Handboek kampstaf

Schuttijden

Openingstijden van de sluizen en bruggen in de wateren rond het landgoed.
Informatie van Rijkswaterstaat.
Nijkerkersluis (25.)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18

Men dient een kwartier voor het eind van de
bedieningstijd aanwezig te zijn.

telefoonnummer: 088-7974333 / fax 033-2535267

ma t/m vrij

07:30-19:00

za

10:00-19:00

zo

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
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 de beroepsvaart.

ma t/m vr

07:30-18:00

za

09:00-13:00

zo/fstd

Geen bediening

Nijkerkersluis, brug over benedenhoofd (25.7)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 18

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 de
beroepsvaart

telefoonnummer: 033-2451278

ma t/m vr

07:30-19:00

za

10:00-19:00

zo

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
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 de beroepsvaart.

VoettSchuttijden Nijkerk

ma t/m vr

07:30-18:00

za

09:00-13:00

zo/fstd

Geen bediening

1

Elburgerbrug (60.4)

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger.

marifoonkanaal: [onbekend]

01 april t/m 31 oktober

telefoonnummer: 0320-767610

Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger
ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-19:00

zo

09:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Brug wordt niet geopend bij windkracht 7 of hoger

ma t/m vr

06:00-22:00

za

07:00-12:00

zo

Geen bediening

Roggebotsluis (70.8)

01 april t/m 31 oktober

marifoonkanaal: 22

ma t/m vr

07:30-19:00

telefoonnummer: 088-7970756

za/zo

10:00-19:00
01 november t/m 31 maart
Bediening kan bij de planning op de Lorentzsluizen
aangevraagd worden. Tel 088-7974574. Aanvraag
mag minimaal 4 uur en maximaal 12 uur van te
voren ingediend worden.

VoettSchuttijden Nijkerk

ma t/m vr

08:30-17:30 Op aanvraag

za/zo

10:00-16:00 Op aanvraag

2

