
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland d.d. 12 augustus 2004, nr. 2004-33891,
tot het vaststellen van de bedieningstijden van
de Cruquiusbrug, gelegen over de Ringvaart van
de Haarlemmermeerpolder.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende,

dat de bedieningstijden van de Cruquiusbrug laatstelijk
zijn vastgesteld bij ons besluit van 14 oktober 2002, 
nr. 2002-29991 (Provinciaal blad 2002, nr. 50);

dat wij op grond van de Scheepvaartwegenverordening
Noord-Holland 1995 bevoegd zijn de bedieningstijden
van de hierbovengenoemde bruggen en sluizen vast te
stellen;

dat wij om roostertechnische redenen de bedienings-
tijden van de Cruquiusbrug beter willen afstemmen
met de bedieningstijden van de Schalkwijkerbrug (de
fietsbrug bij Cruquius);

dat de wijziging betrekking heeft op de zaterdag-
bediening in de periodes van 1 april tot en met 31 mei
en van 1 september tot en met 31 maart;

dat over ons voornemen vooroverleg heeft plaatsgehad
met belanghebbende partijen uit de beroeps- en recrea-
tievaart;

dat KSV Schuttevaer, afdeling Amsterdam en de ANWB
hebben bericht dat zij geen bezwaar hebben tegen de
wijziging;

dat wij het ontwerpbesluit voor het kenbaar maken van
zienswijzen hebben toegezonden aan:
■ Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te

Utrecht;
■ Koninklijk Nederlands Watersport Verbond,

werkgroep Haarlem e.o.;
■ Koninklijke Nederlandse Toeristen Bond ANWB;
■ KSV Schuttevaer, afdeling Rijnstreek;
■ KSV Schuttevaer, afdeling Amsterdam;

■ KSV Schuttevaer, regiovertegenwoordiger van
Noord-Holland;

■ BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart;
■ burgemeester en wethouders van Heemstede;
■ burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer;
■ burgemeester en wethouders van Haarlem;
■ het hoogheemraadschap van Rijnland;
■ Watersportvereniging “Van Merlenhaven”;
■ Woltheus Cruises te Haarlem;
■ Gebr. Otte  B.V. te Lisse;
■ Scheepswerf Oldenhage te Lisserbroek;
■ Vermeer B.V. te Cruquius;
■ Betonmortelcentrale Haarlemmermeer te Cruquius;

dat wij het ontwerp-besluit voor het kenbaar maken
van zienswijzen tevens hebben gepubliceerd in een
huis-aan-huisblad;

dat het hoogheemraadschap van Rijnland ons per brief
van 12 juli 2004 heeft bericht geen bezwaar te hebben
tegen ons voornemen;

dat Koninklijke Schuttevaer, afdeling Amsterdam, ons
per e-mail van 18 juni 2004 heeft bericht geen bezwaar
te hebben tegen ons voornemen;

dat de Koninklijke Nederlandse Toeristen Bond ANWB
en het Watersportverbond, werkgroep Haarlem e.o. ons
per e-mail van 8 juni 2004 heeft bericht geen bezwaar te
hebben tegen ons voornemen;

dat er, voor zover bekend, geen sprake is van relevante
belangen die het nemen van dit besluit in de weg staan;

gelet op artikel 12, lid 1, van de Scheepvaartwegen-
verordening Noord-Holland 1995;

besluiten:

I per 1 september 2004 in te trekken ons besluit van
14 oktober 2002, nr. 2002-29991 (Provinciaal blad
2002, nr. 50), voor wat betreft de Cruquiusbrug;

II per 1 september 2004 de bedieningstijden van de
Cruquiusbrug als volgt vast te stellen:
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1 april tot en met 31 mei:
maandag t/m vrijdag 07.00 – 22.00 uur
zaterdag 09.00 – 18.00 uur
zon- en feestdagen 09.00 – 12.00 uur

15.00 – 19.00 uur

1 juni tot en met 31 augustus:
maandag t/m vrijdag 07.00 – 22.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 09.00 – 12.00 uur

15.00 – 19.00 uur

1 september tot en met 31 oktober:
maandag t/m vrijdag 07.00 – 22.00 uur
zaterdag 09.00 – 18.00 uur
zon- en feestdagen 09.00 – 12.00 uur

15.00 – 19.00 uur

1 november tot en met 31 maart:
maandag t/m vrijdag 07.00 – 22.00 uur
zaterdag 09.00 – 15.00 uur
zon- en feestdagen geen bediening

III te bepalen dat in dringende gevallen, na vooraf-
gaand verzoek, gelegenheid tot door-vaart kan
worden gegeven buiten de hiervoor onder II.
genoemde bedienings-tijden;

IV te bepalen dat onder ’feestdagen’ in dit besluit
moet worden verstaan: 
nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koninginnedag,
hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de beide
kerstdagen;

V 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;

VI te bepalen dat het bedienend personeel bevoegd
is om met inachtneming van het onder II tot en
met V vermelde bedieningsregime:
■ direct voor de recreatievaart te bedienen in

geval er zowel van de kant van de recreatie-
vaart als van de kant van het wegverkeer geen
groot aanbod is;

■ in geval van een groot aanbod van het weg-
verkeer, ongeacht het aanbod van de recreatie-
vaart, 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);

VII te bepalen dat het besluit van kracht wordt één

dag na de dag van uitgifte van het Provinciaal
Blad en terugwerkt tot en met 1 september 2004.

Haarlem, 12 augustus 2004.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.M. Meijdam, voorzitter.

T. Kampstra, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 10 september 2004.

De Provinciesecretaris.
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Mededelingen

1 Dit besluit is namens gedeputeerde staten
genomen door het lid van het college dat met dit
onderwerp is belast.
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.

2 Aan het provinciaal blad is gehecht een overzicht
van de actuele bedieningstijden van de bruggen
en sluis, gelegen over/in Zijkanaal C, het Spaarne
en de westelijke Ringvaart van de Haarlemmer-
meerpolder (route Noordzeekanaal-Kagerplas-
sen), zoals deze per 1 september 2004 van kracht
zijn.
In het overzicht is rekening gehouden met de
bedieningsgegevens van dit besluit. Het overzicht
maakt geen deel uit van dit besluit. 

Overzicht gehecht aan het besluit van Gedeputeerde
Staten van 12 augustus 2004, nr. 2004-33891.

Overzicht van de bedieningstijden per 1 september 2004
van de bruggen en sluis, gelegen over/in Zijkanaal C,
het Spaarne en de westelijke Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder (route Noordzeekanaal-Kager-
plassen).
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Buitenhuizerbrug
hele jaar alle dagen 05.00-23.00

Brug in de A9
1-4 t/m 31-10 ma t/m vr 05.00-06.00

12.00-13.00
19.30-20.30

za 08.30-09.30
12.00-13.00
16.45-17.15

zon/fstd 08.30-09.30
17.30-17.40
20.00-20.15

1-11 t/m 31-3 ma t/m vr 05.30-06.30
12.00-13.00
19.00-20.00

za 08.30-09.30
12.00-13.00
15.00-15.10

zon/fstd geen bediening

Rijnlandsluis
1-4 t/m 31-10 ma t/m vr 05.30-21.30

za 08.00-20.00
zon/fstd 08.30-11.30

16.00-21.00

1-11 t/m 31-3 ma t/m vr 05.30-21.30
za 08.00-16.00
zon/fstd 09.00-10.00

16.00-17.00

Bruggen over het Spaarne
■ Prinsenbrug
■ Catharijnebrug
■ Gravestenenbrug
■ Melkbrug
■ Langebrug
■ Buitenrustbrug
■ Schouwbroekerbrug

1-4 t/m 31-10 ma t/m vr 06.00
08.40-16.00 
17.40-21.00

za 09.00-18.00
zon/fstd 09.00-12.00

16.00-20.30

1-11 t/m 31-3 ma t/m vr 06.00
08.40-16.00  
17.40-21.00

za 09.00-14.00
zon/fstd geen bediening

Spoorbrug te Haarlem
14-12-2003 t/m 
11-12-2004 ma t/m vr 06.13-06.18

09.29-09.31
10.29-10.31
11.29-11.31
12.29-12.31
13.29-13.31
13.59-14.01
14.29-14.31
14.59-15.01
15.29-15.31
15.59-16.01
18.29-18.31
18.59-19.01
19.29-19.31
19.59-20.01
20.29-20.31
20.59-21.01
21.29-21.31
21.59-22.01

14-12-2003 t/m za 06.13-06.18
31-03-2004 09.29-09.31
en 10.29-10.31
1-11-2004 t/m 11.29-11.31
11-12-2004 12.29-12.31
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13.29-13.31
14.29-14.31
15.29-15.31

zon geen bediening

1-4 t/m 31-10 za 06.13-06.18
09.29-09.31
10.29-10.31
11.29-11.31
12.29-12.31
13.29-13.31
14.29-14.31
15.29-15.31
15.30-18.00

zon 09.00-12.00
16.30-21.00

Cruquiusbrug
1-4 t/m 31-5 ma t/m vr 07.00-22.00

za 09.00-18.00
zon/fstd 09.00-12.00

15.00-19.00

1-6 t/m 31-8 ma t/m vr 07.00-22.00
za/zon/fstd 09.00-12.00

15.00-19.00

1-9 t/m 31-10 ma t/m vr 07.00-22.00
za 09.00-18.00
zon/fstd 09.00-12.00

15.00-19.00

1-11 t/m 31-3 ma t/m vr 07.00-22.00
za 09.00-15.00
zon/fstd g.b.

Bennebroekerbrug
1-4 t/m 31-10 ma t/m vr 07.00-21.00

za 09.00-17.00
zon/fstd 09.30-11.30

15.30-18.30

1-11 t/m 31-3 ma t/m vr 07.00-21.00
za 09.00-14.00
zon/fstd geen bediening

Hillegommerbrug
1-4 t/m 31-10 ma t/m vr 07.00-07.45

08.30-21.00
za 09.00-17.00
zon/fstd 09.30-11.30

15.30-18.30

1-11 t/m 31-3 ma t/m vr 07.00-07.45
08.30-21.00

za 09.00-14.00
09.30-11.30

zon/fstd geen bediening

Elsbroekerbrug
1-4 t/m 31-10 ma t/m vr 07.00-22.00

za 09.00-17.00
zon/fstd 09.00-12.00

16.00-18.00

1-11 t/m 31-3 ma t/m vr 07.00-22.00
za 09.00-14.00
zon/fstd geen bediening

Lisserbrug
1-4 t/m 31-10 ma t/m vr 07.00-17.00

17.30-21.00
za 09.00-17.00
zon/fstd 09.00-12.00

16.00-18.00

1-11 t/m 31-3 ma t/m vr 07.00-17.00
17.30-21.00

za 09.00-14.00
zon/fstd geen bediening

Spoorbrug Nieuw-Vennep/Kaagbrug
1-4 t/m 31-3 ma t/m vr 05.58-06.03

06.28-06.33
06.58-07.03
12.28-12.33
12.58-13.03
13.28-13.33
18.28-18.33
18.58-19.03
19.28-19.33

1-4 t/m 31-10 za 09.58-10.03
10.28-10.33
10.58-11.03
11.28-11.33
13.58-14.03
14.28-14.33
16.58-17.03
17.28-17.33

zon/fstd 08.28-08.33
08.58-09.03
11.28-11.33
12.28-12.33
16.58-17.03
17.28-17.33

1-11 t/m 31-3 za 09.58-10.03
10.28-10.33
10.58-11.03
11.28-11.33
13.58-14.03
14.28-14.33

zon/fstd geen bediening
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