Bedieningstijden van
sluizen en bruggen
Maart 2018

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.

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
Boazbrug (0.7)
marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0522-850722

Geen bediening
16 mei t/m 31 mei

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 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
Zuiderbrug, Meppel (0.9)
marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0522-850722

Geen bediening
16 mei t/m 31 mei

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 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
Emmabrug, Meppel (1.2)
marifoonkanaal: 22
telefoonnummer: 0522-850722

Geen bediening
16 mei t/m 31 mei

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 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
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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
telefoonnummer: 0522-850721

01 mei t/m 30 juni
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
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
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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.

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.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

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-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 -

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op bovenstaande

0651-385086

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-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 -

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op bovenstaande

0651-385086

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 -

Alleen op afroep voor beroepsvaart, aanvragen op bovenstaande

0651-385086

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

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
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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]
telefoonnummer: [onbekend]

01 april 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.

ma t/m za

08:00-12:00

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]
telefoonnummer: [onbekend]

01 april 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.

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]
telefoonnummer: [onbekend]

01 april 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.

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]
telefoonnummer: [onbekend]

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

01 april t/m 31 oktober
ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-19:00
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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]
telefoonnummer: 0561-477385

01 april 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
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.

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
Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

09:00-12:00
Pagina 260 / 540

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

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]
telefoonnummer: [onbekend]

01 april 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.

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.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

ma t/m za

08:00-12:00

ma t/m za

13:00-18:00

zo/fstd

Geen bediening

Pagina 261 / 540

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]
telefoonnummer: 0527-291981

01 april t/m 30 juni
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

Blokzijl, sluis (10.1)

Bij windkracht 7 of hoger worden de bruggen die in beheer zijn bij de
provincie Overijssel, niet bediend.

marifoonkanaal: [onbekend]
telefoonnummer: 0527-291981

01 april t/m 30 juni
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.

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS

dagelijks

09:00-12:00

dagelijks

13:00-19:00
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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
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)
marifoonkanaal: 18
telefoonnummer: 0527-252431

26 maart t/m 31 oktober
ma t/m za

07:30-12:30

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
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

Rijkswaterstaat CIV, bron: FIS-VNDS
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