Bijlage
Impulspakket beperking groeitempo uitgesteld onderhoud RWS

Locatie

Omschrijving

1

Vaarwegen Zuid-Nederland

2

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

3

Veerinrichtingen Waddenzee (HWN)

4

Maas-Waalkanaal

5

Zandkreeksluis

6

Sluizencomplexen Noordzeekanaal
(IJmuiden en Schellingwoude)

Onderhoud aan diverse sluizen en bruggen in of over het
hoofdvaarwegennet in Zuid-Nederland (Limburg en
Brabant), o.a. remmingwerken en bodembeschermingen.
Hiermee wordt de kans op hinder/stremmingen voor de
scheepvaart verkleind en afsluitingen voor wegverkeer
voorkomen.
Het aanpakken van diverse sluizen en bruggen op de
hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Hiermee wordt de kans op
hinder/stremmingen voor de scheepvaart verkleind en
afsluitingen voor wegverkeer voorkomen. Voorbeelden zijn
sluis Farmsum en het herstellen van een losplaats, die niet
meer gebruikt wordt vanwege verzakkingen.
Door de betrokken aanleginrichtingen voor de veerboten
naar de Waddeneilanden aan te pakken worden storingen
voorkomen en veiligheidsissues aangepakt. Zo wordt het
besturingssysteem van de ‘autobruggen’ aangepakt en
zullen er damwanden vervangen worden.
Vooruitlopend op de vervanging en renovatie van diverse
objecten, waaronder sluis Weurt, zullen er maatregelen
genomen worden welke toekomstige storingen zullen
beperken.
Aanvullend op de reeds geplande renovatie van de
Zandkreeksluis (uitvoering 2021-2022) zullen aanvullende
onderhoudsmaatregelen aan de renovatie toegevoegd
worden om verstoringen in de toekomst te voorkomen.
Diverse kleinere maatregelen aan sluizen en bruggen om
storingsgevoeligheid te verminderen.

7

Volkeraksluis

8
9

Sluis Sambeek
Centrale bediening Zuid-Nederland
(oa. Brabantse en Limburgse Kanalen)

Betreft vervangen van taatsen en conserveren van
sluisdeuren, welke gecombineerd kunnen worden met
aanvullende werkzaamheden die storingen in de toekomst
voorkomen.
Herstellen hydraulieksysteem.
Werkzaamheden aan de bestaande bediensystemen om de
veiligheid en beschikbaarheid van o.a. de Brabantse en
Limburgse Kanalen te kunnen borgen totdat de Centrale
Bediening Zuid-Nederland gereed is.

Locatie

Omschrijving

10

Bergse Diepsluis

11

Steigers IJsselmeer en Randmeren

Aanvullend op de reeds geplande renovatie van de Bergse
Diepsluis (uitvoering 2020-2022) zullen aanvullende
onderhoudsmaatregelen aan de
renovatie toegevoegd worden om verstoringen in de
toekomst te voorkomen.
Onderhoud aan steigers, waarvan enkele al om
veiligheidsredenen afgesloten zijn.

12
13

Sluis Belfeld
Brug Grave

14

Draaibrug Montfoort

15

Stuwen Linne, Belfeld, Sambeek en
Roermond

16

Sluis Bosscheveld

17

Sluis Born

18

Sluis Lith

Herstellen hydraulieksysteem.
Werkzaamheden aanvullend op het reeds geplande
onderhoud in 2020-2022.
Tegenvaller bij het oppakken van onderhoud dat in 2020 en
2021 wordt uitgevoerd.
In lijn met het aangepaste laagwaterbeleid moeten er
maatregelen getroffen worden om lekverliezen te
verminderen.
Werkzaamheden om de beschikbaarheid van de sluis tot aan
het geplande onderhoudsmoment in 2021 te kunnen
realiseren.
Herstellen van problemen met de rioolschuiven.
Herstellen van een constructiefout in de wielstellen van de
sluisdeuren.

