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Wijziging bediening bruggen/sluizen per 1 januari 2015

17 december 2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat de bediening van diverse bruggen en 
sluizen wordt gewijzigd. Vanaf 1 januari 2015 geldt het volgende:

Nijkerkersluis (Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer, Nijkerk)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) De nieuwe bedientijden zijn

  1 april t/m 31 oktober*  1 november t/m 31 maart*

 ma t/m vr 07.30-19.00 07.30-18.00

za 10.00-19.00 09.00-13.00

 zo 10.00-19.00 Geen bediening

* 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 sluis niet bediend, behoudens voor de 
beroepsvaart.

Roggebotsluis (Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer, Dronten)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) De nieuwe bedientijden zijn

  1 april t/m 31 oktober  1 november t/m 31 maart

 ma t/m vr 07.30-19.00 08.30-17.30 (op aanvraag)*

za 10.00-19.00 10.00-16.00 (op aanvraag)*

 zo 10.00-19.00 10.00-16.00 (op aanvraag*

* Op aanvraag minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor bediening. Telefoonnummer 0517-578173.

Ramspolbrug (Ramsgeul, Noordoostpolder)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) In het voor-, hoog- en naseizoen blokbediening op vaste tijdstippen.
c) De nieuwe bedientijden zijn

  1 apr t/m 30 apr  1 mei t/m 15 sep  16 sep t/m 31 okt  1 nov t/m 31 mrt

 ma t/m do 10.00-18.00 10.00-17.30 10.00-18.00 09.00-17.00
(op aanvraag)*

ma t/m do 19.30

 vr 10.00-17.30 10.00-21.00 10.00-17.30 09.00-17.00
(op aanvraag)*

vr 19.30 19.30

 za / zo 10.00-17.30 10.00-21.00 10.00-17.30 10.00-16.00
(op aanvraag)*

za / zo 19.30 19.30

* Op aanvraag minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor bediening. Telefoonnummer 0517-578173.

Ketelbrug (Vaarweg vanaf het IJsselmeer naar het Ketelmeer, Dronten)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) In het voor-, hoog- en naseizoen blokbediening op vaste tijdstippen.
c) De nieuwe bedientijden zijn

  1 apr t/m 30 apr*  1 mei t/m 15 sep*  16 sep t/m 31 okt*  1 nov t/m 31 mrt*

 ma t/m do 09.30-16.00 09.30-16.00 09.30-16.00 09.30-16.00
(op aanvraag)**

ma t/m do 18.20
20.20

 vr 09.30-16.00 09.30-16.00 09.30-16.00 09.30-16.00
(op aanvraag)**

vr 18.20
20.20

18.20-20.20 18.20
20.20
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1 apr t/m 30 apr*  1 mei t/m 15 sep*  16 sep t/m 31 okt*  1 nov t/m 31 mrt*

 za / zo 09.30-18.00 09.30-20.20 09.30-18.00 10.00-16:00
(op aanvraag)**

za / zo 18.20
20.20

18.20
20.20

* Brug wordt zonder expliciete bedientijd om 10 minuten voor elk half en 10 minuten voor elk heel uur (.20 en.50) bediend
** Op aanvraag minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor bediening. Telefoonnummer 0517-578173.

Eilandbrug (Geldersche IJssel, Kampen)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) In het voor-, hoog- en naseizoen blokbediening op vaste tijdstippen.
c) De nieuwe bedientijden zijn

  1 apr t/m 30 apr  1 mei t/m 15 sep  16 sep t/m 31 okt  1 nov t/m 31 mrt

 ma t/m do 10.00-18.00 10.00-17.30 10.00-18.00 09.00-17.00
(op aanvraag)*

ma t/m do 19.10
21.10

 vr 10.00-17.30 10.00-21.00 10.00-17.30 09.00-17.00
(op aanvraag)*

vr 19.10
21.10

19.10
21.10

 za / zo 10.00-17.30 10.00-21.00 10.00-17.30 10.00-16.00
(op aanvraag)*

za / zo 19.10
21.10

19.10
21.10

* Op aanvraag minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor bediening. Telefoonnummer 0517-578173.

Buitenhuizerbrug (Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen, Haarlemmerliede en Spaarn-

woude)

a) De bediening in de winter is alleen op aanvraag beschikbaar.
b) De bedientijden na 1 april worden begin 2015 bekend gemaakt.
c) De bedientijden zijn

  1 januari t/m 31 maart

 ma t/m zo 05.00-23.00 (op aanvraag)*

* Aanvraag voor bediening: op werkdagen (van 09:00 tot 17:00 uur) en minimaal 24 uur voor de bediening via Verkeerspost 
Schellingwoude, telefoonnummer 020-665 97 52.

Brug zijkanaal C (Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen, Haarlemmerliede en Spaarn-

woude)

a) De bediening in de winter is alleen op aanvraag beschikbaar.
b) De bedientijden na 1 april worden begin 2015 bekend gemaakt.
c) De bedientijden zijn

  1 januari t/m 31 maart

 ma t/m vr 05.30-05.31 (op aanvraag)*
12.00-12.01 (op aanvraag)*
13.00-13.01 (op aanvraag)*
20.00-20.01 (op aanvraag)*

za 09.00-09.01 (op aanvraag)*
12.00-12.01 (op aanvraag)*
15.00-15.01 (op aanvraag)*

 Zo Geen bediening

* Aanvraag voor bediening: op werkdagen (van 09:00 tot 17:00 uur) en minimaal 24 uur voor de bediening via Verkeerspost 
Schellingwoude, telefoonnummer 020-665 97 52.

Kaagbrug (Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen, Lisse)

a) De bediening in de winter is alleen op aanvraag beschikbaar.
b) De bedientijden na 1 april worden begin 2015 bekend gemaakt.
c) De bedientijden zijn
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1 januari t/m 31 maart

 ma t/m vr 06.04-06.09 (op aanvraag)*
06.34-06.39 (op aanvraag)*
06.48-06.53 (op aanvraag)*
12.09-12.12 (op aanvraag)*
12.39-12.42 (op aanvraag)*
13.09-13.12 (op aanvraag)*
18.39-18.42 (op aanvraag)*
19.09-19.12 (op aanvraag)*
19.39-19.42 (op aanvraag)*

za 09.39-09.42 (op aanvraag)*
10.09-10.12 (op aanvraag)*
10.39-10.42 (op aanvraag)*
11.09-11.12 (op aanvraag)*
13.39-13.42 (op aanvraag)*
14.09-14.12 (op aanvraag)*

 Zo Geen bediening

* Aanvraag voor bediening: op werkdagen (van 09:00 tot 17:00 uur) en minimaal 24 uur voor de bediening via Verkeerspost 
Schellingwoude, telefoonnummer 020-665 97 52.

Zuidersluis (Merwedekanaal benoorden de Lek, Nieuwegein)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) Voornamelijk in de winter is alleen bediening op aanvraag beschikbaar.
c) De bedientijden zijn

  1 april t/m 31 oktober  1 november t/m 31 maart

 ma t/m vr 06.00-09.00 (op aanvraag)* 09.00-18.00
(op aanvraag)*

ma t/m vr 09.00-21.00

 za 09.00-21.00 10.00-17.00
(op aanvraag)*

zo 09.00-21.00 Geen bediening

* Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 24 uur 
vooraf, indien 24 uur niet haalbaar is vanwege kortere doorlooptijden kunnen schippers zich via de normale procedure 
aanmelden, bij drukte kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brugbediening Nieuwegein op 
telefoonnummer 030 – 60 06 339.

Noordersluis (Merwedekanaal benoorden de Lek, Nieuwegein)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) Voornamelijk in de winter is alleen bediening op aanvraag beschikbaar.
c) De bedientijden zijn

  1 april t/m 31 oktober  1 november t/m 31 maart

 ma t/m vr 06.00-09.00 (op aanvraag)* 09.00-18.00
(op aanvraag)*

ma t/m vr 09.00-21.00

 za 09.00-21.00 10.00-17.00
(op aanvraag)*

zo 09.00-21.00 Geen bediening

* Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 24 uur 
vooraf, indien 24 uur niet haalbaar is vanwege kortere doorlooptijden kunnen schippers zich via de normale procedure 
aanmelden, bij drukte kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brugbediening Nieuwegein op 
telefoonnummer 030 – 60 06 339.

Koninginnensluis (Merwedekanaal benoorden de Lek, Nieuwegein)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) Voornamelijk in de winter is alleen bediening op aanvraag beschikbaar.
c) De bedientijden zijn

  1 april t/m 31 oktober  1 november t/m 31 maart

 ma t/m vr 06.00-09.00 (op aanvraag)* 09.00-18.00
(op aanvraag)*

ma t/m vr 09.00-21.00

 za 09.00-21.00 10.00-17.00
(op aanvraag)*

zo 09.00-21.00 Geen bediening

* Aanvraag voor bediening: maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zodra de gewenste bedientijd bekend is. Aanmelden 24 uur 
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vooraf, indien 24 uur niet haalbaar is vanwege kortere doorlooptijden kunnen schippers zich via de normale procedure 
aanmelden, bij drukte kans op extra reistijd. Schipper kan zich alleen aanmelden via centrale brugbediening Nieuwegein op 
telefoonnummer 030 – 60 06 339.

Haringvlietbrug (Noord Hollandsch Diep, Numansdorp)

a) Voor deze brug geldt meer bediening op aanvraag.
b) De bedientijden zijn

  1 apr t/m 31 mei  1 jun t/m 15 aug  1 sep t/m 31 okt  1 nov t/m 31 mrt

 ma t/m do 09.30, 10.30, 11.30, 13.00, 
14.30, 15.45

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00,
15.30, 18.30, 19.00, 20.00

09.30, 10.30, 11.30, 
13.00, 14.30, 15.45

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 (op aan-
vraag)*

ma t/m do* 18.30, 19.30
(op aanvraag)*

21.00
(op aanvraag)*

18.30, 19.30
(op aanvraag)*

 vr 09.30, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 18.30

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00,
15.30, 18.30, 19.00, 20.00

09.30, 10.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 18.30

vr* 19.00, 20.00, 21.00 (op 
aanvraag)*

21.00
(op aanvraag)*

19.00, 20.00, 21.00
(op aanvraag)*

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 (op aan-
vraag)*

 za /zo 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 19.00, 20.00

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00

za / zo* 20.00, 21.00 (op aanvraag)* 21.00
(op aanvraag)*

20.00, 21.00 (op 
aanvraag)*

 za* 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 (op aan-
vraag)*

zo Geen bediening

* Bediening op aanvraag minimaal 4 uur voor bediening via Centrale bediening Volkeraksluizen op telefoonnummer 
0168-477500.

Helsluis (Helkanaal, Dordrecht)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) Bediening op aanvraag tussen 4 sluizen in plaats van 2.
c) In het voor- en naseizoen blokbediening op vaste tijdstippen.
d) De bedientijden zijn

  1 apr t/m 30 jun  1 jul t/m 31 aug  1 sep t/m 31 okt  1 nov t/m 31 mrt

 ma t/m do 11.00-12.00 09.00-19.00 11.00-12.00 08.00-17.00
(op aanvraag)*

ma t/m do 14.30-15.30 14.30-15.30

 vr/za 09.00-19.00 09.00-19.00 09.00-19.00 08.00-17.00
(op aanvraag)*

zo 09.00-19.00 09.00-19.00 09.00-19.00 Geen bediening

* 1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op telefoonnummer 0183-501 587.

Algerabrug/sluis (Hollandsche IJssel, Cappelle aan den IJssel)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) Bediening op de rustige momenten alleen op aanvraag beschikbaar.
c) De bedientijden zijn

  1 apr t/m 30 jun  1 jul t/m 31 aug  1 sep t/m 31 okt  1 nov t/m 31 mrt

 ma t/m vr 06.00-6.45
(op aanvraag)*

6.00-6.45
(op aanvraag)*

06.00-6.45
(op aanvraag)*

06.00-6.45
(op aanvraag)*

ma t/m vr 09.00-16.00** 9.00-16.00*** 09.00-16.00** 09.00-16.00**

 ma t/m vr 19.00-20.00
(op aanvraag)*

19.00-20.00
(op aanvraag)*

19.00-20.00
(op aanvraag)*

19.00-20.00
(op aanvraag)*

za 06.00-09.59
(op aanvraag)*

06.00-08.59
(op aanvraag)*

06.00-09.59
(op aanvraag)*

08.00-18.00
(op aanvraag)*

 za 10.00-18.00 09.00-18.00**** 10.00-18.00

za 18.01-20.00
(op aanvraag)*

18.01-20.00
(op aanvraag)*

18.01-20.00
(op aanvraag)*

 zo 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 Geen bediening

* Bediening op aanvraag, minimaal 4 uur voor bediening, bij de Algera op telefoonnummer 010-4506044.
** Bediening recreatievaart telkens 20 minuten over het hele uur. Bij aanbod beroepsvaart mogen de zeilboten meeliften.
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*** Bediening recreatievaart telkens 20 minuten en 50 minuten over het hele uur. Bij aanbod beroepsvaart mogen de zeilboten 
meeliften.
**** Bediening recreatievaart telkens 20 minuten over het hele uur en om 15.50. Bij aanbod beroepsvaart mogen de zeilboten 
meeliften.

Ottersluis (Wantij, Dordrecht)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) Bediening op aanvraag tussen 4 sluizen in plaats van 2.
c) In het voor- en naseizoen blokbediening op vaste tijdstippen.
d) De bedientijden zijn

  1 apr t/m 30 jun  1 jul t/m 31 aug  1 sep t/m 31 okt  1 nov t/m 31 mrt

 ma t/m do 09.00-10.30 09.00-19.00 09.00-10.30 08.00-17.00
(op aanvraag)*

ma t/m do 12.30-14.00 12.30-14.00

 vr/za 16.00-17.00 09.00-19.00 16.00-17.00 08.00-17.00
(op aanvraag)*

zo 09.00-19.00 09.00-19.00 09.00-19.00 Geen bediening

* 1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op telefoonnummer 0183-501 587.

Spieringsluis (Gat van den Hardenhoek, Werkendam)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) Bediening op aanvraag tussen 4 sluizen in plaats van 2.
c) In het voor- en naseizoen blokbediening op vaste tijdstippen.
d) De bedientijden zijn

  1 apr t/m 30 jun  1 jul t/m 31 aug  1 sep t/m 31 okt  1 nov t/m 31 mrt

 ma t/m do 09.30-10.30 09.00-19.00 09.30-10.30 08.00-17.00
(op aanvraag)*

ma t/m do 12.30-14.00 12.30-14.00

 vr/za 16.00-17.00 09.00-19.00 16.00-17.00 08.00-17.00
(op aanvraag)*

zo 09.00-19.00 09.00-19.00 09.00-19.00 Geen bediening

* 1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op telefoonnummer 0183-501 587.

Biesboschssluis (Vaarweg Spijkerboor-Werkendam, Werkendam)

a) De bedientijden in de zomer en winter zijn aangepast.
b) Bediening op aanvraag tussen 4 sluizen in plaats van 2.
c) In het voor- en naseizoen blokbediening op vaste tijdstippen.
d) De bedientijden zijn

  1 apr t/m 30 jun  1 jul t/m 31 aug  1 sep t/m 31 okt  1 nov t/m 31 mrt

 ma t/m do 08.00-09.00
11.00-12.00
14.30-15.30
17.00-18.00

08.00-20.00 08.00-09.00
11.00-12.00
14.30-15.30
17.00-18.00

08.00-17.00
(op aanvraag)*

vr 08.00-19.00 08.00-20.00 08.00-19.00 08.00-17.00
(op aanvraag)*

 za 08.00-19.00 08.00-19.00 08.00-19.00 08.00-17.00
(op aanvraag)*

zo 10.00-19.00 10.00-19.00 10.00-19.00 Geen bediening

* 1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op telefoonnummer 0183-501 587.

Zuid-Willemsvaart – sluis Empel t/m sluis Schijndel

a) De bedientijden zijn verruimd naar 24/7 bediening.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.
c) De bedientijden zijn

  1 jan t/m 31 december

 ma t/m zo 00.00-24.00*

* Kerstavond en Oudjaarsavond: bediening tot 22.00, 1 januari en 1e & 2e Kerstdag: gesloten. 27 december en 2 januari: start 
bediening om 06.00. Pasen en Pinksteren: 09.00-17.00, Hemelvaart: 00.00-24.00.

Wilhelminakanaal – sluis I t/m brug Heikantsebaan

a) De bedientijden zijn verruimd naar 24/7 bediening.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.

5 Staatscourant 2014 nr. 37398 24 december 2014



c) De bedientijden zijn

  1 jan t/m 31 december

 ma t/m zo 00.00-24.00*

* Kerstavond en Oudjaarsavond: bediening tot 22.00, 1 januari en 1e & 2e Kerstdag: gesloten. 27 december en 2 januari: start 
bediening om 06.00. Pasen en Pinksteren: 09.00-17.00, Hemelvaart: 00.00-24.00.

Amertakbrug (Amertak en Wilhelminakanaal, Geertruidenberg)

a) De bedientijden zijn verruimd naar 24/7 bediening op afroep.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.
c) De bedientijden zijn

  1 jan t/m 31 december

 ma t/m zo 00.00-24.00*

* Kerstavond en Oudjaarsavond: bediening tot 22.00, 1 januari en 1e & 2e Kerstdag: gesloten. 27 december en 2 januari: start 
bediening om 06.00. Pasen en Pinksteren: 09.00-17.00, Hemelvaart: 00.00-24.00.

Sluis Lith, Grave, Sint Andries en Macherse brug

a) De bedientijden zijn verruimd naar 24/7 bediening.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.
c) De bedientijden zijn

  1 jan t/m 31 december

 ma t/m zo 00.00-24.00*

* Kerstavond en Oudjaarsavond: bediening tot 17.00, 1 januari en 1e & 2e Kerstdag: gesloten. 27 december en 2 januari: start 
bediening om 06.00. Pasen en Pinksteren:09.00-17.00. Hemelvaart:00.00-24.00.

Maas (Noord-Zuid) van sluis Weurt t/m Sint Servaasbrug

a) De bedientijden zijn verruimd naar 24/7 bediening.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.
c) Sluis Bosscherveld, Brug Sint Servaas en Spoorbrug Maastricht zullen vanaf aansluiting op de 

centrale (medio 2015) 24/7 worden bediend.
d) De bedientijden zijn

  1 jan t/m 31 december

 ma t/m zo 00.00-24.00*

* Kerstavond en Oudjaarsavond: bediening tot 17.00, 1 januari en 1e & 2e Kerstdag: gesloten. 27 december en 2 januari: start 
bediening om 06.00. Pasen en Pinksteren:09.00-17.00. Hemelvaart: 00.00-24.00.

Zuid-Willemsvaart – sluis 4 t/m 13

a) De bedientijden blijven ongewijzigd.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.

Markbrug & Marksluis (Markkanaal, Oosterhout)

a) De bedientijden blijven ongewijzigd.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.

Wilhelminakanaal – brug Enschotsestraat t/m brug Oranjelaan

a) De bedientijden blijven ongewijzigd.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.

Sluis Panheel (Kanaal Wessem-Nederweert, Heel)

a) De bedientijden blijven ongewijzigd.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.

Zuid-Willemsvaart – sluis 16 en sluis 15

a) De bedientijden blijven ongewijzigd.
b) Indien de sluizen niet (op korte termijn) worden aangesloten op bediening op afstand zal tussen 

beide locaties worden gependeld.
c) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.

Sluis Hulsen (Noordervaart, Nederweert)

a) De bedientijden blijven ongewijzigd.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.

Roompotsluis (Oosterschelde, Veere) 
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a) De bedientijden blijven ongewijzigd.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.

  1 mei t/m 30 september  1 oktober t/m 31 april

 ma t/m zo 00.00-24.00* 00.00-24.00**

* Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 – 06.00), uitgezonderd in de nacht van zondag op maandag.
** Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00 – 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de 
herfstvakantie (NL) en Allerheiligen.

Zandkreeksluis (Zandkreek en Veerse Meer, Noord Beverland)

a) De bedientijden blijven ongewijzigd.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.

  1 mei t/m 30 september  1 oktober t/m 31 april

 ma t/m zo 00.00-24.00* 00.00-24.00**

* Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 – 06.00).
** Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00 – 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de 
herfstvakantie (NL) en Allerheiligen.

Grevelingensluis (Zuid-Grevelingen en Grevelingen, Schouwen-Duiveland)

a) De bedientijden blijven ongewijzigd.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.

  1 mei t/m 30 september  1 oktober t/m 31 april

 ma t/m zo 00.00-24.00* 00.00-24.00**

* Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 – 06.00).
** Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00 – 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de 
herfstvakantie (NL) en Allerheiligen.

Bergsediepsluis (Oosterschelde, Tholen)

a) De bedientijden blijven ongewijzigd.
b) Vanwege de versobering kans op extra wachttijden.

  1 mei t/m 30 september  1 oktober t/m 31 april

 ma t/m zo 00.00-24.00* 00.00-24.00**

* Kans op extra wachttijd tijdens de nacht (22.00 – 06.00).
** Kans op extra wachttijd uitgezonderd a) overdag op werkdagen (van 09.00 – 17.00) en b) tijdens het paasweekend, de 
herfstvakantie (NL) en Allerheiligen.
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