
In het zomerseizoen gaan weer veel recreanten het water op. 
Tijdens uw reis passeert u soms bruggen en sluizen. Dan is het 
goed om te weten dat sinds 1 januari 2015 bij een aantal bruggen 
en sluizen van Rijkswaterstaat de bediening is gewijzigd. Wat 
betekent dat voor u? 

Op aanvraag of minder open
De bediening van een aantal bruggen en sluizen is sinds 1 januari 
2015 op verschillende manieren aangepast/versoberd:
•	 Gewijzigde bedieningstijden: op bepaalde tijden is er geen 

bediening meer. 
•	 Minder sluismeesters op een bedieningscentrale, waardoor er op 

bepaalde tijden minder bediening is.
•	 Geen vaste sluismeester meer, de bediening gebeurt op aanvraag. 
Voor de scheepvaart, dus ook voor de recreatievaart, betekenen de 
versoberingsmaatregelen dat de kans op wachttijden iets groter is. 

Veranderingen per sluis en brug
Op de kaart aan de achterzijde ziet u waar de veranderingen zijn. 
Gedetailleerde informatie over de veranderingen bij deze bruggen 
en sluizen vindt u op www.rws.nl/versoberingbediening. 

Bereid uw reis voor 
Op www.vaarweginformatie.nl vindt u informatie over de  
bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in Nederland.  
Ook leest u hier over actuele stremmingen. Wist u dat u zich ook op 
deze informatie kunt abonneren? Kijk hiervoor onder ‘mijn 
vaarweginformatie’. 

Versobering
De wijzigingen in de bediening van bruggen en sluizen zijn het 
gevolg van een taakstelling uit het regeerakkoord die 
Rijkswaterstaat uitvoert. Om de effecten voor de recreatievaart en 
beroepsvaart te beperken, is samen met bedrijven in de scheep-
vaartsector en regionale overheden gekeken naar de minst 
ingrijpende oplossingen per sluis en/of brug.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rws.nl/versoberingbediening of 
www.vaarweginformatie.nl. U kunt ook bellen met 0800 – 8002 
(gratis, dagelijks 06.00 - 22.30 uur).

Bereid uw reis goed voor

Weet u hoe laat  
de sluis opengaat 
in 2015? 
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Meppelerdiep/ 
Spooldersluis

Maasroute

Sluizen Roompot, 
Zandkreek, 
Grevelingen en 
Bergse Diep

Hel-, Spiering-, O�er- 
en Biesboschsluis

Haringvlietbrug

Buitenhuizerbrug, 
brug A9 en Kaagbrug

Zuider-, Noorder- en 
Koninginnesluis

Kanalen Brabant 
(hoofdvaarweg)

Kanalen Brabant en Limburg 
(overige vaarwegen)

Stevinsluis en Naviduct

Sluizen Hengelo
 en Delden 

Ketel-, Eiland- en 
Ramspolbrug

Nijkerkersluis

Roggebotsluis

Algerasluis/-brug

Overzicht versoberingsmaatregelen 
bediening sluizen en bruggen


