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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Door grootschalige achterstand in
het baggeronderhoud ontstonden in de
voorhavens van de sluizen op de Maas en in
de Maaskanalen nautische knelpunten in de
vorm van onvoldoende vaardiepte en
verminderde bevaarbaarheid. Ook diverse
sluizen en stuwen waren door achterstallig
onderhoud dringend aan renovatie toe.
Onder andere kolken, deuren en hefinrichtingen, nivelleerinrichtingen, pompgemalen,
besturing en bedieningsinstallaties moesten
dringend worden aangepakt om de beschikbaarheid en bedrijfszekerheid op het vereiste
niveau te brengen.
Doordat de lange kolken van Belfeld en
Sambeek als gevolg van achterstallig
onderhoud buiten bedrijf waren gesteld,
konden lange combinaties nu alleen na
ontkoppeling door de sluizen.
Oplossing Het achterstallig baggeronderhoud op de Maas en de Maaskanalen wordt
aangepakt zodat de meest urgente nautische
problemen t.a.v. de vaardiepte zijn opgelost.
Hiermee wordt de bereikbaarheid en de
veiligheid van de Maasroute verbeterd, maar
zal nog niet worden voldaan aan de functionele eisen. Daarnaast worden diverse sluizen
en stuwen die in de Maas liggen gerenoveerd.
De grote kolken van de sluizen in Belfeld en
Sambeek zijn in 2004 weer in gebruik
genomen.

Planning
Start uitvoering: 2004
Oplevering: 2010-2012
Financiën Raming kosten: € 51 mln.

2008: werkzaamheden aan de kolkwanden en deuraandrijvingen van de
complexen Born en Maasbracht zijn
gekoppeld aan de kolkverlenging. Door
onderhoudswerkzaamheden bij deze
complexen zullen deze pas in 2012
worden opgeleverd.
2009: de raming van de kosten is
bijgesteld vanwege aanbestedingstegenvallers bij diverse renovaties van de
sluizen.
2010: de raming van de kosten is verlaagd
in verband met het overhevelen van
enkele projectonderdelen naar het project
Maasroute, modernisering fase 2.
2011: raming van de kosten is verlaagd in
verband met overhevelen van enkele
projectonderdelen naar het project
Maasroute, modernisering fase 2 en de
meevallende kwaliteit van de sluisdeur
van Weurt.
2012: de projectkosten zijn aangepast
door de nieuwe bekostigingssystematiek
van RWS. Hierdoor is het taakstellend
budget gecorrigeerd voor de generieke
BLD-bijdrage (€ 8 mln).
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