
ma t/m do 09.00-10.30 ma t/m do 09.30-10.30 ma t/m do 08.00-09.00

ma t/m do 12.30-14.00 ma t/m do 12.30-14.00 ma t/m do 11.00-12.00

ma t/m do 11.00-12.00 ma t/m do 16.00-17.00 ma t/m do 16.00-17.00 ma t/m do 14.30-15.30

ma t/m do 14.30-15.30 vr/za/zo/fstd 09.00-19.00 vr/za/zo/fstd 09.00-19.00 ma t/m do 17.00-18.00

vr/za/zo/fstd 09.00-19.00 vr t/m za 08.00-19.00

ma t/m zo 09.00-19.00 ma t/m zo 09.00-19.00 zo/fstd 10.00-19.00

ma t/m zo 09.00-19.00

ma t/m do 09.00-10.30 ma t/m do 09.30-10.30 ma t/m vr 08.00-20.00

ma t/m do 11.00-12.00 ma t/m do 12.30-14.00 ma t/m do 12.30-14.00 za 08.00-19.00

ma t/m do 14.30-15.30 ma t/m do 16.00-17.00 ma t/m do 16.00-17.00 zo/fstd 10.00-19.00

vr/za/zo/fstd 09.00-19.00 vr/za/zo/fstd 09.00-19.00 vr/za/zo/fstd 09.00-19.00

ma t/m do 08.00-09.00

Alleen op 

aanvraag
ma t/m za 08.00-17.00

Alleen op 

aanvraag
ma t/m za 08.00-17.00

Alleen op 

aanvraag
ma t/m za 08.00-17.00 ma t/m do 11.00-12.00

zo/fstd
Geen 

bediening
zo/fstd Geen bediening zo/fstd Geen bediening ma t/m do 14.30-15.30

ma t/m do 17.00-18.00

vr/za 08.00-19.00

zo/fstd 10.00-19.00

Alleen op 

aanvraag
ma t/m za 08.00-17.00

problemen met de bedieningstijden kunt u doorgeven via  meldpunt@biesboschfederatie.nl zo/fstd Geen bediening

De gegevens in dit overzicht zijn ontleeend aan de meest recente RWS publicatie

Voorseizoen 1 april t/m 30 juni

In de winterperiode van 1 november t/m 31 maart worden de vier sluizen door één man bediend die tussen de sluizen moet 

pendelen. Daarom altijd 1 werkdag tot 4 uur vooraf aanmelden bij de Biesboschsluis op nummer 0183 501 587

In voor- en naseizoen zijn er 2 sluiswachters beschikbaar voor 4 sluizen. Zij pendelen tussen twee sluizen. Alleen op de 

aangegeven tijdstippen is er een sluiswachter aanwezig (BLOKBEDIENING)

Helsluis

Naseizoen 1 september t/m 31 oktober

Hoogseizoen 1 juli t/m 31 augustus

Winter 1 november t/m 31 maart

Stremming bij waterstanden in de sluis van NAP-

0,30m of lager.

Bedieningstijden sluizen Biesbosch 2015.                                                                                                              Biesboschfederatie, dec 2014

Hoogseizoen 1 juli t/m 31 augustus

Voorseizoen 1 april t/m 30 juni

Naseizoen 1 september t/m 31 oktober

Winter 1 november t/m 31 maart

Winter 1 november t/m 31 maart

Ottersluis

Hoogseizoen 1 juli t/m 31 augustus

Naseizoen 1 september t/m 31 oktober

Voorseizoen 1 april t/m 30 juni

Biesboschsluis

Hoogseizoen 1 juli t/m 31 augustus

Naseizoen 1 september t/m 31 oktober

Winter 1 november t/m 31 maart

Voorseizoen 1 april t/m 30 juni

Spieringsluis


