
Het gaat om:
● Nieuwe bedieningstijden voor alle 15 sluizen en beweegbare bruggen van de provincie Flevoland.   
 Voortaan worden de bruggen en sluizen bediend van 06.00 uur tot 22.00 uur. De openingstijden  
 op zaterdag en zon- en feestdagen blijven nagenoeg gelijk. Er zijn een paar uitzonderingen.  
 Deze kunt u vinden op www.flevoland.nl/bruggenensluizen
● De sluizen en bruggen die nu op afstand worden bediend vanuit Lelystad. Dit betekent dat er geen   
 sluis-/ brugwachter aanwezig is om u te helpen. De hulp komt via de luidspreker op de bruggen en   
 sluizen.

Hoog verval sluizen: dat doe je zo
Als u met uw boot of schip in en uit Flevoland vaart, dan is er een hoog verval in de sluis. Dit betekent 
dat u met uw vaartuig ongeveer 6 meter zakt of omhoog gaat. Daarbij is het goed om te weten wat u 
moet doen als u in onze sluizen ligt. Sla bijvoorbeeld de touwen om de glijstangen of glijtouwen heen, 
zodat ze meebewegen met het stijgen of zakken van het water in de sluis. In deze flyer vindt u zulke tips.

Rekening houden met elkaar
In deze nieuwe situatie vragen wij dan ook aan alle schippers, groot of klein, beroeps- of pleziervaart,  
om rekening met elkaar te houden. Iedereen moet immers aan de nieuwe situatie wennen en niet  
iedereen is even ervaren. Ook wij als provincie moeten wennen aan deze manier van werken.

Watersporten
Wij heten u van harte welkom op de Flevolandse wateren. Flevoland is een perfecte watersportprovincie. 
In de ruim negentigduizend hectare water die Flevoland rijk is, vindt u afwisselende vaargebieden met 
fraaie aanlegplaatsen, sfeervolle, moderne jachthavens en diverse mogelijkheden voor allerlei watersporten. 

Wij hopen dat u daar veel gebruik van gaat maken. Veel vaarplezier.
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Voor de scheepvaart in onze provincie zijn in 2014 een paar essentiële zaken gewijzigd.  
Daarop willen wij u in deze flyer attent maken, want de provincie is verantwoordelijk  
voor 15 bruggen en sluizen in Flevoland en heeft oog voor uw veiligheid.



Nieuw voor scheepvaart van en naar Flevoland in 2014

● Nieuwe bedieningstijden voor alle 15 sluizen en beweegbare bruggen van de provincie Flevoland.   
 Voortaan worden de bruggen en sluizen bediend van 06.00 uur tot 22.00 uur.  
 De openingstijden op zaterdag en zon- en feestdagen blijven nagenoeg gelijk:  
 zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur en op zon- en feestdagen van 09.00 tot 19.00 uur

● Sluizen en bruggen worden op afstand bediend vanuit Lelystad.

● Maximaal 1 uur van te voren kunt u bellen voor een sluis of brugopening met telefoonnummer:  
 0320 767 610 of via de drukknoppen bij de wachtplaatsen.

● Let op er is geen toezichthouder aanwezig bij de sluizen en bruggen.

● Informatieborden staan naast sluizen en bruggen.

www.flevoland.nl/bruggenensluizen

In de brug of sluis
● Volg de aanwijzingen van de brug- en sluiswachters op.

● Sla de touwen om de glijstangen en/of glijtouwen heen, zodat deze meebewegen in de sluis met het  
 stijgen of dalen van het water.

● Let op de stopstrepen in de sluis. Blijf binnen de stopstrepen.

● Advies: Ga in de sluis zoveel mogelijk om-en-om liggen: begin stuurboord en de volgende gaat   
 bakboord liggen.

● Trossen vast? Schroef uit!

● Soms kan de brug-/ sluiswachter een groot schip voorrang geven. Dit doet hij of zij alleen als dat de  
 veiligheid van iedereen ten goede komt.

● Houd met een klein schip in de sluis, zo mogelijk, enige afstand van een groot schip.

● Vaar bij een geopende brug vlot door.

Voor de brug en sluis
● Sluit achteraan bij wachtende boten voor bruggen en sluizen en wacht uw beurt af.    
 U wordt geschut op volgorde van aankomst.

● Zorg dat u uw schip binnen het bereik van de camera’s afmeert. Zo kan de brugwachter zien of er   
 schepen  zijn die de brug willen passeren.

● Is er een marifoon aan boord, luister deze dan goed uit (uitluisterplicht) op het ter    
 plaatse geldende marifoonkanaal. Vanaf 2015 heeft provincie Flevoland ook weer een marifoon.

● Wanneer de lichten groen en rood geven, kunt u in de richting van de brug varen.     
 Dit is het teken dat de brug spoedig open gaat. Wacht voor rood licht.

● Strijk bij drukke bruggen zo mogelijk de mast.

● Volg de aanwijzingen van de brug- en sluiswachters op.

Wat te doen bij brug of sluis


