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1. Inleiding 

 

Veel provinciale bruggen en sluizen stammen uit de jaren 30 van de vorige eeuw waardoor 

zij de komende jaren het einde van de levensduur bereiken. Dit houdt in dat instandhouding 

met de gebruikelijke maatregelen van onderhoud niet meer mogelijk is, maar vervanging 

van de gehele of belangrijke onderdelen van de bruggen en sluizen moet plaatsvinden. 

Voorbeelden van beweegbare bruggen die op korte termijn moeten worden vervangen zijn 

de Stolperophaalbrug en de Julianabrug over de Zaan in Zaanstad. De toestand van de beide 

bruggen is inmiddels zo slecht dat er aslast- of gewichtsbeperkingen zijn aangebracht. Een 

vergelijkbare situatie doet zich voor bij de brug Vrouwenakker. 

 

De komende jaren zijn ook vervangingen nodig bij de vaste bruggen over de vaarwegen, 

zoals die over de zogenoemde Westfriese Kanalen. Bij een aantal van deze vaste bruggen zijn 

al noodmaatregelen getroffen, zoals aan twee vaste bruggen over het kanaal Schagen-

Kolhorn waarvan de houten draagconstructie is verstevigd om de veiligheid van de brug te 

waarborgen. 

 

Niet alleen de ouderdom van de kunstwerken is een oorzaak voor aanstaande vervanging. 

Er zijn ook vervangingen nodig door toename van de zwaarte en intensiteit van het 

wegverkeer. Hiermee is bij de aanleg van de kunstwerken niet gerekend. Door toename van 

de verkeersbelasting ontstaan momenteel schades aan brugdekken van belangrijke 

verkeersbruggen zoals de Irenebrug in de N201 te Uithoorn, de Kraspolderbrug te Alkmaar 

en de brug bij Ouderkerk aan de Amstel. Bij deze bruggen zijn al de nodige noodreparaties 

aan de stalendekken van de bruggen uitgevoerd.   

 

Op basis van de huidige inzichten is geconcludeerd dat de komende jaren rekening moet 

worden gehouden met investeringen van tussen de 8 en 10 miljoen euro per jaar (zie rapport 

[1]).  Hierin zit niet de vervanging van de Julianabrug te Zaanstad, de Stolperophaalbrug en 

de brug te Vrouwenakker, omdat de vervanging daarvan vanwege de opwaardering van de 

functionaliteit vanuit het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) worden 

bekostigd. 

 

Vastgesteld is dat voor het vervangen van de kunstwerken in de provinciale begroting geen 

middelen zijn opgenomen, zodat er bij ongewijzigd beleid de komende jaren een groot 

knelpunt ontstaat bij het instandhouden van de provinciale infrastructuur. Dit knelpunt 

heeft er toe geleid dat Provinciale Staten in het kader van de kaderbrief 2007 een motie heeft 

aangenomen waarin aan Gedeputeerde Staten wordt verzocht vooruitlopend op een 

meerjarenprogramma ‘vervanging bruggen’ een inventarisatie te maken van bruggen 

waarvan in 2006 met de voorbereidingen kan worden gestart en bij de samenstelling van de 

begroting 2007 rekening te houden met inpassing van de resultaten (zie motie 21-5). Ter 

uitvoering van deze motie heeft Gedeputeerde Staten in het kader van nieuw beleid voor 

2007 besloten om ten behoeve van het investeringsprogramma kunstwerken een 

kapitaalkrediet van € 20 miljoen ter beschikking te stellen. 

 

In dit rapport wordt het investeringsprogramma voor de periode 2007-2011 voor het 

vervangen van de kunstwerken behandeld en toegelicht.   
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2. Huidige wijze van bekostiging van vervangingen 

 

De financiering van de vervangen van kunstwerken is tot nu toe niet structureel geregeld. In 

de tijd dat er nog sprake was van de zogenoemde Wet Uitkering Wegen, werden 

vervangingen, die destijds veelal verbeteringen betroffen, via de kapitaallasten aan deze 

doeluitkering toegerekend.  

 

Een vraag is of de vervangingen van de kunstwerken kunnen worden bekostigd uit de 

zogenoemde normkosten voor de vaarwegen, zoals die omstreeks het jaar 2000 zijn 

ontwikkeld en vastgesteld. Het antwoord is daarop ontkennend, omdat bij het opstellen van 

de normkosten het uitgangspunt is gehanteerd dat de vervanging van de kunstwerken 

daarin niet zijn opgenomen. Hiervoor is destijds bewust gekozen omdat sprake is van 

grootschalige investeringen, waarvan ook het tijdstip van uitvoering meestal niet goed kan 

worden aangegeven. Daarnaast is ook vaak een aanpassing nodig om aan de functies ten 

aanzien van het weg- en scheepvaartverkeer te kunnen voldoen. Voor de vervanging van 

kunstwerken worden daarom steeds aparte voorstellen aan Provinciale Staten geformuleerd. 

 

De laatste jaren liep de financiering van de kosten van vervanging van (beweegbare) 

bruggen meestal via het PMI en worden de kapitaallasten voor vervanging uit de voor het 

PMI  beschikbare middelen betaald. De bekostiging vanuit de middelen voor het PMI was 

mogelijk omdat er tot nu toe steeds financiële ruimte. Meestal was er ook sprake van 

verbeteringen in de verkeersafwikkeling, zodat de vervangingen in de afwegingssystematiek 

van het PMI ook hoog scoorden.  

 

Omdat de middelen voor het PMI onder druk staan, kunnen niet alle werken worden 

uitgevoerd. Dit geldt zeker voor vervangingen die vanuit de optiek van ouderdom aan de 

orde zijn, omdat die uiteraard niet scoren in de nieuwe ontwikkelde wegingsystematiek van 

het PMI.  De noodzaak tot een apart investeringsprogramma voor het vervangen van de 

kunstwerken komt daarom uitdrukkelijk in beeld. 

 

Bij het investeringsprogramma zal rekening moeten worden gehouden met opwaardering 

naar een hogere verkeersklasse, bijvoorbeeld van klasse 30 naar klasse 60. Als sprake is van 

extra rijstroken, verbredingen e.a., dit wil zeggen, zaken die in sterke mate de functionaliteit 

bepalen, vindt bekostiging vanuit de bestaande middelen voor het PMI plaats.  

 

In beginsel is in de normkosten voor de landwegen wel de zogenoemde rehabilitatie van 

kunstwerken opgenomen. Omdat gedurende een groot aantal jaren sprake is geweest van 

een gebrek aan middelen voor het onderhoud en er als gevolg daarvan met name 

achterstallig onderhoud aan de bruggen landwegen is ontstaan, kunnen niet alle 

vervangingen ten laste van de normkosten komen. Ook is vaak sprak van opwaardering van 

de kunstwerken naar een hogere klasse, waarvoor ook geen middelen beschikbaar zijn.   
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3.    Onderhoudstoestand  van de kunstwerken 

 

Een korte schets van het areaal aan kunstwerken en de onderhoudstoestand is als volgt: 

 

a. Beweegbare bruggen:  

De meeste beweegbare bruggen liggen in de provinciale wegen: het betreft 34 bruggen 

op 25 locaties. Veel bruggen stammen uit de jaren 30 van de vorige eeuw en zullen de 

komende decennia moeten worden vervangen. Naast de genoemde beweegbare 

bruggen zijn er nog 7 beweegbare bruggen die over provinciale vaarwegen liggen, 

waarbij het wegbeheer bij een gemeente of een hoogheemraadschap ligt.  

        

Van een aantal van de laatst genoemde bruggen is de toestand zeer slecht, omdat in het 

verleden er altijd te weinig geld was om deze bruggen te onderhouden. Dit had te 

maken met de destijds gehanteerde financieringssystematiek van de provinciale wegen; 

het betrof destijds zogenoemde tertiaire wegen.  

 

Ten slotte liggen er nog 9 beweegbare bruggen over het Noordhollandsch Kanaal, 

waaronder 3 pontonbruggen. Hier zijn de komende jaren geen vervangingen voorzien. 

 

b. Sluizen: 

Het betreft 4 schutsluizen op of aan het Noordhollandsch Kanaal en 5 schutsluizen in de 

overige vaarwegen.  

 

Bij met name de Westfriesche Sluis en Tolhuissluis zijn de komende jaren forse 

investeringen nodig. Bij de Westfriesche Sluis is sprake van een ernstige aantasting van 

het beton. Bij renovatie zal de bovenste 2 meter van de sluis moeten worden gesloopt, 

waarna deze opnieuw moet worden opgebouwd. Er zijn maatregelen getroffen om in de 

huidige situatie een overbelasting te voorkomen.  Er wordt momenteel gewerkt aan de 

planuitwerking voor renovatie van de beide sluizen.  

 

c. Vaste bruggen landwegen en vaste bruggen vaarwegen: 

Van een aantal bruggen over de vaarwegen (dus in wegen van derden) is de toestand 

zeer slecht, omdat ook hiervoor in het verleden altijd te weinig geld was om deze te 

onderhouden.  

 

De toestand van een aantal vaste bruggen in de wegen is slecht, waarbij het vooral 

kunstwerken betreft van wegen die in 1993 met de herverdeling wegen naar de 

provincie zijn overgedragen. Van andere trajecten bestaat het vermoeden dat er 

kunstwerken zijn die niet voldoen aan de huidige verkeersklasse. Een volledig inzicht 

hierin is op dit moment niet aanwezig. Dit moet nader worden onderzocht. Omdat het 

areaal groot is, zijn voor de vervangingen in de toekomst hoge kosten gemoeid. 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat er de toestand van de kunstwerken in een aantal 

gevallen niet voldoen aan de eisen en dat forse investeringen nodig zijn om deze op een 

voldoende kwaliteitsniveau te brengen.   
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4. Toekomstige vervangingen kunstwerken 

 

Beweegbare bruggen 

Voor beweegbare bruggen kan voor de levensduurverwachting van een brug globaal 

worden uitgegaan van een levensduur van 80 jaar voor bruggen met een betonnen 

onderbouw en 60 jaar voor bruggen met een houten onderbouwconstructie. Op basis van dit 

uitgangspunt is een vervangingsschema uitgewerkt (zie rapport [1]). Daarbij is ook een 

globale de raming van kosten van vervanging van de bruggen opgenomen (inclusief kosten 

van voorbereiding en toezicht).  

 

De komende jaren zullen onder andere de volgende beweegbare bruggen geheel of deels 

worden vervangen: 

 

- Stolperophaalbrug (geheel vervangen via PMI) 

- Julianabrug (geheel vervangen in kader Vaart in de Zaan, via PMI) 

- Brug Vrouwenakker (geheel vervangen via PMI) 

- Waarbrug (vervangen val) 

- Kraspolderbrug (herinrichting rijstoken en vervangen val) 

- Ouderkerk aan de Amstel (vervangen val) 

 

In het kader van het investeringsprogramma 2007 – 2011 zullen een aantal beweegbare 

bruggen worden gerenoveerd (zie investeringsprogramma hoofdstuk 5). 

 

Sluizen 

Voor sluizen is voorzien dat de komende vijf jaar de Westfriesche Sluis en de Tolhuissluis 

moeten worden gerenoveerd. De Westfriesche Sluis is een sluis waarbij veel achterstallig 

onderhoud aanwezig is. Bij de sluis is bovendien sprake van een bijzondere aantasting van 

het beton, dat als het ware uit elkaar valt. Dit houdt in dat bij een renovatie van de sluis de 

delen boven water voor het grootste deel moeten worden gesloopt en herbouwd. 

 

Daarnaast vindt ten laste van het investeringsprogramma 2007 – 2011 een renovatie plaats 

van de Tolhuissluis in de Amstel en van de kleine kolk van de Willem I Sluis te Amsterdam. 

Deze kolk zal worden gerenoveerd,  maar de kolk zal niet voor de scheepvaart in bedrijf 

worden gesteld. Dit vanwege de belangrijke cultuurhistorische waarde van deze sluis. Bij de 

renovatie zal ook rekening worden gehouden met de ecologische waarde van bijzondere 

muurplanten op de kolkwand. Voor de renovatie zijn vanwege afspraken van uit de 

overdracht van het beheer van het Noordhollandsch Kanaal van het Rijk naar de provincie, 

middelen beschikbaar vanuit het Rijk. 

 

Vaste bruggen 

Voor investeringen in vervanging van de vaste bruggen is in 1998 onderzoek verricht (zie 

rapport [2]). Op basis van deze studie is te concluderen dat de komende jaren voor ca. 2,5 

miljoen euro per jaar aan vervangingen vaste bruggen landwegen en vaarwegen nodig is. 

Daarnaast was destijds is sprake van een geschatte hoeveelheid achterstallig onderhoud van 

ca. 20 miljoen euro.  Dit achterstallig onderhoud is deels weggewerkt, maar voor het overige 

zal dit de komende jaren nog moeten worden weggewerkt. 
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Er is nog geen volledig meerjarenprogramma voor het vervangen van de vaste bruggen 

beschikbaar voorhanden. De meeste urgente knelpunten zijn al wel bekend en in de 

programmering meegenomen.  

 

De komende jaren zullen onder andere de volgende vaste bruggen geheel of deels worden 

vervangen: 

 

- N 240, brug te Slootdorp 

- N 248, Praamtochtbrug 

- N 240, dubbele duikerbrug 

- N 206, brug nabij Vogelenzang 

- N 201, Zuwebrug 

- K 02, Burenbrug 

- K 02, Waardbrug 

- K 06, Lutjewinkelerbrug, vervangen rijdek en draagconstructie 

- K 02, Mielbrug (via PMI vanwege combinatie met parallelweg) 

- K 02: Hemmerbrug (via PMI, vanwege combinatie met aanleg parallelweg) 

 

Om meer inzicht te krijgen zal onderzoek worden uitgevoerd waarbij per traject een toets 

van de bruggen aan de verkeersbelasting plaatsvindt. De verwachting is dat we binnen de 

scope van 5 jaar een goed inzicht hebben in de noodzakelijke vervanging bij de vaste 

bruggen land- en vaarwegen. 
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5.    Investeringsprogramma vervanging kunstwerken 2007 -2011 

 

Bij het investeringsprogramma vervanging van kunstwerken is de samenhang met de 

huidige projecten in het PMI van belang. Bij het opstellen van het programma is als hoofdlijn 

gehanteerd dat in het investeringsprogramma vervanging alle projecten komen waarbij wel 

vervanging aan de orde is, maar die niet scoren in de wegingsystematiek van het PMI. Deze 

omvatten met enkele uitzonderingen de zogenoemde onderhoudsprojecten uit het PMI voor 

zover het kunstwerken betreft. 

 

Op basis van deze uitgangspunten en de huidige inzichten is een investeringsprogramma 

voor de jaren 2007-2011 (zie bijlage 1). De vermelde kosten zijn inclusief de kosten van 

voorbereiding en toezicht.  

 

De planning van de werkzaamheden is gegeven in bijlage 2 en het kasritme is in bijlage 3 

vermeld. 

 

Het verloop van de investeringen in de komende jaren is gegeven in de volgende tabel. Dit is 

gebaseerd op het kasritme van de investeringen. 

 

Jaar: Kasritme investeringen 

2007 3.796.250 

2008 7.347.750 

2009 4.679.000 

2010 3.979.000 

2011 1.016.000 

Totaal uitgaven 20.818.000 

 

Het totaal aan inkomsten ten behoeve van het programma bedraagt: € 818.000. De totale 

investeringen ten laste van het krediet bedragen € 20.000.000.  

 

De kosten worden conform besluit van GS ten laste gebracht van de reserves van de 

vaarwegen (zie voorstel nieuw beleid 2007, nummer 3, vervanging kunstwerken). 

 

Het voorliggende programma lost de  problematiek van het vervangen van de kunstwerken 

op voor de periode 2007 – 2011. Voor (nieuwe) investeringen voor de periode daarna zijn 

echter nog geen middelen ter beschikking. Om alles op orde te krijgen zijn in de toekomst 

extra middelen nodig. De komende jaren zullen we de behoefte aan nieuwe investeringen in 

beeld brengen en zullen we daarbij voorstellen doen ter dekking van dit programma.  

 

In het rapport [1] is geconcludeerd dat de jaarlasten daarna geleidelijk oplopen tot ca. 5 

miljoen euro over 10 jaar tot ca. 8 miljoen over ca. 20 jaar. 
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6. Motie 21-5  

 

Vastgesteld is dat voor het vervangen van de kunstwerken in de provinciale begroting geen 

middelen zijn opgenomen, zodat er bij ongewijzigd beleid de komende jaren een groot 

knelpunt ontstaat bij het instandhouden van de provinciale infrastructuur.  

 

Dit knelpunt heeft er toe geleid dat Provinciale Staten in het kader van de kaderbrief 2007 

een motie heeft aangenomen waarin aan Gedeputeerde Staten wordt verzocht vooruitlopend 

op een meerjarenprogramma ‘vervanging bruggen’ een inventarisatie te maken van bruggen 

waarvan in 2006 met de voorbereidingen kan worden gestart en bij de samenstelling van de 

begroting 2007 rekening te houden met inpassing van de resultaten (zie motie 21-5). Ter 

uitvoering van deze motie hebben wij als Gedeputeerde Staten in het kader van nieuw beleid 

voor 2007 besloten om ten behoeve van het investeringsprogramma kunstwerken een 

kapitaalkrediet van € 20 miljoen ter beschikking te stellen. 

 

In het voorgaande is een vervangingsprogramma voor de kunstwerken uitgewerkt en is 

aangegeven welke projecten er uitgevoerd gaan worden en hoe de planning in tijd en in 

bestedingen (kasritme) de komende jaren is.  

 

De projecten waarvan de voorbereidingen al in 2006 zijn of kunnen worden gestart zijn: 

 

Nr. 1  Brug Slootdorp 

Nr. 2 Praamtochtbrug 

Nr. 3 Duikerbrug Marktweg 

Nr. 8 Waardbrug 

Nr. 9 Kraspolderbrug (in kader N242) 

Nr. 10 Cruquiusbrug (vooronderzoek in 2006) 

Nr. 13 Ouderkerk a/d Amstel (vooronderzoek start dit jaar) 

Nr. 15 Remmingwerken (start najaar 2006) 

Nr. 16 Wesfriesche Sluis 

Nr. 17 Kleine kolk Willem I Sluis (start naar 2006) 

Nr. 18 Tolhuissluis 

Nr. 19 Burenbrug 

Nr. 20 Waardpolderbrug 

 

Het investeringsprogramma zal jaarlijks worden geactualiseerd, waarbij de lijst met 

projecten als randvoorwaarde geldt. Dit zal onderdeel uitmaken van het zogenoemde MPO, 

het meerjarenprogramma onderhoud infrastructuur. Het investeringsprogramma 

vervanging kunstwerken wordt verder aangeduid als het MPO-VIK (meerjarenprogramma 

onderhoud – vervangingsinvesteringen kunstwerken). 

 

De rapportage over voortgang van het programma vindt plaats binnen de bestaande 

structuur van rapportage van het MPO wegen en vaarwegen.  

  

 

  



Investeringsprogramma vervanging  10 Datum: augustus 2006 

Kunstwerken 2007-2011   

Literatuur: 

 

 

[1] Rapport: Investeringsprogramma vervanging kunstwerken, afdeling Beheer en 

Uitvoering, maart 2006.  

 

 

[2] Rapport: Rapportage SPOK, Kunstwerkenbeheer, Kengetallen, Normen, Planning 

Kosten en Kwaliteit, 25 augustus 1998, bureau Oranjewoud 



Investeringsprogramma vervanging  11 Datum: augustus 2006 

Kunstwerken 2007-2011  

Bijlage 1: Programma vervanging kunstwerken 2007 – 2011 

 

Nr. Wegnr. Omschrijving Jaar: Bedrag: Omschrijving 

  Vaste bruggen:    

1 N240 Brug Slootdorp  2007 1.870.000 Vervangen van de gehele constructie 

2 N248 Praamtochtbrug  2007 550.000 Vervanging in kader van project Robbenplaat 2e fase (bijdrage) 

3 N240 Duikerbrug Marktweg  2007 300.000 Vervanging brug in kader van project N240/Marktweg 

4 N240 Dubbele duikerbrug 2008 400.000 Vervangen brug in kader renovatie kruispunt N239/N240/Agriport 

5 N206 Brug Vogelenzangse weg 2009 675.000 Vervangen van de gehele constructie 

6 N201 Zuwebrug 2010 1.000.000 Vervangen van de gehele constructie 

7 N247 Brug in parallelweg 2008 950.000 Vervangen bovenbouw van de brug (staal/hout) 

  Beweegbare bruggen:    

8 N248 Waardbrug 2007 780.000 Vervangen/renovatie dek en upgrade installatie 

9 K4 Kraspolderbrug A 2007 200.000 Bijdrage in project N242 i.v.m. nieuw voor oud 

10 N201 Cruquisbrug A 2008 1.290.000 Renovatie hameitorens, balans en versterking aanbruggen 

11 N203 Krommenie A 2009 750.000 Versterken aanbrug, val en bovenbouw 

12 N515 Vrouwenverdriet A 2009 730.000 Versterken aanbrug, val en bovenbouw 

13 N522 Ouderkerk a/d Amstel  2010 2.050.000 Nieuw val, versterken overige onderdelen van constructie 

14 N232 Bosrandbrug 2010 730.000 Renovatie en versterken val 

15 K1 Remmingwerken 1e fase 2007/2008 662.500 Schipholdraaibrug, Irenebrug en Beatrixbvrug 

  Overig en sluizen:    

16 K18 Westfriesche Sluis 2007 2.457.500 Slopen en vervangen betonconstructie, vervangen installaties en bedieningsgebouw 

17 K20 Kleine kolk Willem I Sluis 2007 418.000 Vervangen deuren en renovatie van constructie met behoud ecologische waarde 

18 K17 Tolhuissluis 2008 1.560.000 Renovatie constructie, vervanging deuren en aandrijving en bedieningshuisje 

19 K02-01 Burenbrug 2008 1.230.000 Vervangen van de gehele brug 

20 K02-01 Waardpolderbrug 2009 1.200.000 Vervangen van de gehele brug 

21 K06-02 Lutjewinkelerbrug 2009            1.015.000 Vervangen rijdek en hoofddraagconstructie 

    ----------------  

  Totale kosten van programma  20.818.000  

      

  Bijdragen:    

  Brug Slootdorp 14E03 (PMI)  400.000  

  Kleine kolk Willem I Sluis  418.000  

      

  Totaal aan programma krediet:  20.000.000  
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Bijlage 2: Planning vervanging kunstwerken 2007 – 2011 

 

Nr: Wegnr. Omschrijving: Jaar: 07       08       09       10       11       

                                                

    Vaste bruggen:                                           

1 N240 Brug Slootdorp  2007                                         

2 N248 Praamtochtbrug  2007                                         

3 N240 Duikerbrug Marktweg 2007                                         

4 N240 Dubbele duikerbrug 2008                                         

5 N206 Brug Volelenzangse weg 2009                                         

6 N201 Zuwebrug  2010                                         

7 N247 Brug in parallelweg 2008                                         

                                                

    Beweegbare bruggen:                                           

8 N248 Waardbrug 2007                                         

9 K4 Kraspolderbrug A 2007                                         

10 N201 Cruquisbrug A 2008                                         

11 N203 Krommenie A 2009                                         

12 N515 Vrouwenverdriet A 2009                                         

13 N522 Ouderkerk a/d Amstel 2010                                         

14 N232 Bosrandbrug 2010                                         

15 K1 Remmingwerken 1e fase 2007/08                                         

                                                

    Overig en sluizen:                                           

16 K18 Westfriesche Sluis 2007                                         

17 K20 Kleine kolk Willem I Sluis 2007                                         

18 K17 Tolhuissluis 2008                                         

19 K02-01 Burenbrug 2008                                         

20 K02-01 Waardpolderbrug 2009                                         

21 K06-02 Lutjewinkelerbrug 2009                                         

                        

                        

       Voorbereiding               

       Uitvoering                
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Bijlage 3: Kasritme vervanging kunstwerken 2007 – 2011 

 

Nr: Wegnr. Omschrijving: Jaar: Raming totaal: 2007 2008 2009 2010 2011 

                    

    Vaste bruggen:               

1 N240 Brug Slootdorp  2007 1.870.000 1.309.000 561.000       

2 N248 Praamtochtbrug  2007 550.000 550.000         

3 N240 Duikerbrug Marktweg  2007 300.000 300.000         

4 N240 Dubbele duikerbrug 2008 400.000   400.000       

5 N206 Brug Vogelenszangse weg 2009 675.000     675.000     

6 N201 Zuwebrug 2010 1.000.000       800.000 200.000 

7 PM Brug in parallelweg 2011 950.000   800.000 150.000     

    Beweegbare bruggen:               

8 N248 Waardbrug 2007 780.000 400.000 380.000       

9 K4 Kraspolderbrug A 2007 200.000 200.000         

10 N201 Cruquisbrug A 2008 1.290.000   1.032.000 258.000     

11 N203 Krommenie A 2009 750.000     600.000 150.000   

12 N515 Vrouwenverdriet A 2009 730.000     584.000 146.000   

13 N522 Ouderkerk a/d Amstel  2010 2.050.000       1.435.000 615.000 

14 N232 Bosrandbrug 2010 730.000       584.000 146.000 

15 K1 Remmingwerken 1e fase 2011 662.500 300.000 362.500       

    Overig en sluizen:               

16 K18 Westfriesche Sluis 2007 2.457.500 737.250 1.720.250       

17 K20 Kleine kolk Willem I Sluis 2007 418.000   418.000       

18 K17 Tolhuissluis 2008 1.560.000   936.000 624.000     

19 K02-01 Burenbrug 2008 1.230.000   738.000 492.000     

20 K02-01 Waardpolderbrug 2009 1.200.000     720.000 480.000   

21 K06-02 Lutjewinkelerbrug 2009        1.1015.000     576.000 439.000   

        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

     Totaal aan investeringen    20.818.000 3.796.250  7.347.750  4.679.000  4.034.000  961.000  
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