

za/zo 08:00-11:00

za/zo 13:00-15:00

za/zo 18:00-20:00

01 oktober t/m 31 maart

dagelijks Geen bediening

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: 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

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: [onbekend] 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: 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

Wilhelminasluis, Zaandam (2.5) 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
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telefoonnummer: 075-6164932 ma t/m vr 06:00-06:30 In het aangewezen tijdsblok voor de spitssluiting

van de bruggen worden deze éénmalig(tussen

6.00-6.30 uur) bediend voor de beroepsvaart.

Pleziervaartuigen krijgen de gelegenheid in

konvooi mee te varen met de beroepsvaart

ma t/m vr 09:15-16:00

ma t/m vr 18:15-22:00 einde spitsstremming is afgestemd op de thans

geldende bedientijden spoorbrug en de

benodigde vaartijden gerekend met een

gemiddelde snelheid van 9 km/uur

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 juli t/m 15 september

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-20:00

zo 09:00-19:00

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:00-06:30 In het aangewezen tijdsblok voor de spitssluiting

van de bruggen worden deze éénmalig(tussen

6.00-6.30 uur) bediend voor de beroepsvaart.

Pleziervaartuigen krijgen de gelegenheid in

konvooi mee te varen met de beroepsvaart

ma t/m vr 09:15-16:00

ma t/m vr 18:15-22:00 Einde spitsstremming is afgestemd op de thans

geldende bedientijden spoorbrug en de

benodigde vaartijden gerekend met een

gemiddelde snelheid van 9 km/uur

za 07:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m vr 06:00-06:30 In het aangewezen tijdsblok voor de spitssluiting

van de bruggen worden deze éénmalig(tussen

6.00-6.30 uur) bediend voor de beroepsvaart.

Pleziervaartuigen krijgen de gelegenheid in

konvooi mee te varen met de beroepsvaart

ma t/m vr 09:15-16:00

ma t/m vr 18:15-22:00 Einde spitsstremming is afgestemd op de thans

geldende bedientijden spoorbrug en de

benodigde vaartijden gerekend met een

gemiddelde snelheid van 9 km/uur

za 07:00-17:00

zo/fstd 09:00-12:00 voor traject Voorzaan t/m Coenbrug v.v.

bediening tot 17.00 uur

Beatrixbrug, Zaandam (2.7) 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

Prins Bernhardbrug, Zaandam (4.1) Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in

Zaandam.
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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

Zaandam, spoorbrug (4.6) De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: 20 30 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 06:42-06:49

ma t/m vr 07:12-07:19

ma t/m vr 07:42-07:49

ma t/m vr 08:12-08:19

ma t/m vr 08:42-08:49

ma t/m vr 09:12-09:19

ma t/m vr 09:39-09:49

ma t/m vr 10:09-10:19

ma t/m vr 10:39-10:49

ma t/m vr 11:09-11:19

ma t/m vr 11:39-11:49

ma t/m vr 12:09-12:19

ma t/m vr 12:39-12:49

ma t/m vr 13:09-13:19

ma t/m vr 13:39-13:49

ma t/m vr 14:09-14:19

ma t/m vr 14:39-14:49

ma t/m vr 15:09-15:19

ma t/m vr 15:38-15:45

ma t/m vr 16:08-16:15

ma t/m vr 16:38-16:45

ma t/m vr 17:08-17:15

ma t/m vr 17:38-17:45

ma t/m vr 18:09-18:19

ma t/m vr 18:39-18:49

ma t/m vr 19:08-19:15

ma t/m vr 19:38-19:45

ma t/m vr 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

za 07:01-07:08

za 07:25-07:32

za 07:55-08:02

za 08:12-08:19

za 08:42-08:49

za 09:12-09:19

za 09:42-09:49

za 10:09-10:19

za 10:39-10:49

za 11:09-11:19
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za 11:39-11:49

za 12:09-12:19

za 12:39-12:49

za 13:09-13:19

za 13:39-13:49

za 14:09-14:19

za 14:39-14:49

za 15:09-15:19

za 15:39-15:49

za 16:09-16:19

za 16:39-16:49

za 17:09-17:19

za 17:39-17:49

za 18:09-18:19

za 18:39-18:49

za 19:08-19:15

za 19:38-19:45

zo 09:26-09:33

zo 09:43-09:50

zo 10:12-10:19

zo 10:42-10:49

zo 11:12-11:19

zo 11:39-11:49

zo 12:09-12:19

zo 12:39-12:49

zo 12:39-12:49

zo 13:09-13:19

zo 13:39-13:49

zo 14:09-14:19

zo 14:39-14:49

zo 15:09-15:19

zo 15:39-15:49

zo 16:09-16:19

zo 16:39-16:49

zo 17:09-17:19

zo 17:39-17:49

zo 18:09-18:19

zo 18:39-18:49

01 november t/m 29 maart

ma t/m vr 05:57-06:07

ma t/m vr 06:25-06:33

ma t/m vr 06:42-06:49

ma t/m vr 07:12-07:19

ma t/m vr 07:42-07:49

ma t/m vr 08:12-08:19

ma t/m vr 08:42-08:49

ma t/m vr 09:12-09:19

ma t/m vr 09:39-09:49

ma t/m vr 10:09-10:19

ma t/m vr 10:39-10:49

ma t/m vr 11:09-11:19

ma t/m vr 11:39-11:49

ma t/m vr 12:09-12:19

ma t/m vr 12:39-12:49

ma t/m vr 13:09-13:19

ma t/m vr 13:39-13:49
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ma t/m vr 14:09-14:19

ma t/m vr 14:39-14:49

ma t/m vr 15:09-15:19

ma t/m vr 15:38-15:45

ma t/m vr 16:08-16:15

ma t/m vr 16:38-16:45

ma t/m vr 17:08-17:15

ma t/m vr 17:38-17:45

ma t/m vr 18:09-18:19

ma t/m vr 18:39-18:49

ma t/m vr 19:08-19:15

ma t/m vr 19:38-19:45

ma t/m vr 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

za 07:01-07:08

za 07:25-07:32

za 07:55-08:02

za 08:12-08:19

za 08:42-08:49

za 09:12-09:19

za 09:42-09:49

za 10:09-10:19

za 10:39-10:49

za 11:09-11:19

za 11:39-11:49

za 12:09-12:19

za 12:39-12:49

za 13:09-13:19

za 13:39-13:49

za 14:09-14:19

za 14:39-14:49

za 15:09-15:19

za 15:39-15:49

za 16:09-16:19

za 16:39-16:49

zo 09:26-09:33

zo 09:43-09:50

zo 09:56-10:03

zo 10:12-10:19

zo 10:42-10:49

zo 11:12-11:19

zo 11:39-11:49

zo 12:09-12:19

zo 12:39-12:49

zo 16:39-16:49

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.
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ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-17:00

zo/fstd 09:00-12:00

Coenbrug (5.5) 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 ma t/m vr 06:00-06:30 In het aangewezen tijdsblok voor de spitssluiting

van de bruggen worden deze éénmalig(tussen

6.00-6.30 uur) bediend voor de beroepsvaart.

Pleziervaartuigen krijgen de gelegenheid in

konvooi mee te varen met de beroepsvaart

ma t/m vr 09:15-16:00

ma t/m vr 18:15-22:00 einde spitsstremming is afgestemd op de thans

geldende bedientijden spoorbrug en de

benodigde vaartijden gerekend met een

gemiddelde snelheid van 9 km/uur

za 07:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

01 juli t/m 15 september

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-20:00

zo 09:00-19:00

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:00-06:30 In het aangewezen tijdsblok voor de spitssluiting

van de bruggen worden deze éénmalig(tussen

6.00-6.30 uur) bediend voor de beroepsvaart.

Pleziervaartuigen krijgen de gelegenheid in

konvooi mee te varen met de beroepsvaart

ma t/m vr 09:15-16:00

ma t/m vr 18:15-22:00 Einde spitsstremming is afgestemd op de thans

geldende bedientijden spoorbrug en de

benodigde vaartijden gerekend met een

gemiddelde snelheid van 9 km/uur

za 07:00-20:00

zo 09:00-19:00

01 november t/m 31 maart

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m vr 06:00-06:30 In het aangewezen tijdsblok voor de spitssluiting

van de bruggen worden deze éénmalig(tussen

6.00-6.30 uur) bediend voor de beroepsvaart.

Pleziervaartuigen krijgen de gelegenheid in

konvooi mee te varen met de beroepsvaart

ma t/m vr 09:15-16:00

ma t/m vr 18:15-22:00 Einde spitsstremming is afgestemd op de thans

geldende bedientijden spoorbrug en de

benodigde vaartijden gerekend met een

gemiddelde snelheid van 9 km/uur

za 07:00-17:00

zo/fstd 09:00-12:00 voor traject Voorzaan t/m Coenbrug v.v.

bediening tot 17.00 uur

Julianabrug, Zaandijk (6.8) Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in

Zaandam.

marifoonkanaal: 18 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
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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

Zaanbrug (9.7) Alle bruggen worden op afstand bediend vanaf de Centrale Post in

Zaandam.

marifoonkanaal: 18 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

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

Beatrixbrug, 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: 20 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 075-6288022 ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-20:00

zo/fstd 09:00-19:00

16 oktober t/m 15 april

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen bediening.

ma t/m vr 06:00-22:00

za 07:00-17:00

zo/fstd 09:00-12:00

De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (236a)

Haaldersbroekerbrug (1.0) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 075-6351587 of 0654-743179.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Neckerbrug (9.8) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 15:00-17:00

telefoonnummer: [onbekend] za/zo/fstd 18:30-20:30

16 oktober t/m 15 april

dagelijks Geen bediening
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Knollendammervaart (236c)

Spijkerboor, brug (3.9) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-13:00

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 14:00-19:00

16 oktober t/m 15 april

dagelijks Geen bediening

Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (237)

Nauernaschebrug (0.3) 01 april t/m 30 oktober

marifoonkanaal: 20 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: 075-6816521 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) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-16:30

16 oktober t/m 15 april

telefoonnummer: 075-6169741 Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint

Laanbrug op tel: 075-6816888 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet

op tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.

ma t/m vr 09:00-16:30

Schermersluis, brug over bovenhoofd (1.2) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-16:30

16 oktober t/m 15 april

telefoonnummer: 075-6169741 Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint

Laanbrug op tel: 075-6816888 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet

op tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.

ma t/m vr 09:00-16:30

Brug Vrouwenverdriet (4.0) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-16:30

16 oktober t/m 15 april

telefoonnummer: 075-6877324 /

0653-251892

Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint

Laanbrug op tel: 075-6816888 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet

op tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.

ma t/m vr 09:00-16:30

Reint Laan Jr Brug (5.2) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: 20 dagelijks 09:00-16:30

16 oktober t/m 15 april

telefoonnummer: 075-6816521 Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint

Laanbrug op tel: 075-6816888 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet

op tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.

ma t/m vr 09:00-16:30

Krommenie, spoorbrug (7.2) --Staande Mast Route-- In de periode van 16-10 t/m 29-03: op maandag

t/m vrijdag alleen bediening op aanvraag, op zaterdag en zondag gesloten.

Tel: 075 6816521. De vermelde openingstijden gelden voor de periode

10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 30 maart t/m 09 december

telefoonnummer: 088-2314108 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
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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 19:03-19:06

ma t/m vr 19:33-19:36

ma t/m vr 20:03-20:06

ma t/m vr 20:33-20:36

ma t/m vr 21:03-21:06

ma t/m vr 21:33-21:36

ma t/m vr 22:03-22:06

za/zo 09:03-09:06

za/zo 09:33-09:36

za/zo 10:03-10:06

za/zo 10:33-10:36

za/zo 11:03-11:06

za/zo 11:33-11:36

za/zo 12:03-12:06

za/zo 12:33-12:36

za/zo 13:03-13:06

za/zo 13:33-13:36

za/zo 14:03-14:06

za/zo 14:33-14:36

za/zo 15:03-15:06

za/zo 15:33-15:36

za/zo 16:03-16:06

10 december t/m 29 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

za/zo Geen bediening

Krommenie, brug (in N203 W-O) (7.3) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-16:30

16 oktober t/m 15 april

telefoonnummer: 075-6877324 /

0653-251892

Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint

Laanbrug op tel: 075-6816888 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet

op tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.

ma t/m vr 09:00-16:30

Krommenie, brug (in N203, O-W) (7.3) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-16:30

16 oktober t/m 15 april

Pagina 496 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

telefoonnummer: 075-6877324 /

0653-251892

Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint

Laanbrug op tel: 075-6816888 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet

op tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.

ma t/m vr 09:00-16:30

Vaartbrug, Krommenie (7.8) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: 20 dagelijks 09:00-16:30

16 oktober t/m 15 april

telefoonnummer: 075-6816521 Alleen op afroep, 24-uur tevoren telefonisch aanvragen Vaartbrug, Reint

Laanbrug op tel: 075-6816888 Bruggen Krommenie, brug Vrouwenverdriet

op tel 0800-0200600 Schermersluis op tel: 0299-663000.

ma t/m vr 09:00-16:30

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] ma/di t/m do 09:00-16:30

telefoonnummer: 020-4031267 vr 09:00-16:30

vr 18:30-20:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

ma/di t/m do 09:00-16:30

ma/di t/m do 18:30-19:00

vr 09:00-16:30

vr 18:30-20:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

01 september t/m 15 oktober

ma/di t/m do 09:00-16:30

vr 09:00-16:30

vr 18:30-20:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

16 oktober t/m 15 november

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0299-651439.

ma t/m vr 10:00-13:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

16 november t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 075-6467646.

ma t/m vr 10:00-13:00

za/zo/fstd Geen bediening

Zuiderbrug, Broek in Waterland (3.6) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 09:00-16:30

telefoonnummer: 020-4031267 vr 09:00-16:30

vr 18:30-20:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

ma/di t/m do 09:00-16:30

ma/di t/m do 18:30-19:00

vr 09:00-16:30

vr 18:30-20:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

01 september t/m 15 oktober

ma/di t/m do 09:00-16:30

vr 09:00-16:30

vr 18:30-20:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

16 oktober t/m 15 november

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0299-651439.

ma t/m vr 10:00-13:00
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za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

16 november t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 075-6467646.

ma t/m vr 10:00-13:00

za/zo/fstd Geen bediening

Hefbrug Monnickendam (7.1) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 09:00-16:30

telefoonnummer: 0299-651439 vr 09:00-17:00

vr 18:00-20:00

za/zo/fstd 09:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

ma/di t/m do 09:00-17:00

ma/di t/m do 18:00-19:00

vr 09:00-17:00

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 november

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0299-651439.

ma t/m vr 10:00-13:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

16 november t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 075-6467646.

ma t/m vr 10:00-13:00

za/zo/fstd Geen bediening

Kloosterdijksluis (8.0) Sluis wordt op afstand bediend, of aanmelden via drukknoppen nabij de

sluis.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0299-655181 ma/di t/m do 09:00-13:00

ma/di t/m do 14:00-18:00

vr/za/zo/fstd 09:00-13:00

vr/za/zo/fstd 14:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

ma/di t/m do 09:00-13:00

ma/di t/m do 14:00-19:00

vr/za/zo/fstd 09:00-13:00

vr/za/zo/fstd 14:00-20:00

01 september t/m 15 oktober

ma/di t/m do 09:00-13:00

ma/di t/m do 14:00-18:00

vr/za/zo/fstd 09:00-13:00

vr/za/zo/fstd 14:00-20:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0622-264111.

ma t/m vr 10:00-13:00

za/zo/fstd Geen bediening

Kloosterdijksluis, brug over (8.0) 16 maart t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0299-651439

(Kloosterdijksluis: 0299-682216 b.g.g. 682222).

telefoonnummer: 0299-655181 ma t/m vr 10:00-13:00
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za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

16 april t/m 31 mei

ma/di t/m do 10:00-13:00

ma/di t/m do 14:00-17:00

vr/za/zo/fstd 10:00-13:00

vr/za/zo/fstd 14:00-17:00

vr/za/zo/fstd 18:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

dagelijks 10:00-13:00

dagelijks 14:00-17:00

dagelijks 18:00-20:00

01 september t/m 15 oktober

ma/di t/m do 10:00-13:00

ma/di t/m do 14:00-17:00

vr/za/zo/fstd 10:00-13:00

vr/za/zo/fstd 14:00-17:00

vr/za/zo/fstd 18:00-20:00

16 oktober t/m 15 november

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0299-651439

(Kloosterdijksluis: 0299-682216 b.g.g. 682222).

ma t/m vr 10:00-13:00

za 09:00-13:00

zo/fstd Geen bediening

16 november t/m 15 maart

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0299-651439

(Kloosterdijksluis: 0299-682216 b.g.g. 682222).

ma t/m vr 10:00-13:00

za/zo/fstd Geen bediening

Rietvinkbrug (8.4) 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] dagelijks Geen bediening

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: 0299-651328 /

0622-264111

ma/di t/m do 09:00-13:00

ma/di t/m do 14:00-18:00

vr/za/zo/fstd 09:00-13:00

vr/za/zo/fstd 14:00-20:00

01 juni t/m 31 augustus

ma/di t/m do 09:00-13:00

ma/di t/m do 14:00-19:00

vr/za/zo/fstd 09:00-13:00

vr/za/zo/fstd 14:00-20:00

01 september t/m 15 oktober

ma/di t/m do 09:00-13:00

ma/di t/m do 14:00-18:00

vr/za/zo/fstd 09:00-13:00

vr/za/zo/fstd 14:00-20:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0622-264111.
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ma t/m vr 10:00-13:00

za/zo/fstd Geen bediening

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] 01 april t/m 15 april

telefoonnummer: 0299-371339 Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0299-371339.

dagelijks 09:00-13:00

dagelijks 14:00-17:00

16 april t/m 31 mei

dagelijks 09:00-13:00

dagelijks 14:00-19:00

01 juni t/m 31 augustus

ma t/m vr 09:00-13:00

ma t/m vr 14:00-20:00

za/zo/fstd 09:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-19:00

01 september t/m 15 oktober

dagelijks 09:00-13:00

dagelijks 14:00-19:00

16 oktober t/m 31 oktober

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0299-371339.

dagelijks 09:00-13:00

dagelijks 14:00-17:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0299-371339.

ma t/m vr 09:00-13:00

ma t/m vr 14:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

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 09:30-17:00
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za/zo/fstd Geen bediening

Baanbrug, Edam (3.9) 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 09:30-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Constabelbrug (4.0) 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 09:30-17:00

za/zo/fstd Geen bediening
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Kwakelbrug (4.1) 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 09:30-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Brug Edam (4.3) 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: 0299-371477 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 09:30-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Trambrug, Edam (4.3) 16 april t/m 31 mei
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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 09:30-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Westerbuitenbrug (4.3) 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: 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 09:30-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Jan Koningbrug (4.5) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-13:00
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telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 14:00-19:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. Kwadijkerbrug

(J.Koningsbrug) 0299-623287 (0299-372653). Op 24 dec. en 31 dec.

bediening tot 16.00 uur.

ma t/m vr 09:00-13:00

ma t/m vr 14:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Kwadijkerbrug, Purmerend (8.6) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-13:00

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 14:00-19:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. Kwadijkerbrug

(J.Koningsbrug) 0299-623287 (0299-372653). Op 24 dec. en 31 dec.

bediening tot 16.00 uur.

ma t/m vr 09:00-13:00

ma t/m vr 14:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Wheermolenbrug (11.8) 16 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 10:00-13:00

telefoonnummer: 0612-544267 ma t/m vr 14:00-16:30

za/zo/fstd 10:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-17:00

16 mei t/m 15 september

ma t/m vr 09:00-13:00

ma t/m vr 14:00-16:00

ma t/m vr 18:00-19:00

za/zo/fstd 09:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-19:00

16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr 10:00-13:00

ma t/m vr 14:00-16:30

za/zo/fstd 10:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-17:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 1-uur tevoren aanvragen op tel. 088-6191250.

ma t/m vr 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Wherebrug, spoorbrug (12.4) Bediening in de periode 16-10 t/m 15-04: Maandag t/m vrijdag: bediening

op verzoek tussen 10.00 en 16.00 uur Telefonisch aanvragen bij de

gemeente, tenminste 1 uur voor de gewenste bediening, tel: 0299-452452

(publicatie op bord bij de brug). Zat, zon en feestdagen: Geen bediening.

De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 14 mei

telefoonnummer: 088-2314108 ma t/m vr 09:59-10:05

ma t/m vr 10:29-10:35

ma t/m vr 10:59-11:05

ma t/m vr 11:29-11:35

ma t/m vr 11:59-12:05

ma t/m vr 12:29-12:35

ma t/m vr 12:59-13:05

ma t/m vr 13:29-13:35

ma t/m vr 13:59-14:05

ma t/m vr 14:29-14:35

ma t/m vr 14:59-15:05

ma t/m vr 15:29-15:35
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ma t/m vr 15:59-16:05

ma t/m vr 16:29-16:35

za/zo 09:59-10:05

za/zo 10:29-10:35

za/zo 10:59-11:05

za/zo 11:29-11:35

za/zo 11:59-12:05

za/zo 12:29-12:35

za/zo 12:59-13:05

za/zo 13:29-13:35

za/zo 13:59-14:05

za/zo 14:29-14:35

za/zo 14:59-15:05

za/zo 15:29-15:35

za/zo 15:59-16:05

za/zo 16:29-16:35

za/zo 16:59-17:05

15 mei t/m 16 september

ma t/m vr 08:54-09:00

ma t/m vr 09:29-09:35

ma t/m vr 09:59-10:05

ma t/m vr 10:29-10:35

ma t/m vr 10:59-11:05

ma t/m vr 11:29-11:35

ma t/m vr 11:59-12:05

ma t/m vr 12:29-12:35

ma t/m vr 12:59-13:05

ma t/m vr 13:29-13:35

ma t/m vr 13:59-14:05

ma t/m vr 14:29-14:35

ma t/m vr 14:59-15:05

ma t/m vr 15:29-15:35

ma t/m vr 15:59-16:05

ma t/m vr 16:29-16:35

ma t/m vr 17:59-18:05

ma t/m vr 18:29-18:35

ma t/m vr 18:56-19:02

za/zo 09:29-09:35

za/zo 09:59-10:05

za/zo 10:29-10:35

za/zo 10:59-11:05

za/zo 11:29-11:35

za/zo 11:59-12:05

za/zo 12:29-12:35

za/zo 12:59-13:05

za/zo 13:29-13:35

za/zo 13:59-14:05

za/zo 14:29-14:35

za/zo 14:59-15:05

za/zo 15:29-15:35

za/zo 15:59-16:05

za/zo 16:29-16:35

za/zo 16:59-17:05

za/zo 17:29-17:35

za/zo 17:59-18:05

za/zo 18:29-18:35

Pagina 505 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

za/zo 18:56-19:02

17 september t/m 15 oktober

ma t/m vr 09:59-10:05

ma t/m vr 10:29-10:35

ma t/m vr 10:59-11:05

ma t/m vr 11:29-11:35

ma t/m vr 11:59-12:05

ma t/m vr 12:29-12:35

ma t/m vr 12:59-13:05

ma t/m vr 13:29-13:35

ma t/m vr 13:59-14:05

ma t/m vr 14:39-14:35

ma t/m vr 14:59-15:05

ma t/m vr 15:29-15:35

ma t/m vr 15:59-16:05

ma t/m vr 16:29-16:35

za/zo 09:59-10:05

za/zo 10:29-10:35

za/zo 10:59-11:05

za/zo 11:29-11:35

za/zo 11:59-12:05

za/zo 12:29-12:35

za/zo 12:59-13:05

za/zo 13:29-13:35

za/zo 13:59-14:05

za/zo 14:29-14:35

za/zo 14:59-15:05

za/zo 15:29-15:35

za/zo 15:59-16:05

za/zo 16:29-16:35

za/zo 16:59-17:05

16 oktober t/m 15 april

Bediening in de periode 16-10 t/m 15-04: Maandag t/m vrijdag: bediening

op verzoek tussen 10.00 en 16.00 uur Telefonisch aanvragen bij de

gemeente, tenminste 1 uur voor de gewenste bediening, tel: 0299-452452

(publicatie op bord bij de brug). Zat, zon en feestdagen: Geen bediening.

ma t/m vr 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Burgemeester D. Kooimanbrug (12.5) 16 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 10:00-13:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 14:00-16:30

za/zo/fstd 10:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-17:00

16 mei t/m 15 september

ma t/m vr 09:00-13:00

ma t/m vr 14:00-16:00

ma t/m vr 18:00-19:00

za/zo/fstd 09:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-19:00

16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr 10:00-13:00

ma t/m vr 14:00-16:30

za/zo/fstd 10:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-17:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 1-uur tevoren aanvragen op tel. 088-6191250.
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ma t/m vr 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Hoornse brug (13.0) 16 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 10:00-13:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 14:00-16:30

za/zo/fstd 10:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-17:00

16 mei t/m 15 september

ma t/m vr 09:00-13:00

ma t/m vr 14:00-16:00

ma t/m vr 18:00-19:00

za/zo/fstd 09:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-19:00

16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr 10:00-13:00

ma t/m vr 14:00-16:30

za/zo/fstd 10:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-17:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 1-uur tevoren aanvragen op tel. 088-6191250.

ma t/m vr 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Beemsterringvaart (241)

Beemsterbrug (29.5) 16 april t/m 15 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 10:00-13:00

telefoonnummer: 0622-503252 ma t/m vr 14:00-16:30

za/zo/fstd 10:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-17:00

16 mei t/m 15 september

ma t/m vr 09:00-13:00

ma t/m vr 14:00-16:00

ma t/m vr 18:00-19:00

za/zo/fstd 09:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-19:00

16 september t/m 15 oktober

ma t/m vr 10:00-13:00

ma t/m vr 14:00-16:30

za/zo/fstd 10:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-17:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 1-uur tevoren aanvragen op tel. 088-6191250.

ma t/m vr 10:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (242)

Hefbrug Oterleek (6.1) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 09:00-13:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 13:30-17:30

za/zo/fstd 09:00-13:00

za/zo/fstd 14:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen voor 17.00 uur op tel.

0800-0200600.

ma t/m vr 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening
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Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (242a)

Schutsluis Rustenburg (0.1) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

telefoonnummer: 072-5021548 zo/fstd 10:00-19:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0653-374186.

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Schutsluis Rustenburg, brug over bovenhoofd (0.1) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr Geen bediening

telefoonnummer: 072-5021548 zo/fstd 10:00-19:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0653-374186.

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-16:00

za/zo/fstd Geen bediening

Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (243)

Kraspolderbrug (0.5) Brug wordt op afstand bediend vanaf de Leeghwaterbrug.

marifoonkanaal: 20 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 072-5402715 ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:00-22:00

za/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

zo/fstd Geen bediening

Bolbrug, spoorbrug (5.0) De vermelde openingstijden gelden voor de periode 10-12-2017 tot

8-12-2018.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 088-2314108 ma t/m vr 06:26-06:31

ma t/m vr 06:56-07:01

ma t/m vr 07:26-07:31

ma t/m vr 07:56-08:01

ma t/m vr 08:26-08:31

ma t/m vr 08:56-09:01

ma t/m vr 09:26-09:31

ma t/m vr 09:56-10:01

ma t/m vr 10:26-10:31

ma t/m vr 10:56-11:01

ma t/m vr 11:26-11:31

ma t/m vr 11:56-12:01

ma t/m vr 12:26-12:31

ma t/m vr 12:56-13:01

ma t/m vr 13:26-13:31

ma t/m vr 13:56-14:01

ma t/m vr 14:26-14:31

ma t/m vr 14:56-15:01

ma t/m vr 15:26-15:31

ma t/m vr 15:56-16:01

ma t/m vr 16:26-16:31
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ma t/m vr 16:56-17:01

ma t/m vr 17:26-17:31

ma t/m vr 17:56-18:01

ma t/m vr 18:26-18:31

ma t/m vr 18:56-19:01

ma t/m vr 19:26-19:31

ma t/m vr 19:56-20:01

ma t/m vr 20:26-20:31

ma t/m vr 20:56-21:01

ma t/m vr 21:26-21:31

ma t/m vr 21:56-22:01

za 09:26-09:31

za 09:56-10:01

za 10:26-10:31

za 10:56-11:01

za 11:26-11:31

za 11:56-12:01

za 12:26-12:31

za 12:56-13:01

za 13:26-13:31

za 13:56-14:01

za 14:26-14:31

za 14:56-15:01

za 15:26-15:31

za 15:56-16:01

za 16:26-16:31

za 16:56-17:01

za 17:26-17:31

za 17:56-18:01

za 18:26-18:31

za 18:56-19:01

za 19:26-19:31

za 19:56-20:01

za 20:26-20:31

za 20:56-21:01

zo 09:26-09:31

zo 09:56-10:01

zo 10:26-10:31

zo 10:56-11:01

zo 11:26-11:31

zo 11:56-12:01

zo 12:26-12:31

zo 12:56-13:01

zo 13:26-13:31

zo 13:56-14:01

zo 14:26-14:31

zo 14:56-15:01

zo 15:26-15:31

zo 15:56-16:01

zo 16:26-16:31

zo 16:56-17:01

zo 17:26-17:31

zo 17:56-18:01

zo 18:26-18:31

zo 18:56-19:01

zo 19:26-19:31
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zo 19:56-20:01

zo 20:26-20:31

zo 20:56-21:01

16 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 06:26-06:31

ma t/m vr 06:56-07:01

ma t/m vr 07:26-07:31

ma t/m vr 07:56-08:01

ma t/m vr 08:26-08:31

ma t/m vr 08:56-09:01

ma t/m vr 09:26-09:31

ma t/m vr 09:56-10:01

ma t/m vr 10:26-10:31

ma t/m vr 10:56-11:01

ma t/m vr 11:26-11:31

ma t/m vr 11:56-12:01

ma t/m vr 12:26-12:31

ma t/m vr 12:56-13:01

ma t/m vr 13:26-13:31

ma t/m vr 13:56-14:01

ma t/m vr 14:26-14:31

ma t/m vr 14:56-15:01

ma t/m vr 15:26-15:31

ma t/m vr 15:56-16:01

ma t/m vr 16:26-16:31

ma t/m vr 16:56-17:01

ma t/m vr 17:26-17:31

ma t/m vr 17:56-18:01

ma t/m vr 18:26-18:31

ma t/m vr 18:56-19:01

ma t/m vr 19:26-19:31

ma t/m vr 19:56-20:01

ma t/m vr 20:26-20:31

ma t/m vr 20:56-21:01

ma t/m vr 21:26-21:31

ma t/m vr 21:56-22:01

za 09:26-09:31

za 09:56-10:01

za 10:26-10:31

za 10:56-11:01

za 11:26-11:31

za 11:56-12:01

za 12:26-12:31

za 12:56-13:01

za 13:26-13:31

za 13:56-14:01

za 14:26-14:31

za 14:56-15:01

za 15:26-15:31

za 15:56-16:01

za 16:26-16:31

za 16:56-17:01

za 17:26-17:31

za 17:56-18:01

za 18:26-18:31

za 18:56-19:01
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za 19:26-19:31

za 19:56-20:01

za 20:26-20:31

za 20:56-21:01

Nelson Mandelabrug, Alkmaar (5.0) Brug wordt op afstand bediend vanaf de Leeghwaterbrug.

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:00-22:00

za/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

zo/fstd Geen bediening

Roskamsluis (11.8) 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: 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 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Braaksluis (23.9) 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.
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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

za/zo/fstd Geen bediening

Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (244)

Brug De Twee Zwanen (0.2) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: [onbekend] za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op de dag voorafgaand voor 16.00 uur, op tel.

0224-571367.

ma t/m vr 06:00-18:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Zijperbrug (2.1) 01 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20 ma t/m vr 06:00-22:00

telefoonnummer: [onbekend] za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

16 september t/m 31 oktober

ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

01 november t/m 31 maart

Alleen op afroep, aanvragen op de dag voorafgaand voor 16.00 uur, op tel.

0224-571367.

ma t/m vr 06:00-18:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Molenkolksluis (10.7) 01 april t/m 15 april

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-18:00

16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0224-531254 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.
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ma t/m vr 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Westfrieschesluis (13.2) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

telefoonnummer: 0227-501602 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 17.00 uur

op tel: 0653-361398.

ma t/m vr 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Westfrieschesluis, brug over benedenhoofd (13.2) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

telefoonnummer: [onbekend] 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 17.00 uur

op tel: 0653-361398.

ma t/m vr 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Alkmaarse Brug (19.5) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

telefoonnummer: [onbekend] 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 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Overlekersluis (27.8) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 08:30-13:00

telefoonnummer: 0653-374186 ma t/m za 14:00-18:00

zo/fstd 09:00-13:00

zo/fstd 14:00-18:00

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

ma t/m za 14:00-18:00

zo/fstd 09:00-13:00

zo/fstd 14:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0653-374186.

ma t/m vr 09:00-17:00
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za/zo/fstd Geen bediening

Overlekersluis, spoorbrug (27.9) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 08:30-13:00

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m za 14:00-18:00

zo/fstd 09:00-13:00

zo/fstd 14:00-18:00

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

ma t/m za 14:00-18:00

zo/fstd 09:00-13:00

zo/fstd 14:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0653-374186.

ma t/m vr 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Westerhavensluis, Medemblik (28.6) 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

za/zo/fstd Geen bediening

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

za/zo Geen bediening

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 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Westerhavensluis, Medemblik, brug over bovenhoofd (28.6) 01 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: 9 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 Alleen op afroep

ma t/m vr 13:00-17:00 Alleen op afroep

za 09:00-11:00 Alleen op afroep.

za 15:00-17:00 Alleen op afroep.

zo/fstd 10:00-11:00 Alleen op afroep

zo/fstd 16:00-17:00 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 Alleen op afroep

ma t/m vr 13:00-17:00 Alleen op afroep
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za 09:00-11:00 Alleen op afroep

za 15:00-17:00 Alleen op afroep

zo/fstd 10:00-11:00 Alleen op afroep

zo/fstd 16:00-17:00 Alleen op afroep

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

ma t/m vr 13:00-17:00 Alleen op afroep

za/zo/fstd Geen bediening

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

za/zo/fstd Geen bediening

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

za/zo Geen bediening

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 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Wieringerwerfvaart (244d)

Middenmeerbrug (0.4) De 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 16.30 uur op tel: 06-53254822

dagelijks 08:30-17:30

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 17.00 uur, aanvragen op tel.

0227-606414, b.g.g. 604015.

ma t/m vr 09:00-13:00

ma t/m vr 13:30-17:30

za/zo/fstd Geen bediening

Middenmeerbrug (0.4) De 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 16.30 uur op tel: 06-53254822

dagelijks 08:30-17:30

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, op dag voorafgaand voor 17.00 uur, aanvragen op tel.

0227-606414, b.g.g. 604015.

ma t/m vr 09:00-13:00

ma t/m vr 13:30-17:30

za/zo/fstd Geen bediening

Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (245)

Kooysluis (0.2) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20 ma/di t/m do 06:00-07:15

telefoonnummer: 0223-521220 ma/di t/m do 08:00-16:00

ma/di t/m do 16:45-22:00

vr 06:00-07:15

vr 08:00-22:00
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za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

ma/di t/m do 06:00-07:15

ma/di t/m do 08:00-16:00

ma/di t/m do 16:45-22:00

vr 06:00-07:15

vr 08:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

16 september t/m 15 oktober

ma/di t/m do 06:00-07:15

ma/di t/m do 08:00-16:00

ma/di t/m do 16:45-22:00

vr 06:00-07:15

vr 08:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

ma/di t/m do 06:00-07:15

ma/di t/m do 08:00-16:00

ma/di t/m do 16:45-22:00

vr 06:00-07:15

vr 08:00-22:00

za 09:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Oostoeverbrug (0.3) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: 20 ma/di t/m do 06:00-07:15

telefoonnummer: [onbekend] ma/di t/m do 08:00-16:00

ma/di t/m do 16:45-22:00

vr 06:00-07:15

vr 08:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

ma/di t/m do 06:00-07:15

ma/di t/m do 08:00-16:00

ma/di t/m do 16:45-22:00

vr 06:00-07:15

vr 08:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-19:00

16 september t/m 15 oktober

ma/di t/m do 06:00-07:15

ma/di t/m do 08:00-16:00

ma/di t/m do 16:45-22:00

vr 06:00-07:15

vr 08:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

ma/di t/m do 06:00-07:15

ma/di t/m do 08:00-16:00

ma/di t/m do 16:45-22:00

vr 06:00-07:15

vr 08:00-22:00

za 09:00-16:00

zo/fstd Geen bediening

Balgzandbrug (6.1) Bediening op afstand vanaf bedieningspost De Kooy.

marifoonkanaal: 20 16 april t/m 31 mei

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 06:00-22:00

za/zo/fstd 09:00-18:00
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01 juni t/m 15 september

ma t/m vr 06:00-22:00

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

zo/fstd Geen bediening

Ulkesluisbrug (10.6) Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen

ontstaan. Ulkesluisbrug: oproep via drukbel.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Bediening aanvragen tussen 8.30 uur en 16.30 uur op tel: 06-53254822

dagelijks 08:30-17:30

16 oktober t/m 15 april

Bediening kan tot 16.00 uur op de voorafgaande werkdag worden

aangevraagd bij het Servicepunt Vaarwegen van de provincie

Noord-Holland, 0800-0200600.

ma t/m vr 08:30-16:30

za 08:30-17:00

zo/fstd Geen bediening

Nieuwesluizerbrug (15.1) Brugwachter bedient meerdere bruggen waardoor wachttijden kunnen

ontstaan. Ulkesluisbrug: oproep via drukbel.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: [onbekend] Bediening aanvragen tussen 8.30 uur en 16.30 uur op tel: 06-53254822

dagelijks 08:30-17:30

16 oktober t/m 15 april

Bediening kan tot 16.00 uur op de voorafgaande werkdag worden

aangevraagd bij het Servicepunt Vaarwegen van de provincie

Noord-Holland, 0800-0200600.

ma t/m vr 08:30-16:30

za 08:30-17:00

zo/fstd Geen bediening

Waardbrug (19.7) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

telefoonnummer: [onbekend] 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

za/zo/fstd 00:00-00:00

Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (245a)

Van Ewijcksluis, brug over (0.3) 15 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening op de hele uren.

telefoonnummer: 0223-531667 dagelijks 10:00-12:00

dagelijks 14:00-16:00

01 juni t/m 31 augustus

Bediening op de hele uren.

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-18:00

01 september t/m 14 oktober

Bediening op de hele uren.

dagelijks 10:00-12:00
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dagelijks 14:00-16:00

15 oktober t/m 14 april

dagelijks Geen bediening

Kleine Sluis, brug (4.0) Tijdelijk niet beweegbaar.

marifoonkanaal: [onbekend] 15 april t/m 31 mei

telefoonnummer: 0223-531755 Bediening op verzoek op de halve uren, aanvragen op tel. 0223-531755.

dagelijks 10:00-12:00

dagelijks 14:00-16:00

01 juni t/m 31 augustus

Bediening op verzoek op de halve uren, aanvragen op tel. 0223-531755.

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-18:00

01 september t/m 14 oktober

Bediening op verzoek op de halve uren, aanvragen op tel. 0223-531755.

dagelijks 10:00-12:00

dagelijks 14:00-16:00

15 oktober t/m 14 april

dagelijks Geen bediening

Zeesluis Oudesluis (8.1) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-12:00

telefoonnummer: 0224-221283 dagelijks 14:00-19:00

01 juni t/m 15 september

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 13:00-20:00

16 september t/m 15 oktober

dagelijks 09:00-12:00

dagelijks 14:00-19:00

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, minimaal 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0224-221283.

ma t/m za 09:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Slootvaart (246)

Schagerbrug (0.4) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

telefoonnummer: [onbekend] 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 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Schagerbrug (langzaam verkeer) (0.4) 16 april t/m 31 mei

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 09:00-18:00

01 juni t/m 15 september

telefoonnummer: [onbekend] 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 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening
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Slootsluis (4.2) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening aanvragen tussen 8.30 uur en 16.30 uur op tel: 06-53254822

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:30-17:30

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0227-604015.

ma t/m vr 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Slootsluis, brug over benedenhoofd (4.2) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] Bediening aanvragen tussen 8.30 uur en 16.30 uur op tel: 06-53254822

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks 08:30-17:30

16 oktober t/m 15 april

Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 0227-604015.

ma t/m vr 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Haukessluis (9.1) 16 april t/m 15 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 10:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

telefoonnummer: 0653-374186 Minimaal 24 uur van tevoren aanvragen op telefoonnummer: 06-53374186.

ma t/m vr 09:00-17:00

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: 0653-374186 dagelijks 10:00-18:00

16 oktober t/m 15 april

Minimaal 24 uur van tevoren aanvragen op telefoonnummer: 06-53374186.

ma t/m vr 09:00-17:00

Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (251)

Krabbersgatsluis (28.9) In het geval van bediening op afroep (zie schema) : minimaal 4 uur en

maximaal 12 uur voor bediening.

marifoonkanaal: 22 01 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: 088-7973915 / fax

0228-531250

Telefoonnummer bij : op afroep 0517-578173

ma t/m vr 00:00-05:59

ma t/m vr 06:00-21:59 Lokale bediening

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo 00:00-08:29

za/zo 08:30-17:30 Lokale bediening

za/zo 17:30-23:59

01 april t/m 31 oktober

Telefoonnummer bij : op afroep 0517-578173

dagelijks 00:00-05:59

dagelijks 06:00-21:59 Lokale bediening

dagelijks 22:00-23:59

01 november t/m 30 november

Telefoonnummer bij : op afroep 0517-578173

ma t/m vr 00:00-05:59

ma t/m vr 06:00-21:59 Lokale bediening

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo 00:00-08:29

za/zo 08:30-17:29 Lokale bediening

za/zo 17:30-23:59

01 december t/m 29 februari

Uw aanvraag minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor bediening.

Telefoonnummer 088-7974574

ma t/m vr 00:00-05:59
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ma t/m vr 06:00-21:59 Lokale bediening

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-23:59

Krabbersgatsluis, brug over buitenhoofd (29.1) In het geval van bediening op afroep (zie schema) : minimaal 4 uur en

maximaal 12 uur voor bediening.

marifoonkanaal: 22 01 maart t/m 31 maart

telefoonnummer: 0228-531253 / fax

0228-531250

Telefoonnummer bij : op afroep 0517-578173

ma t/m vr 00:00-05:59

ma t/m vr 06:00-21:59 Lokale bediening

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo 00:00-08:29

za/zo 08:30-17:30 Lokale bediening

za/zo 17:30-23:59

01 april t/m 31 oktober

Telefoonnummer bij : op afroep 0517-578173

dagelijks 00:00-05:59

dagelijks 06:00-21:59 Lokale bediening

dagelijks 22:00-23:59

01 november t/m 30 november

Telefoonnummer bij : op afroep 0517-578173

ma t/m vr 00:00-05:59

ma t/m vr 06:00-21:59 Lokale bediening

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo 00:00-08:29

za/zo 08:30-17:29 Lokale bediening

za/zo 17:30-23:59

01 december t/m 29 februari

Uw aanvraag minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor bediening.

Telefoonnummer 088-7974574

ma t/m vr 00:00-05:59

ma t/m vr 06:00-21:59 Lokale bediening

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-23:59

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: 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

ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

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
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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

ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (251b2)

Blauwpoortbrug (0.1) 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

ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

Compagniesbrug (0.5) 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

ma t/m vr Geen bediening

za/zo Geen bediening

Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (251e)

Naviduct Krabbersgat (2.1) 01 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: 22 Uw aanvraag minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor bediening.

Telefoonnummer 088-7974574

telefoonnummer: 088-7973915 ma t/m vr 00:00-05:59 Op afroep

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59 Op afroep

za/zo/fstd 00:00-08:29 Op afroep

za/zo/fstd 08:30-17:29

za/zo/fstd 17:30-23:59 Op afroep

01 april t/m 31 oktober

Uw aanvraag minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor bediening.

Telefoonnummer 088-7974574

dagelijks 00:00-05:59 Op afroep

dagelijks 06:00-22:00

dagelijks 22:00-23:59 Op afroep

01 november t/m 30 november

Pagina 521 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

Uw aanvraag minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor bediening.

Telefoonnummer 088-7974574

ma t/m vr 00:00-05:59 Op afroep

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59 Op afroep

za/zo/fstd 00:00-08:29 Op afroep

za/zo/fstd 08:30-17:29

za/zo/fstd 17:30-23:59 Op afroep

01 december t/m 29 februari

Uw aanvraag minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor bediening.

Telefoonnummer 088-7974574

ma t/m vr 00:00-05:59 Op afroep

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59 Op afroep

za/zo/fstd 00:00-23:59 Op afroep

Havens van Hoorn (253)

Ottobrug (1.2) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 74 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0654-202828.

telefoonnummer: 0654-202828 ma t/m vr 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Kleine Oostbrug (1.4) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 74 Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0654-202828.

telefoonnummer: 0654-202828 ma t/m vr 09:00-17:00

za/zo/fstd Geen bediening

Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (270)

Hefbrug Gouwsluis (0.2) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 0172-471968 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Gouwespoorbrug, Alpen aan den Rijn (0.5) --Staande Mast Route-- De vermelde openingstijden gelden voor de

periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0172-471968 ma t/m vr 00:22-00:35

ma t/m vr 06:12-06:16

ma t/m vr 06:22-06:36

ma t/m vr 06:42-06:46

ma t/m vr 06:52-07:06

ma t/m vr 07:12-07:16

ma t/m vr 07:22-07:36

ma t/m vr 07:42-07:46

ma t/m vr 07:52-08:06

ma t/m vr 08:12-08:16

ma t/m vr 08:22-08:36

ma t/m vr 08:42-08:46

ma t/m vr 08:52-10:06

ma t/m vr 10:12-10:16
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ma t/m vr 10:22-10:36

ma t/m vr 10:42-10:46

ma t/m vr 10:52-11:06

ma t/m vr 11:12-11:16

ma t/m vr 11:22-11:36

ma t/m vr 11:42-11:46

ma t/m vr 11:52-12:06

ma t/m vr 12:12-12:16

ma t/m vr 12:22-12:36

ma t/m vr 12:42-12:46

ma t/m vr 12:52-13:06

ma t/m vr 13:12-13:16

ma t/m vr 13:22-13:36

ma t/m vr 13:42-13:46

ma t/m vr 13:52-14:06

ma t/m vr 14:12-14:16

ma t/m vr 14:22-14:36

ma t/m vr 14:42-14:46

ma t/m vr 14:52-15:06

ma t/m vr 15:12-15:16

ma t/m vr 15:22-15:36

ma t/m vr 15:42-15:46

ma t/m vr 15:52-16:06

ma t/m vr 16:12-16:16

ma t/m vr 16:22-16:36

ma t/m vr 16:42-16:46

ma t/m vr 16:52-17:06

ma t/m vr 17:12-17:16

ma t/m vr 17:22-17:36

ma t/m vr 17:42-17:46

ma t/m vr 17:52-18:06

ma t/m vr 18:12-18:16

ma t/m vr 18:22-18:42

ma t/m vr 18:52-19:06

ma t/m vr 19:12-19:16

ma t/m vr 19:22-19:36

ma t/m vr 19:42-19:46

ma t/m vr 19:52-20:06

ma t/m vr 20:12-20:16

ma t/m vr 20:22-20:36

ma t/m vr 20:42-20:46

ma t/m vr 20:52-21:06

ma t/m vr 21:12-21:16

ma t/m vr 21:22-21:36

ma t/m vr 21:42-21:46

ma t/m vr 21:52-22:06

ma t/m vr 22:12-22:16

ma t/m vr 22:22-22:36

ma t/m vr 22:42-22:46

ma t/m vr 22:52-23:06

ma t/m vr 23:12-23:16

ma t/m vr 23:22-23:36

ma t/m vr 23:42-23:46

ma t/m vr 23:52-00:06

za 06:12-06:16

za 06:22-06:36
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za 06:42-06:46

za 06:52-07:06

za 07:12-07:16

za 07:22-07:36

za 07:42-07:46

za 07:52-08:06

za 08:12-08:16

za 08:22-08:36

za 08:42-08:46

za 08:52-09:06

za 09:12-09:16

za 09:22-09:36

za 09:42-09:46

za 09:52-10:06

za 10:12-10:16

za 10:22-10:36

za 10:42-10:46

za 10:52-11:06

za 11:12-11:16

za 11:22-11:36

za 11:42-11:46

za 11:52-12:06

za 12:12-12:16

za 12:22-12:36

za 12:42-12:46

za 12:52-13:06

za 13:12-13:16

za 13:22-13:36

za 13:42-13:46

za 13:52-14:06

za 14:12-14:16

za 14:22-14:36

za 14:42-14:46

za 14:52-15:06

za 15:12-15:16

za 15:22-15:36

za 15:42-15:46

za 15:52-16:06

za 16:12-16:16

za 16:22-16:36

za 16:42-16:46

za 16:52-17:06

za 17:12-17:16

za 17:22-17:36

za 17:42-17:46

za 17:52-18:06

zo 10:12-10:16

zo 10:22-10:36

zo 10:42-10:46

zo 10:52-11:06

zo 11:12-11:16

zo 11:22-11:36

zo 11:42-11:46

zo 11:52-12:06

zo 12:12-12:16

zo 12:22-12:36
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zo 12:42-12:46

zo 12:52-13:06

zo 13:12-13:16

zo 13:22-13:36

zo 13:42-14:36

zo 14:42-14:46

zo 14:52-15:06

zo 15:12-15:16

zo 15:22-15:36

zo 15:42-15:46

zo 15:52-16:06

zo 16:12-16:16

zo 16:22-16:36

zo 16:42-16:46

zo 16:52-17:06

zo 17:12-17:16

zo 17:22-17:36

zo 17:42-17:46

zo 17:52-18:06

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 00:22-00:35

ma t/m vr 06:12-06:16

ma t/m vr 06:22-06:36

ma t/m vr 06:42-06:46

ma t/m vr 06:52-07:06

ma t/m vr 07:12-07:16

ma t/m vr 07:22-07:36

ma t/m vr 07:42-07:46

ma t/m vr 07:52-08:06

ma t/m vr 08:12-08:16

ma t/m vr 08:22-08:36

ma t/m vr 08:42-08:46

ma t/m vr 08:52-09:06

ma t/m vr 09:12-09:16

ma t/m vr 09:22-09:36

ma t/m vr 09:42-09:46

ma t/m vr 09:52-10:06

ma t/m vr 10:12-10:16

ma t/m vr 10:22-10:36

ma t/m vr 10:42-10:46

ma t/m vr 10:52-11:06

ma t/m vr 11:12-11:16

ma t/m vr 11:22-11:36

ma t/m vr 11:42-11:46

ma t/m vr 11:52-12:06

ma t/m vr 12:12-12:16

ma t/m vr 12:22-12:36

ma t/m vr 12:42-12:46

ma t/m vr 12:52-13:06

ma t/m vr 13:12-13:16

ma t/m vr 13:22-13:36

ma t/m vr 13:42-13:46

ma t/m vr 13:52-14:06

ma t/m vr 13:52-14:06

ma t/m vr 14:12-14:16

ma t/m vr 14:12-14:16

Pagina 525 / 535



Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m vr 14:22-14:36

ma t/m vr 14:22-14:36

ma t/m vr 14:42-14:46

ma t/m vr 14:52-15:06

ma t/m vr 15:12-15:16

ma t/m vr 15:22-15:36

ma t/m vr 15:42-15:46

ma t/m vr 15:52-16:06

ma t/m vr 16:12-16:16

ma t/m vr 16:22-16:36

ma t/m vr 16:42-16:46

ma t/m vr 16:52-17:06

ma t/m vr 17:12-17:16

ma t/m vr 17:22-17:36

ma t/m vr 17:42-17:46

ma t/m vr 17:52-18:06

ma t/m vr 18:12-18:16

ma t/m vr 18:22-18:36

ma t/m vr 18:42-18:46

ma t/m vr 18:52-19:06

ma t/m vr 19:12-19:16

ma t/m vr 19:22-19:36

ma t/m vr 19:42-19:46

ma t/m vr 19:52-20:06

ma t/m vr 20:12-20:16

ma t/m vr 20:22-20:36

ma t/m vr 20:42-20:46

ma t/m vr 20:52-21:06

ma t/m vr 21:12-21:16

ma t/m vr 21:22-21:36

ma t/m vr 21:42-21:46

ma t/m vr 21:52-22:06

ma t/m vr 22:12-22:16

ma t/m vr 22:22-22:36

ma t/m vr 22:42-22:46

ma t/m vr 22:52-23:06

ma t/m vr 23:12-23:16

ma t/m vr 23:22-23:36

ma t/m vr 23:42-23:46

ma t/m vr 23:52-00:06

za 06:12-06:16

za 06:22-06:36

za 06:42-06:46

za 06:52-07:06

za 07:12-07:16

za 07:22-07:36

za 07:42-07:46

za 07:52-08:06

za 08:12-08:16

za 08:22-08:36

za 08:42-08:46

za 08:52-10:06

za 10:12-10:16

za 10:22-10:36

za 10:42-10:46

za 10:52-11:06
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za 11:12-11:16

za 11:22-11:36

za 11:42-11:46

za 11:52-12:06

za 12:12-12:16

za 12:52-13:06

za 13:12-13:16

za 13:22-13:36

za 13:42-13:46

za 13:52-14:06

za 14:12-14:16

za 14:22-14:36

za 14:42-14:46

za 14:52-15:06

za 15:12-15:16

za 15:22-15:36

za 15:42-15:46

za 15:52-16:06

za 16:12-16:16

za 16:22-16:36

za 16:42-16:46

za 16:52-17:06

za 17:12-17:16

za 17:22-17:36

za 17:42-17:46

za 17:52-18:06

Hefbrug Boskoop (5.1) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 0172-213263 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Hefbrug Waddinxveen (8.6) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 070 -4417500 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Coenecoopbrug (11.0) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 06:00-23:59
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telefoonnummer: 070-4417500 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 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Amaliabrug Waddinxveen (11.3) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma 06:00-23:59

telefoonnummer: 070-441 7500 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 en zondag zijnde - wordt bediend

tot 18:00 uur.

ma 06:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:00

za 06:00-18:00

zo/fstd Geen bediening

Gouwespoorbrug, Gouda (enkelspoor) (12.2) --Staande Mast Route-- De vermelde openingstijden gelden voor de

periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0182-513096 --Staande Mast Route--

ma t/m vr 05:56-06:01

ma t/m vr 08:28-08:33 Facultatief, alleen voor beroepsvaart

ma t/m vr 10:28-10:33

ma t/m vr 12:28-12:33

ma t/m vr 14:28-14:33

ma t/m vr 16:28-16:33 Facultatief, alleen voor beroepsvaart

ma t/m vr 18:28-18:33 Facultatief, alleen voor beroepsvaart

ma t/m vr 20:28-20:33

ma t/m vr 22:28-22:33

za 05:56-06:01

za 08:28-08:33

za 10:28-10:33

za 12:28-12:33

za 14:28-14:33

za 16:28-16:33

za 18:28-18:33

za 20:28-20:33

zo 10:28-10:33

zo 12:28-12:33

zo 14:28-14:33

zo 16:28-16:33

zo 18:28-18:33

01 november t/m 31 maart

-Staande Mast Route- In de periode van 1 november t/m 31 maart dient

een aanvraag voor een opening twee uur voor de gewenste opening

ingediend te worden vla telefoonnummer: 0182 513096.

ma t/m vr 05:56-06:01
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ma t/m vr 08:28-08:33 Facultatief, alleen voor beroepsvaart

ma t/m vr 10:28-10:33

ma t/m vr 12:28-12:33

ma t/m vr 14:28-14:33

ma t/m vr 16:28-16:33 Facultatief, alleen voor beroepsvaart

ma t/m vr 18:28-18:33 Facultatief, alleen voor beroepsvaart

ma t/m vr 20:28-20:33

ma t/m vr 22:28-22:33

za 05:56-06:01

za 08:28-08:33

za 10:28-10:33

za 12:28-12:33

za 14:28-14:33

za 16:28-16:33

za 18:28-18:33

za 20:28-20:33

Gouwespoorbrug, Gouda (viersporig) (12.4) -- Staande Mast Route -- De vermelde openingstijden gelden voor de

periode 10-12-2017 tot 8-12-2018.

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0182-513096 ma t/m vr 05:57-06:02

ma t/m vr 08:30-08:33 Zeiljachten die reeds liggen te wachten mogen

meeliften als goed wordt aangesloten

ma t/m vr 10:27-10:32

ma t/m vr 12:27-12:32

ma t/m vr 14:27-14:32

ma t/m vr 16:30-16:33 Zeiljachten die reeds liggen te wachten mogen

meeliften als goed wordt aangesloten

ma t/m vr 18:30-18:33 Zeiljachten die reeds liggen te wachten mogen

meeliften als goed wordt aangesloten

ma t/m vr 20:27-20:32

ma t/m vr 22:27-22:32

za 05:57-06:02

za 08:27-08:32

za 10:27-10:32

za 12:27-12:32

za 14:27-14:32

za 16:27-16:32

za 18:27-18:32

zo 10:27-10:32

zo 12:27-12:32

zo 14:27-14:32

zo 16:27-16:32

zo 18:27-18:32

01 november t/m 31 maart

--Staande Mast Route-- In de periode van 1 november t/m 31 maart dient

een aanvraag voor een opening twee uur voor de gewenste opening

ingediend te worden via telefoonnummer: 0182 513096.

ma t/m vr 05:57-06:02

ma t/m vr 08:30-08:33 Facultatief, alleen voor beroepsvaart

ma t/m vr 10:27-10:32

ma t/m vr 12:27-12:32

ma t/m vr 14:27-14:32

ma t/m vr 16:30-16:33 Facultatief, alleen voor beroepsvaart

ma t/m vr 18:30-18:33 Facultatief, alleen voor beroepsvaart

ma t/m vr 20:27-20:32

ma t/m vr 22:27-22:32

za 05:57-06:02
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za 08:27-08:32

za 10:27-10:32

za 12:27-12:32

za 14:27-14:32

za 16:27-16:32

za 18:27-18:32

Julianasluis (14.3) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 05:00-23:59

telefoonnummer: 0182-513096 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 - worden bediend

tot 18.00 uur

ma 05:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:30

za 05:00-19:00

zo/fstd 00:00-00:00

Julianasluis, brug over binnenhoofd (14.3) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 05:00-23:59

telefoonnummer: 0182-513096 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 - worden bediend

tot 18.00 uur

ma 05:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:30

za 05:00-19:00

zo/fstd 00:00-00:00

Julianasluis, brug over buitenhoofd (14.4) 01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18 ma 05:00-23:59

telefoonnummer: 0182-513096 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 - worden bediend

tot 18.00 uur

ma 05:00-23:59

di t/m do 00:00-23:59

vr 00:00-22:30

za 05:00-19:00

zo/fstd 00:00-00:00

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. Bruggen worden op afstand bediend.

marifoonkanaal: 18 01 januari t/m 31 december

telefoonnummer: 088-7974589 dagelijks 00:00-23:59

Kornwerderzand, brug in de A-7 (55.1) Bij een waterstand vanaf 1,80m+NAP en/of bij een groter verval dan 2,00m

is de sluis gestremd. Bruggen worden op afstand bediend.

marifoonkanaal: 18 01 januari t/m 31 december
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telefoonnummer: 088-7974589 dagelijks 00:00-23:59

Kornwerderzand, brug in de A-7 (b) (55.1) Bij een waterstand vanaf 1,80m+NAP en/of bij een groter verval dan 2,00m

is de sluis gestremd. Bruggen worden op afstand bediend.

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 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: 20 Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

telefoonnummer: 088-7974540 ma t/m vr 00:00-06:00

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-08:30

za/zo/fstd 08:30-17:30

za/zo/fstd 17:30-23:59

01 april t/m 31 oktober

Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

dagelijks 06:00-22:00

dagelijks 22:00-06:00

01 november t/m 30 november

Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

ma t/m vr 00:00-06:00

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-08:30

za/zo/fstd 08:30-17:30

za/zo/fstd 17:30-23:59

01 december t/m 29 februari

Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

ma t/m vr 00:00-06:00

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-23:59

Den Oever, brug in A-7 (b) (32.7) 01 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: 20 Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 00:00-06:00

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-08:30

za/zo/fstd 08:30-17:30

za/zo/fstd 17:30-23:59

01 april t/m 31 oktober

Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

dagelijks 06:00-22:00

dagelijks 22:00-06:00

01 november t/m 30 november

Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

ma t/m vr 00:00-06:00

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59
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za/zo/fstd 00:00-08:30

za/zo/fstd 08:30-17:30

za/zo/fstd 17:30-23:59

01 december t/m 29 februari

Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

ma t/m vr 00:00-06:00

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-23:59

Den Oever, brug in A-7 (32.8) 01 maart t/m 31 maart

marifoonkanaal: 20 Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 00:00-06:00

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-08:30

za/zo/fstd 08:30-17:30

za/zo/fstd 17:30-23:59

01 april t/m 31 oktober

Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

dagelijks 06:00-22:00

dagelijks 22:00-06:00

01 november t/m 30 november

Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

ma t/m vr 00:00-06:00

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-08:30

za/zo/fstd 08:30-17:30

za/zo/fstd 17:30-23:59

01 december t/m 29 februari

Indien op afroep, aanvraag min. 4 uur en max. 12 uur voor bediening, tel

088-7974574.

ma t/m vr 00:00-06:00

ma t/m vr 06:00-22:00

ma t/m vr 22:00-23:59

za/zo/fstd 00:00-23:59

Wolwevershaven (666)

Damiatebrug (0.2) Bediening aanvragen via marifoonkanaal 74 of op tel. 078-6144242.

marifoonkanaal: 74 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 078-6144242 dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 12:30-18:00

dagelijks 18:30-21:30

16 oktober t/m 15 april

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 12:30-16:30

zo/fstd Geen bediening

Nieuwe Haven te Dordrecht (668)

Engelenburgerbrug (0.2) Bediening aanvragen via marifoonkanaal 74, op tel. 078-6144242 of via

praatpalen nabij de brug. Brug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 74 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 078-6144242 dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 12:30-18:00
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dagelijks 18:30-21:30

16 oktober t/m 15 april

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 12:30-16:30

zo/fstd Geen bediening

Lange IJzerenbrug (0.4) Bediening aanvragen via marifoonkanaal 74 of op tel. 078-6144242.

marifoonkanaal: [onbekend] 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 078-6144242 dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 12:30-18:00

dagelijks 18:30-21:30

16 oktober t/m 15 april

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 12:30-16:30

zo/fstd Geen bediening

Leuvehaven te Dordrecht (670)

Mazelaarsbrug (0.2) Bediening aanvragen via marifoonkanaal 74 of op tel. 078-6144242.

marifoonkanaal: 74 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 078-6149076/06-39098

951

dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 12:30-18:00

dagelijks 18:30-21:30

16 oktober t/m 15 april

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 12:30-16:30

zo/fstd Geen bediening

Kalkhaven te Dordrecht (674)

Draaibrug, Dordrecht (0.2) Bediening aanvragen via marifoonkanaal 74 of op tel. 078-6144242. Buiten

bedieningstijden is de brug van maandag t/m vrijdag en zondagnacht

geopend voor de scheepvaart. Brug wordt op afstand bediend.

marifoonkanaal: 74 16 april t/m 15 oktober

telefoonnummer: 078-6144242 dagelijks 08:00-12:00

dagelijks 12:30-18:00

dagelijks 18:30-21:30

16 oktober t/m 15 april

ma t/m za 08:00-12:00

ma t/m za 12:30-16:30

zo/fstd Geen bediening

Spijkenisse, haven te (686)

Spijkenisse, voetbrug (0.3) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks Geen bediening

telefoonnummer: [onbekend]

Damsterhaven (763)

Havenbrug (0.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] dagelijks 00:00-23:59

telefoonnummer: 0596-640477

Eextahaven (776)

Scheemda, fiets/voetbrug (0.1) 01 mei t/m 30 september

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m za 06:00-12:00

telefoonnummer: 0597-591042 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

zo/fstd Geen bediening
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Industriehaven te Veendam (778)

Industriebrug, Veendam (0.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 Alleen op afroep, 6-uur tevoren, tijdens kantooruren, aanvragen op tel.

050-3164692 / 050-3164687.

telefoonnummer: [onbekend] dagelijks Geen bediening

Vluchthaven te Lemmer (784)

Riensluis (0.4) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0514-561331 of VHF 22.

telefoonnummer: 0514-561331 ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za 09:00-12:00

zo/fstd 19:00-19:30

01 september t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0514-561331 of VHF 22.

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Riensluis, brug over binnenhoofd (0.5) 01 mei t/m 31 augustus

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0514-561331 of VHF 22.

telefoonnummer: 0514-561331 ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za 09:00-12:00

zo/fstd 19:00-19:30

01 september t/m 30 april

Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0514-561331 of VHF 22.

ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 13:00-17:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Alblasserdam, haven te (842)

Werfbrug (0.3) Toegang tot Jachthaven Alblasserdam

marifoonkanaal: [onbekend] 01 april t/m 01 oktober

telefoonnummer: 06-39001688 dagelijks 08:00-22:00

Industriehavens 's-Hertogenbosch (846)

Gordelwegbrug (0.4) 15 april t/m 14 oktober

marifoonkanaal: [onbekend] ma/di t/m do 07:00-17:00

telefoonnummer: 0622-463550 vr 07:00-17:00

vr 19:00-19:01

za 09:00-10:00

zo/fstd 18:30-19:30

15 oktober t/m 14 april

ma t/m vr 07:00-17:00

za 09:00-10:00

zo/fstd Geen bediening

Industriehaven te Helmond (852)

Helmond, brug in de Churchilllaan (0.6) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, aanvragen op tel. 0653-238011.

telefoonnummer: 0653-238011 ma t/m vr 06:00-22:00

za 06:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

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.
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telefoonnummer: +32-93-447553 dagelijks Geen bediening

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 ma t/m vr Geen bediening

za/zo/fstd Geen bediening

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

marifoonkanaal: 18 01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0625-087635 ma t/m vr 06:00-22:00

za 09:00-18:00

zo/fstd 09:00-17:00

01 november t/m 31 maart

ma t/m vr 05:00-17:00

za 08:00-17:00

zo/fstd Geen bediening

Riekerhaven (943)

Riekerhavenbrug (in Jaagpad) (0.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: 22 ma t/m vr 00:00-23:59

telefoonnummer: 020-6155115 za/zo/fstd 00:00-06:30

za/zo/fstd 09:30-17:30

za/zo/fstd 21:30-23:59

Werkspoorhaven (955)

Werkspoorbrug, Utrecht (0.1) 01 januari t/m 31 december

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:30-07:30

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 08:30-12:00

ma t/m vr 13:30-16:00

ma t/m vr 17:45-19:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Industriehaven te Utrecht (957)

Industriehavenbrug, Utrecht (0.1) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] ma t/m vr 06:30-07:30

telefoonnummer: [onbekend] ma t/m vr 08:30-12:00

ma t/m vr 13:30-16:00

ma t/m vr 17:45-19:00

za 09:00-12:00

zo/fstd Geen bediening

Oude Vaartsche Rijn (963)

Amaliabrug (0.1) 04 december t/m 04 december

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 06-15858319

(antwoordapparaat).

telefoonnummer: 0615-858319 ma t/m vr 09:00-12:00

ma t/m vr 15:00-17:00

za 12:00-14:00

zo/fstd Geen bediening

Oranjebrug, Vreeswijk (0.6) 01 april t/m 31 maart

marifoonkanaal: [onbekend] Alleen op afroep, 24-uur tevoren aanvragen op tel. 06-15858319

telefoonnummer: 06-15858319 dagelijks Geen bediening
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