
 

 

Regeling Bediening bruggen 
gemeente Leeuwarden  
 

Burgemeester en wethouders van gemeente Leeuwarden; 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet  
 
besluiten de volgende regeling vast te stellen:  

 

Hoofdstuk 1 Bediening bruggen door gemeente Leeuwarden 
Artikel 1 Bedieningstijden 

1. De bruggen in de gemeente Leeuwarden worden bediend gedurende de tijden 
zoals hieronder in het schema weergegeven.  

 

Naam brug Periode dag 

Bedienings 

tijden Bijzondere bepalingen 

Van Harinxmabrug 

   

Algemeen geldt voor de van 
Harinxmabrug dat er 1 
januari, 1e Kerstdag en 2e 
Kerstdag geen bediening 
mogelijk is.  
Op 2e paasdag, 2e 
Pinksterdag en 
Hemelvaartsdag geldt 
bediening als op zondag. 
De dag voor 1 januari, 1e 
Kerstdag en Hemelvaartsdag 
sluiting als op 
zaterdagavond tenzij dit op 
een zondag valt 

 

15 november 
t/m 14 maart ma t/m vrij 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 



 

 

   

07:00 - 
17:00 uur 

 

   

17:00 - 
21:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  
zaterdag 

06:00 - 
19:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  
zondag 

 
Geen bediening mogelijk 

 

15 maart t/m 
31 maart en  
1 november t/m 
14 november ma t/m vrij 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

07:00 - 
19:00 uur 

 

   

19:00 - 
21:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  
zaterdag 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

07:00 - 
18:00 uur 

 

   

18:00 - 
19:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  
zondag 

 
Geen bediening mogelijk 

 

April en  
oktober ma t/m vrij 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 



 

 

   

07:00 - 
19:00 uur 

 

   

19:00 - 
21:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  
zaterdag 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

07:00 - 
19:00 uur 

 

  
zondag 

09:00 - 
19:00 uur 

 

 

Mei en 
september ma t/m vrij 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

07:00 - 
21:00 uur 

 

  
zaterdag 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

07:00 - 
20:00 uur 

 

  
zondag 

09:00 - 
19:00 uur 

 

 

1 juni t/m 31 
augustus ma t/m vrij 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

07:00 - 
21:00 uur 

 



 

 

  
zaterdag 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

07:00 - 
20:00 uur 

 

  
zondag 

09:00 - 
20:00 uur 

 
Hermesbrug 
Verlaatssbrug 
Vrouwenpoortsbr
ug  
Noorderbrug – 
Eebrug 

 

1 juni t/m 31 
augustus ma t/m vrij 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

09:00 - 
16:00 uur 

 

   

18:00 - 
20:00 uur 

 

  

za t/m zo en 
feestdagen 

09:00 - 
12:00 uur 

 

   

13:00 - 
16:15 uur 

 

   

17:15 - 
20:00 uur 

 

 

1 april t/m 31 
mei en 
1 september 
t/m 31 oktober ma t/m vrij 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

09:00 - 
16:00 uur 

 

   

18:00 - 
19:00 uur 

 



 

 

   

19:00 - 
20:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  

za t/m zo en 
feestdagen 

09:00 - 
12:00 uur 

 

   

13:00 - 
16:15 uur 

 

   

17:15 - 
19:00 uur 

 

 

1 november t/m 
31 maart ma t/m vrij 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

09:00 - 
16:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

18:00 - 
19:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  
zaterdag 

09:00 - 
17:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  

zondag en 
feestdagen 

 
Geen bediening mogelijk 

Greunsbrug 
1 juni t/m 31 
augustus ma t/m vrij 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

09:00 - 
16:00 uur 

 

   

18:00 - 
20:00 uur 

 



 

 

  

za t/m zo en 
feestdagen 

09:00 - 
12:00 uur 

 

   

13:00 - 
16:15 uur 

 

   

17:15 - 
20:00 uur 

 

 

1 april t/m 31 
mei en 
1 september 
t/m 31 oktober ma t/m vrij 

06:00 - 
07:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

09:00 - 
16:00 uur 

 

   

18:00 - 
19:00 uur 

 

   

19:00 - 
20:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  

za t/m zo en 
feestdagen 

09:00 - 
12:00 uur 

 

   

13:00 - 
16:15 uur 

 

   

17:15 - 
19:00 uur 

 

 

1 november t/m 
31 maart ma t/m vrij 

06:00 - 
07:30 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

   

09:00 - 
12:00 uur 

 

   

13:00 - 
16:00 uur 

 



 

 

   

18:00 - 
20:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  
zaterdag 

09:00 - 
17:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  

zondag en 
feestdagen 

 
Geen bediening mogelijk 

Brug 
Hempens/Teerns  
Greijdanusbrêge 

Pylkwiersterbrêge 
   

In algemeen geldt dat de 
Greijdanusbrêge na 
bedieningstijd bedienbaar 
blijft door zelfbediening 

 

1 juni t/m 31 
augustus ma t/m vrij 

09:00 - 
16:00 uur 

 

   

18:00 - 
20:00 uur 

 

  

za t/m zo en 
feestdagen 

09:00 - 
12:00 uur 

 

   

13:00 - 
16:15 uur 

 

   

17:15 - 
20:00 uur 

 

 

1 april t/m 31 
mei en 
1 september 
t/m 31 oktober ma t/m vrij 

09:00 - 
16:00 uur 

 

   

18:00 - 
20:00 uur 

 

  

za t/m zo en 
feestdagen 

09:00 - 
12:00 uur 

 



 

 

   

13:00 - 
16:15 uur 

 

   

17:15 - 
19:00 uur 

 

 

1 november t/m 
31 maart ma t/m vrij 

09:00 - 
12:00 uur 

 

   

13:00 - 
16:00 uur 

 

   

18:00 - 
19:00 uur 

Uitsluitend op afroep en 
alleen mogelijk voor 
beroepsvaart 

  

za /tm zo en 
feestdagen 

 
Geen bediening mogelijk 

Brug Hoofdstraat  
Warten 

1 juni t/m 31 
augustus ma t/m zo 

09:00 - 
12:00 uur 

 

   

13:00 - 
16:15 uur 

 

   

17:15 - 
20:00 uur 

 

 

1 april t/m 31 
mei en 
1 september 
t/m 31 oktober ma t/m zo 

09:00 - 
12:00 uur 

 

   

13:00 - 
16:15 uur 

 

   

17:15 - 
19:00 uur 

 

 

1 november t/m 
31 maart 

  
Geen bediening mogelijk 



 

 

Grutte Brêge  
Hillebuorren Brêge  
Kooistra Brêge 

1 juni t/m 31 
augustus ma t/m zo 

09:00 - 
12:00 uur 

 

   

13:00 - 
16:15 uur 

 

   

17:15 - 
20:00 uur 

 

 

1 april t/m 31 
mei en 
1 september 
t/m 30 
september ma t/m zo 

09:00 - 
12:00 uur 

 

   

13:00 - 
16:15 uur 

 

   

17:15 - 
19:00 uur 

 

 

1 oktober t/m 
31 maart 

  
Geen bediening mogelijk 

1e Kanaalsbrug 
2e Kanaalsbrug 
Ooosterbrug   
Vlietserbrug 
Blokhuispoortbrug 
Wirdumerpoortsbrug 

   

In zijn algemeenheid geldt 
voor deze bruggen dat ze 
alleen bediend worden voor 
bestemmingsverkeer. 

 

1 april t/m 31 
mei en 
1 september t/m 
31 oktober 

ma t/m 
vrijdag 

09:00 - 16:00 
uur 

Uitsluitend op afroep, met een 
maximum van 2 per dag 

 
 vrijdag 

18:00 -18:30 
uur bedieningstijd 

 
 

za t/m zo en 
feestdagen 

09:00 -16:00 
uur 

Uitsluitend op afroep, met een 
maximum van 2 per dag 



 

 

 
 zondag 

18:30 - 19:30 
uur bedieningstijd 

 

1 juni t/m 31 
augustus 

ma t/m 
vrijdag 

09:00 - 16:00 
uur 

Uitsluitend op afroep, met een 
maximum van 3 per dag 

 
 vrijdag 

18:00 -20:15 
uur bedieningstijd 

 
 

za t/m zo en 
feestdagen 

09:00 -16:00 
uur 

Uitsluitend op afroep, met een 
maximum van 3 per dag 

 
 zondag 

18:30 - 20:30 
uur bedieningstijd 

 

1 november t/m 
31 maart ma t/m za 

09:00 - 16:00 
uur 

Uitsluitend op afroep, met een 
maximum van 2 per dag 

 
  

18:00 -19:15 
uur 

Uitsluitend op afroep, met een 
maximum van 2 per dag 

 
 

zondag en 
feestdagen  Geen bediening mogelijk 

 

1 april t/m 31 
mei en 1 
september t/m 
31 oktober 

ma t/m 
vrijdag 

09:00 - 16:00 
uur 

Uitsluitend op afroep, met een 
maximum van 2 per dag 

 
 vrijdag 

18:00 -18:30 
uur bedieningstijd 

 
 

za t/m zo en 
feestdagen 

09:00 -16:00 
uur 

Uitsluitend op afroep, met een 
maximum van 2 per dag 

 
 zondag 

18:30 - 19:30 
uur bedieningstijd 



 

 

Slauerhofbrug  
Palmabrêge  
TútseBrêge 
Gallebrêge 

Rogsleatbrêge 
   

Voor deze bruggen geldt dat 
zij bediend worden door de 
Provincie. 
Bedieningstijden zijn terug 
te vinden op de website van 
de Provincie Fryslân.  
Of de watersportapp 

 

Hoofdstuk 2 Overige bepalingen 
Artikel 1 Brugbediening op afroep 

1. Voor de bruggen 1e Kanaalsbrug 2e Kanaalsbrug Ooosterbrug   
Vlietserbrug Blokhuispoortbrug Wirdumerpoortsbrug geldt dat men bij bediening op 
afroep 24 uur van te voren, tijdens kantooruren telefonisch contact met de gemeente 
via het volgende telefoonnummer: 06 -11809163. 

2. Voor alle overige bruggen geldt dat deze bruggen voor de scheepvaart op 
afroep worden bediend nadat telefonisch contact is opgenomen met de 
Provinsje Fryslân. Hiervoor moet men minimaal 2 uur van te voren contact 
opnemen via het telefoonnummer 058-2925888; 

3. Bediening op afroep zoals bedoeld in lid 2 vindt plaats binnen de daarvoor 
vastgestelde bedieningstijden op afroep zoals opgenomen in schema 
hierboven. 

4. De aanvragen voor bediening op afroep zoals bedoeld in lid 1 kunnen worden 
geclusterd. 

 

Artikel 2 Brugopening gedurende de sluitingstijden  

1. Gedurende de tijden waarop een brug voor de scheepvaart is gesloten kan, 
met uitzondering van de spitssluiting op maandag t/m vrijdag, op aanvraag 
een brug worden geopend. De aanvraag moet ten minste 24 uur van te voren 
worden ingediend bij de gemeente via het volgende telefoonnummer: 06-
11809163. 

2. De aanvragen zoals bedoeld in lid 1 kunnen worden geclusterd. 

 

Artikel 3 Kosten brugbediening gedurende sluitingstijden 



 

 

1. Voor brugopening gedurende de sluitingstijden - zoals bedoeld in artikel 2 
wordt een bedrag van € 60,- exclusief BTW per uur in rekening gebracht op 
de aanvrager. Hiervoor geldt een gedeelte van een uur als een geheel uur. 

2. Wanneer er door de clustering - zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 meerdere 
boten tegelijkertijd de brug passeren, wordt het tarief zoals bedoeld in lid 1 op 
de aanvrager verhaald. 

 

Artikel 4 Vaarseizoenen  

1. Voor de bediening van de bruggen wordt onderscheid gemaakt in 
vaarseizoenen: 

a. Het voorseizoen is in principe, rekening houdend met de datum van de 
 opening van het vaarseizoen, de periode van 1 april tot en met 31 mei; 

b. Het hoofdseizoen is de periode van 1 juni tot en met 31 augustus; 

c. Het naseizoen is de periode van 1 september tot en met 31 oktober;  

d. Het winterseizoen is de periode van 1 november tot en met 31 maart. 

2. De opening van het vaarseizoen (brugbediening) start op de laatste zaterdag 
voor Goede Vrijdag of op 1 april als deze zaterdag na 1 april valt.  

 

Artikel 5 Afwijkingen  

De teamleider Technisch beheer, onderhoud en nautiek van de gemeente Leeuwarden 
is bevoegd om in het geval van calamiteiten, evenementen en werkzaamheden aan of 
nabij de brug te besluiten af te wijken van deze regeling. 

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 
Artikel 1 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling bediening bruggen gemeente Leeuwarden. 

 

Artikel 2 Inwerkingtreding 

1. Dit besluit treedt in werking in dag na bekendmaking. 

2. Bij inwerkingtreding van dit besluit vervalt De Regeling bediening bruggen 
gemeente Leeuwarden, vastgesteld op 12 november 2019.  



 

 

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 

 

 

De burgemeester, 

 

De secretaris, 

 

 


