Nieuwe bedientijden bruggen NH-Kanaal
De provincie Noord-Holland heeft sinds vorig jaar (2016) nieuwe
bedientijden voor de bruggen over het Noordhollandsch Kanaal van Den
Helder tot en met Amsterdam en het kanaal De Stolpen-Schagen. Hier
komen ze:

Zomerseizoen: 1 april tot en met 31 oktober
1 april t/m 31 oktober
1 april t/m 31 oktober
1 april t/m 31 mei
1 juni t/m 15 september
16 september t/m 31 oktober

werkdagen
zaterdag
zon- feestdagen
zon- feestdagen
zon- feestdagen

06-22 uur
09-20 uur
09-18 uur
09-19 uur
09-18 uur

Bruggen & Sluizen in en rond Den Helder
(alleen de belangrijkste) bron: website Port of Den Helder
Moormanbrug (waar u nu dus alles over weet)
- Contact: VHF 18 of 0223-652129
Stremmingen (niet verwarren met bedieningstijden!)
maandag t/m donderdag
07.05-08.45 uur
12.00-12.15 uur
12.45-13.00 uur
16.00-17.00 uur

Vrijdag
07.05-08.45 uur
12.00-12.15 uur
12.45-13.00 uur

Van Kinsbergenbrug - Contact: VHF 14 of 0223-613955
Brug wordt bediend door Port of Den Helder. Er is geen permanente
bezetting op de brug
Stremmingen (niet verwarren met bedieningstijden!):
maandag t/m donderdag
07.05-08.10 uur
12.00-12.15 uur
12.45-13.00 uur
16.00-17.00 uur

vrijdag
12.00-12.15 uur
07.05-08.10 uur
12.45-13.00 uur

Burgemeester Visserbrug - Contact: VHF 22 of 0223-613292
Brug wordt op afstand bediend door personeel van de
Koopvaardersschutsluis
Bedieningstijden (inderdaad, niet te verwarren met stremmingen):
maandag t/m donderdag
00.00-07.05 uur
08.10-16.00 uur
17.00-24.00 uur

vrijdag
00.00-07.05 uur
08.10-24.00 uur
zater-, zon- en feestdagen
00.00-24.00 uur

Koopvaardersschutsluis
Contact: VHF 22 of 0223-613292
Bedieningstijden:
gehele jaar
00.00-24.00 uur
Zeedoksluis
Bediening door Port of Den Helder
Contact: VHF 14 of 0223-613955
Bedieningstijden
april en mei:
maandag t/m vrijdag
Bediening na afspraak tussen
08.00 - 17.00 uur. In verband met
bediening van meerdere objecten
dient u rekening te houden met
een mogelijke wachttijd tussen de
1,0 en 1,5 uur.
zaterdag en zondag
08.00 - 11.00 uur
13.00 - 15.00 uur
18.00 - 20.00 uur
juni t/m augustus:
maandag t/m vrijdag
08.00 - 11.00 uur
13.00 - 16.00 uur
18.00 - 21.00 uur
zaterdag en zondag
07.00 - 11.00 uur
13.00 - 16.00 uur
18.00 - 21.00 uur

september:
maandag t/m vrijdag
Bediening na afspraak tussen
08.00 -17.00 uur. In verband met
bediening meerdere objecten
dient u rekening te houden met
een mogelijke wachttijd tussen de
1 en 1,5 uur.
zaterdag en zondag
08.00 - 11.00 uur
13.00 - 15.00 uur
18.00 - 20.00 uur

Kooysluis met Oostoeverbrug - Contact: VHF 20 of 0223-521220
Bedieningstijden:
maandag t/m donderdag
06.00-07.15 uur
08.00-16.00 uur
16.45-22.00 uur
vrijdag
06.00-07.15 uur
08.00-22.00 uur

1 juni t/m 15 september:
zaterdag
09:00-20:00 uur
zon- en feestdagen
09.00-19.00 uur

zaterdag en zon- en feestdagen: 16 september t/m 15 oktober:
al naar gelang het seizoen!
zaterdag
09:00-20:00 uur
16 april t/m 31 mei:
zon- en feestdagen
zaterdag
09:00-18:00 uur
09:00-20:00 uur
zon- en feestdagen
16 oktober t/m 15 april:
09.00-18.00 uur
zaterdag
09.00-16.00 uur
zon- en feestdagen geen
bediening
Balgzandbrug bij Van Ewijcksluis, Stolper ophaalbrug en Zijper
ophaalbrug
Contact via VHF 20 of 0223-521220
Spoorbrug over het Noordhollandsch Kanaal
Bereikbaar via 072-5198557 (heeft geen marifoon)

