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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d.  10 april 2015, nummer   
2015-595952/595954, tot het vaststellen van de bedieningstijden van de Rijnlandsluis 
(Spaarndam), de bruggen van de gemeente Haarlem gelegen over het Spaarne, de 
Cruquiusbrug, Bennebroekerbrug, Hillegommerbrug, Elsbroekerbrug en Lisserbrug. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 
 
overwegende, 
 
dat wij op grond van de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 bevoegd zijn de 
bedieningstijden van de hierbovengenoemde bruggen en sluis vast te stellen; 
 
dat de bedieningstijden van de Rijnlandsluis (Spaarndam), de bruggen van de gemeente 
Haarlem gelegen over het Spaarne, de Cruquiusbrug, Bennebroekerbrug, Hillegommerbrug, 
Elsbroekerbrug, Lisserbrug, Meerbrug, Brug te Oude Wetering en Schalkwijkerbrug. laatstelijk 
zijn vastgesteld bij ons besluit van 6 april 2012, nummer 2012-16036 (Provinciaal blad 2012, 
nummer 41); 
 
dat in het kader van ‘De Blauwe Golf’ in de zomer van 2014 de Pilot Vaarpadplan Westelijke 
Staandemastroute is uitgevoerd met een georganiseerde konvooivaart van staandemastschepen, 
met als doelen een afname van de voertuigverliesuren voor het wegverkeer en een snellere 
doorvaart van het scheepvaartverkeer; 
 
dat het Routeoverleg Noordzeekanaal-Kagerplassen een positief advies over de pilot heeft 
uitgesproken met de wens de georganiseerde konvooivaart per 1 april 2015 te laten ingaan; 
 
dat voor een goed afgestemde konvooivaart enige aanpassingen in het bedieningsregime van 
de rijksbruggen in de A9 en de A44 inclusief de spoorbrug nodig zijn; 
 
dat wij het in ons vigerende besluit van 6 april 2012, nummer 2012-16036 (Provinciaal blad 
2012, nummer 41) vastgestelde bedieningsregime in bovenbeschreven zin willen aanvullen  
met de mogelijkheid van konvooivaart op de route Noordzeekanaal-Kagerplassen; 
 
dat de konvooivaart de bestaande bloktijden van de objectbediening ongewijzigd laat; 
 
dat wij, los van de Pilot Vaarpadplan Westelijke Staandemastroute, op verzoek van de gemeente 
Lisse afgelopen zomer een proef hebben gedaan op de Lisserbrug en Elsbroekerbrug met het 
invoeren van een pauze in de bediening op werkdagen van 7.45 tot 8.30 uur, analoog aan de al 
langer bestaande bedieningspauze op de Hillegommerbrug; 
 
dat de proef tot tevredenheid van zowel weg- als scheepvaartverkeer is verlopen, waarna het 
Routeoverleg Noordzeekanaal-Kagerplassen heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van 
het bedieningsregime van de Lisserbrug en de Elsbroekerbrug; 
 
dat wij  het ontwerpbesluit voor het kenbaar maken van zienswijzen hebben toegezonden aan: 
• Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te Nieuwegein; 
• Koninklijke Nederlandse Toeristen Bond ANWB te Woerden; 
• KSV Schuttevaer, regiovertegenwoordiger van Noord-Holland te Landsmeer; 
• BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart te Enkhuizen; 
• hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden; 
• gemeente Haarlem; 
• gemeente Heemstede; 
• gemeente Haarlemmermeer; 
• gemeente Bennebroek; 
• gemeente Hillegom; 
• gemeente Lisse; 
• gemeente Kaag en Braassem; 
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• Rijkswaterstaat dienst Noord-Holland te Haarlem; 
• Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland te Rotterdam; 
• Provincie Zuid-Holland te Den Haag; 
• Prorail te Utrecht; 
• Watersportvereniging “Van Merlenhaven” te Heemstede; 
• Woltheus Cruises Haarlem te Haarlem; 
• Gebr. Otte  B.V. te Lisse; 
• Scheepswerf Oldenhage te Lisserbroek; 
• Vermeer B.V. te Cruquius; 
• Betonmortelcentrale Haarlemmermeer te Cruquius; 
• Rederij Avifauna te Alphen aan de Rijn; 
• EVO  Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport te Zoetermeer 
• Connexxion Openbaar Vervoer te Haarlem; 
• Recreatie Noord-Holland te Haarlem; 
• Aircraft Fuel Supply N.V. te Schiphol; 
• Afvalzorg N.V. te Haarlem; 
• Jacht- en Scheepswerf C. van Lent en Zn. b.v te Kaag; 
 
dat de gemeente Haarlem ons heeft bericht niet te kunnen instemmen met de wijziging van het 
aanvangstijdstip van de brugbediening in het zomerseizoen op zaterdag en zondag van 09.00 
naar 08.00 uur, om redenen dat dit op zo’n korte termijn door de gemeente niet is te 
realiseren; 
 
dat wij hebben besloten om het bovengenoemde aanvangstijdstip voorlopig op 09.00 uur te 
houden en het ontwerpbesluit in die zin aan te passen; 
 
gelet op artikel 2.7, lid 1, van de Waterverordening provincie Noord-Holland; 
 
 
besluiten: 
 
I. per 1 april 2015 in te trekken ons besluit van 6 april 2012, nummer 2012-16036 

(Provinciaal blad 2012, nummer 41) voor wat betreft de Rijnlandsluis (Spaarndam), de 
bruggen van de gemeente Haarlem gelegen over het Spaarne, de Cruquiusbrug, 
Bennebroekerbrug, Hillegommerbrug, Elsbroekerbrug en Lisserbrug; 
 

II. per 1 april 2015 de bedieningstijden van de hiernavolgende sluis en bruggen als volgt 
vast te stellen: 
 

 
Rijnlandsluis (Spaarndam) 
1 april t/m 31oktober: 
maandag t/m vrijdag   05.30 - 21.30 uur 
zaterdag, zon- en feestdagen  08.30 -  20.30 uur 
 
1 november t/m 31 maart: 
maandag t/m vrijdag   05.30 - 21.30 uur 
zaterdag    08.00 - 16.00 uur 
zon- en feestdagen   geen bediening 
 
 
Waarderbrug 
1 april t/m 31 mei: 
maandag t/m vrijdag                        06.00 - 22.00 uur 

zaterdag                                              09.00 - 18.00 uur 
1
) 

zon- en feestdagen                            09.00 - 20.00 uur 
2
) 
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1 juni t/m 15 september: 
maandag t/m vrijdag                        06.00 - 22.00 uur 

zaterdag                                               09.00 - 18.00 uur 
1
) 

zon- en feestdagen                             09.00 - 21:00 uur 
2
) 

 
16 september t/m 31 oktober: 
maandag t/m vrijdag                         06.00 - 22.00 uur                                                       

zaterdag                                               09.00 - 18.00 uur 
1
) 

zon- en feestdagen                             09.00 - 20.00 uur 
2
) 

 
1 november t/m 31 maart: 
maandag t/m vrijdag                         06.00 - 22.00 uur  

zaterdag                                              09.00 - 14.00 uur 
3
) 

zon- en feestdagen                             geen bediening 
1
)    Tot 18.00 uur de stad in- of doorvaren indien uiterlijk 17.00 uur aanwezig voor de   

Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8). 
2
)  Om 08.00 uur eerste konvooi richting zuid. 

3
) Tot 15.30 uur de stad uit. 

 
 
Schoterbrug 
Prinsenbrug 
Catharijnebrug 
Gravestenenbrug 
Melkbrug 
Langebrug 
Buitenrustbrug 
1 april t/m 31 mei: 

maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.00 uur 
1
) 

      09 .00 - 16.00 uur 

      18.00 - 21.00 uur 
2
) 

zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
3
) 

zon- en feestdagen   09.00 - 20.00 uur 
4
) 

 
1 juni t/m 15 september: 

maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.00 uur 
1
) 

      09.00 - 16.00 uur 

      18.00 - 21.00 uur 
2
) 

zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
3
) 

zon- en feestdagen   09.00 - 21.00 uur 
4
) 

 
16 september t/m 31 oktober: 

maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.00 uur 
1
) 

      09.00 - 16.00 uur 

      18. 00 - 21.00 uur 
2
) 

zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
3
)  

zon- en feestdagen   09.00 - 20.00 uur 
4
) 

 
1 november t/m 31 maart: 

maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.00 uur 
1
) 

      09.00 - 16.00 uur 

      18.00 - 21.00 uur 
2
) 
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zaterdag     09.00 - 14.0 0 uur 
5
) 

zon- en feestdagen   geen bediening 
 
1
)  Eén doorvaart vanaf de Schoterbrug voor beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de   

bouwvakantie. 
2
) Tot 22.00 uur de stad in- of doorvaren indien uiterlijk 21.00 uur aanwezig voor de 

Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8). 
3
) Tot 18.00 uur de stad in- of doorvaren indien uiterlijk 17.00 uur aanwezig voor de 

Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8). 
4
) Om 08.00 uur 1

e
 konvooi vanaf de Waarderbrug (brug 2) richting zuid. 

5
) Tot 15.30 uur de stad uit. 

 
 
Schouwbroekerbrug 
1 april t/m 31 mei: 

maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.15 uur 
1
) 

      08.40 - 16.00 uur 

      17.40 - 21.00 uur 
2
) 

zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
3
) 

zon- en feestdagen   09.00 - 20.00 uur 
4
) 

 
1 juni t/m 15 september: 

maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.15 uur 
1
) 

      08.40 - 16.00 uur 

      17.40  - 21.00 uur 
2
) 

zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
3
) 

zon- en feestdagen   09.00 - 21.00 uur 
4
) 

 
16 september t/m 31 oktober: 

maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.15 uur 
1
) 

      08.40 - 16.00 uur 

      17. 40 - 21.00 uur 
2
) 

zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
3
) 

zon- en feestdagen   09.00 - 20.00 uur 
4
) 

 
1 november t/m 31 maart: 

maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.15 uur 
1
) 

      08.40 - 16.00 uur 

      17.40 - 21.00 uur 
2
) 

zaterdag     09.00 - 14.00 uur 
5
) 

zon- en feestdagen   geen bediening 
1
)  Eén doorvaart vanaf de Schoterbrug voor beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de 

bouwvakantie. 
2
) Tot 22.00 uur de stad in- of doorvaren indien uiterlijk 21.00 uur aanwezig voor de 

Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8). 
3
) Tot 18.00 uur de stad in- of doorvaren indien uiterlijk 17.00 uur aanwezig voor de 

Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8). 
4
) Om 19.45 uur laatste konvooi richting noord 

5
) Tot 15.30 uur de stad uit. 
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Cruquiusbrug 
1 april t/m 31 mei: 

maandag t/m vrijdag  06.00 - 07.00 uur 
2
) 

     07.00 - 09.00 uur 
3
) 

     09.00 - 10.00 uur 
2
) 

      10.00 - 15.00 uur 
1
) 

     15.00 - 16.00 uur 
2
)      

    16.00 - 18.00 uur 
3
) 

     18.00 - 19.00 uur 
2
) 

     19.00 - 22.00 uur  

zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
2
) 

zon- en feestdagen  09.00 - 20.00 uur 
 
1 juni t/m 15 september: 

maandag t/m vrijdag  06.00 - 07.00 uur 
2
) 

     07.00 - 09.00 uur 
3
) 

     09.00 - 10.00 uur 
2
) 

      10.00 - 15.00 uur 
1
) 

     15.00 - 16.00 uur 
2
) 

     16.00 - 18.00 uur 
3
) 

     18.00 - 19.00 uur 
2
) 

     19.00 - 22.00 uur  

zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
 2
) 

zon- en feestdagen  09.00 - 21.00 uur 
 
16 september t/m 31 oktober: 

maandag t/m vrijdag  06.00 - 07.00 uur 
2
) 

     07.00 - 09.00 uur 
3
) 

     09.00 - 10.00 uur 
2
) 

      10.00 - 15.00 uur 
1
) 

     15.00 - 16.00 uur 
2
) 

     16.00 - 18.00 uur 
3
) 

     18.00 - 19.00 uur 
2
) 

     19.00 - 22.00 uur  

zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
 2
) 

zon- en feestdagen  09.00 - 20.00 uur 
 
1 november t/m 31 maart: 

maandag t/m vrijdag  06.00 - 07.00 uur 
2
) 

     07.00 - 09.00 uur 
3
) 

     09.00 - 10.00 uur 
2
) 

      10.00 - 15.00 uur 
1
) 

     15.00 - 16.00 uur 
2
) 

     16.00 - 18.00 uur 
3
) 

     18.00 - 19.00 uur 
2
) 

     19.00 - 22.00 uur  

zaterdag    09.00 - 15.00 uur 
2
) 

zon- en feestdagen  geen bediening 
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1
) Tussen brugsluiting en volgende brugopening wordt een bedieningspauze van minimaal 10 

minuten in acht genomen. Dit geldt niet op feestdagen in de zin van artikel V. van dit 
besluit. 

2
)   Tussen brugsluiting en volgende brugopening wordt een bedieningspauze van minimaal 15 

minuten in acht genomen. Dit geldt niet op feestdagen in de zin van artikel V. van dit 
besluit. 

3
) Tussen brugsluiting en volgende brugopening wordt een bedieningspauze van minimaal 30 

minuten in acht genomen. Dit geldt niet op feestdagen in de zin van artikel V. van dit 
besluit. 

 
Bennebroekerbrug 
1 april t/m 31 mei: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 22.00 uur 
zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 20.00 uur 
 
1 juni t/m 15 september: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 22.00 uur 
zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 21.00 uur 
 
16 september t/m 31 oktober: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 22.00 uur 
zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 20.00 uur 
 
1 november t/m 31 maart: 
maandag t/m vrijdag   06.00-22.00 uur 
zaterdag    09.00-15.00 uur 
zon- en feestdagen   geen bediening 
 
 
Hillegommerbrug 
Elsbroekerbrug 
1 april t/m 31 mei: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.45 uur 
      08.30 - 22.00 uur 
zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 20.00 uur 
 
 
1 juni t/m 15 september: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.45 uur 
      08.30 - 22.00 uur 
zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 21.00 uur 
 
16 september t/m 31 oktober: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.45 uur 
      08.30 - 22.00 uur 
zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 20.00 uur 
 
1 november t/m 31 maart: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.45 uur 
      08.30 - 22.00 uur 
zaterdag    09.00 - 15.00 uur 
zon- en feestdagen   geen bediening 
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Lisserbrug 
1 april t/m 31  mei: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.45 uur 
     08.30 - 17.00 uur 
      17.30 - 22.00 uur 
zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 20.00 uur 
 
1 juni t/m 15 september: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.4 5 uur 
     08.30 - 17.00 uur 
      17.30 - 22.00 uur 
zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 21.00 uur 
 
 
16 september t/m 31 oktober: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.45 uur 
     08.30 - 17.00 uur 
      17.30 - 22.00 uur 
zaterdag    09.00 - 18.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 20.00 uur 
 
1 november t/m 31 maart: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 07.45 uur 
     08.30 - 17.00 uur 
      17.30 - 22.00 uur 
zaterdag    09.00 - 15.00 uur 
zon- en feestdagen   geen bediening 
 
 
III. te bepalen dat de konvooivaart door Haarlem binnen de onder II. vermelde tijden volgens 

het schema van de Havendienst Haarlem zal worden uitgevoerd; 
 

IV. voor de Cruquiusbrug het navolgende aanvullend te bepalen: 
a. de 10-, 15- en 30-minutenregeling geldt niet voor kegelschepen; 
b. na een brugopening voor een kegelschip gaat de 10-, 15- of 30-minutencyclus voor    
de resterende duur van de desbetreffende periode opnieuw van start; 
c. de overige scheepvaart kan ‘meeliften’ bij een brugopening voor een kegelschip; 
d. tijdens de spitsperioden van 07.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur op   
maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van de feestdagen in de zin van artikel VI.) 
worden de bruggen voor de recreatievaart niet apart bediend, maar kan deze ‘meeliften’ 
bij brugopeningen voor de beroepsvaart; 
 

IV. te bepalen dat in dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, door de desbetreffende 
brugbeheerder(s) gelegenheid tot doorvaart kan worden gegeven buiten de hiervoor 
onder II. genoemde bedieningstijden; 
 

V. te bepalen dat onder ’feestdagen’ in dit besluit moet worden verstaan:  
nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de 
beide kerstdagen; 
 

VI. te bepalen dat wanneer ingevolge het onder II. vastgestelde schema na 16.00 uur zou 
moeten worden bediend, op 24 en 31 december de bediening om 16.00 uur wordt 
beëindigd; 
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VII. te bepalen dat het bedienend personeel bevoegd is om met inachtneming van het 
hierboven onder II. tot en met VII. vermelde bedieningsregime: 
- direct voor de recreatievaart te bedienen in geval er zowel van de kant van de 
recreatievaart als van de kant van het wegverkeer geen groot aanbod is; 
- in geval van een groot aanbod van het wegverkeer, ongeacht het aanbod van de 
recreatievaart, het openen van de brug ten behoeve van de recreatievaart te beperken tot 
eens per half uur; 
- in geval van een groot aanbod van de kant van de recreatievaart en geen groot aanbod 
van de kant van het wegverkeer met het openen van de brug voor de recreatievaart te 
wachten totdat enkele pleziervaartuigen zich voor de brug hebben verzameld (in het 
algemeen zal dan elk kwartier gelegenheid tot doorvaart worden verleend); 
 

VIII. te bepalen dat op de vaarroute Noordzeekanaal-Kagerplassen konvooivaart voor 
staandemastschepen kan worden toegepast zoals bedoeld en getest in de Pilot 
Vaarpadplan Westelijke Staandemastroute 2014; 
 

IX. te bepalen dat het besluit van kracht wordt één dag na de dag van uitgifte van het 
Provinciaal Blad. 

 
 
Haarlem, 10 april 2015. 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
namens dezen, 
 
 
 
het hoofd van de sector 
Beheerstrategie en Programmering infrastructuur, 
F.J. van der Linden. 
 
 
 
Uitgegeven op 13 april 2015. 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
 
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 
 
 
 
 
 
MEDEDELINGEN 
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie 

van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en 

adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.  

U kunt telefonisch een folder aanvragen over de bezwaarprocedure (023-514 41 41) of voor 

meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl. 

 

http://www.noord-holland.nl/

