
 

 

Bedientijden bruggen en sluizen en aanlegplaatsen 
 
 
 

Schema actuele bedieningstijden van de bruggen en sluizen in de gemeente s-Hertogenbosch 

 
Brug / sluis Bedieningstijden Aanvragen 

bediening 

Doorvaart 

hoogte 

 
Orthenbrug 

Kasterenbrug 

Hinthamerbrug 

(Benedenkant sluis 0) 

 
Geen bediening 

 
- 

 
3.80 m 

4.00 m 

3.40 m 

 
Anthoniebrug 

(Bovenkant sluis 0) 

Sluis 0 

 
Maandag, woensdag, vrijdag: 11.00 uur 

Van 1 april - 1 november 

 
1 november – 1 april: geen bediening 

 
- 

 

 
Dungense brug 

 
Maandag t/m zaterdag: 

07.00 uur 

10.00 uur 

13.00 uur 

16.00 uur 

19.00 uur 

 
Zon- en feestdagen zomer (1 april – 1 

november): 

10.00 uur 

13.00 uur 

16.00 uur 

 
Zon- en feestdagen tusssen 1 november – 1 
april: geen bediening 

 

 
Telefoonnummer 

(073) 631 14 92 

 

 
Industriehavenbrug 

 
Maandag t/m zaterdag: 

07.00 uur 

10.00 uur 

13.00 uur 

16.00 uur 

19.00 uur 

 
Zon- en feestdagen zomer (1 april – 1 

november): 

10.00 uur 

13.00 uur 

16.00 uur 

 
Zon- en feestdagen tusssen 1 november – 1 
april: geen bediening 

 

 
Telefoonnummer 

(073) 631 1492 

 
2.50 m 



 

 

 
Boombrug 

Draaibrug 

 
In verband met het drukke verkeer wordt 

de draaibrug die toegang geeft tot de 

passantenhaven alleen gedraaid als het 

echt nodig is. Dit in overleg met de 

havenmeester 

 

 
Telefoonnummer 

(+31) 6 120 473 42 

 

 
Hefbrug en sluis 

Engelen 

 
Maandag t/m vrijdag: 05.00 – 21.00 uur* 

Zaterdag (zomer): 06.00 – 21.00 uur * 

* Laatste schutting om 20:30 uur 

 

Zaterdag (winter): 06.00 – 20.00 uur *  

* Laatste schutting om 19:30 uur 

 

Zon- en feestdagen zomer (1 april – 1 

november): 10.00 – 19.00 uur * 

* Laatste schutting om 18:30 uur 

 

Zon-feestdagen winter (1 november – 1 

april): geen bediening 

 
 

 

 

 

 

 
Telefoonnummer 

(073) 631 14 92 

 

 

 

Aanlegplaatsen 
Komt u met uw boot naar ’s-Hertogenbosch en bent u op zoek naar een ligplaats om te overnachten? 

Dan kunt u terecht bij onderstaande watersportverenigingen. Voor de recreatievaart heft de gemeente 

geen havengeld. 

 
W.V. De Waterpoort 

De passantenhaven ligt in het centrum van de stad. De haven is geopend van 1 april tot 1 november. 

Watersportvereniging De Waterpoort beheert de passantenhaven. Kijk voor de tarieven en meer 

informatie over de haven op  www.wvdewaterpoort.nl 

 
W.S.V. Viking 

De passantenhaven van Watersportvereniging ligt in de noordoostelijke hoek van de Ertveldplas. De 

haven is het gehele jaar elke dag geopend van 9.30 uur tot en met 21.00 uur. Kijk hier voor tarieven 

en meer informatie over de haven  www.wsvviking.nl 

 
Overige aanlegplaatsen zonder voorzieningen 

Naast de passantenhaven kent ’s-Hertogenbosch nog enkele afmeerplaatsen voor recreanten. Hier 

treft u geen voorzieningen. Andere afmeerplaatsen zijn: 

- Van Veldekekade 

- Binnenhaven: toegankelijk voor dagjesmensen, niet bestemd voor overnachten 

De steigers bij de verschillende bruggen dienen uitsluitend als wachtplaats voor brugpassage. 

 

Op https://shbos.ch/watervoorzieningen vindt u een interactieve kaart met meer informatie over de 

bruggen, sluizen, aanlegplaatsen en watersportverenigingen in ‘s-Hertogenbosch.  

http://www.wvdewaterpoort.nl/
http://www.wsvviking.nl/
https://shbos.ch/watervoorzieningen

