
Beantwoording vragen Dorpsraad MHM - Macherense Brug 
 
Wat zijn de richtlijnen (of protocol) bij het ophalen en dalen van de brug. Zijn deze 
richtlijnen de afgelopen twee jaar veranderd. 
 
De schipper meldt zich bij de operator van sluis Lith om de Macherense Brug te mogen passeren. 
In Lith worden meerdere objecten bediend en het kan even duren voordat de Macharensebrug 
wordt bediend. In het protocol van Rijkswaterstaat voor de brugbediening hebben de afgelopen 
twee jaar geen wijzigingen plaatsgevonden. De lokale brugbediening voor de Macherense Brug is 
wel gewijzigd. Er wordt lokaal bediend, tijdens een storing, onderhoudswerkzaamheden en hoog- 
en laag water in het havengebied. Dit gebeurde voorheen vanuit Lith. Door de lokale bediening kan 
de storing, indien mogelijk,  sneller worden gereset, waarna het wegverkeer de brug weer kan 
passeren. Onder resetten wordt verstaan dat het bedieningssysteem opnieuw wordt opgestart.   
 
Zijn er afspraken welk verkeer voorrang heeft: op de weg of op het water. 
 
In Nederland wordt door de verkeersweg- en vaarwegbeheerders geen onderscheid gemaakt 
tussen deze twee verkeerssoorten. Onderscheid maken tussen deze twee verkeerssoorten is 
moeilijk in regelgeving vast te leggen. De brug wordt, op het moment dat er zich een schip 
aanmeldt, 24 uur per dag vanuit Lith geopend.  

 
Kan het ophalen en dalen van de brug sneller en ook het wachten op het zakken van de 
bomen. 
 
Het versnellen van het proces van ophalen en dalen van de brug is niet mogelijk.  
Een brug mag je niet te zwaar belasten en voor de slagbomen gelden specifieke veiligheidseisen.  
De wachttijd wordt met name bepaald door de vaarsnelheid van de passerende schepen.  
Het scheepvaartverkeer mag maar met 7 km/h onder de geopende brug door varen.   
 
Is er een manier om de meldkamer van de hulpdiensten te informeren als de brug 
omhoog staat. 
 
Er heeft een gesprek met Rijkswaterstaat en de hulpdiensten afzonderlijk plaatsgevonden. Op de 
meldkamer van de hulpdiensten komen vele meldingen binnen en zij willen niet van elke 
brugopening een melding ontvangen. Er is gezamenlijk voor een andere aanpak gekozen: 
Op de meldkamer van de hulpdiensten komt een calamiteit bij de centralist binnen. Vanuit de 
meldkamer kiezen de drie disciplines politie, brandweer en ambulancezorg voor de optie dat de 
eenheid via C2000 (het landelijke communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten in 
Nederland) contact met de meldkamer opneemt. Wanneer de Macherense Brug in de aanrijroute 
ligt, dan neemt de centralist met de operator van de brugbediening in Lith contact op. Er wordt een 
verzoek ingediend om de brug omlaag te laten voor de hulpdiensten. Wanneer het proces van 
brugbediening nog niet inwerking is gezet, wordt het verzoek gehonoreerd. Maar als de 
verkeersbomen van de brug zijn gesloten, dan wordt het bedieningsproces niet afgesloten. De 
hulpdiensten zullen via een alternatieve route naar Macharen moeten rijden. Het verzoek van 
Rijkswaterstaat is na het passeren van de brug een telefonische afmelding door te geven. Dan 
weet de operator in Lith dat het bedieningsproces in werking kan gezet worden.  
 
Wat is het protocol bij een storing: 

- De bedieners in Lith melden een storing aan het Nautisch Centrum (calamiteitendienst voor 
de scheepvaart) van Rijkswaterstaat; 

- Het Nautisch Centrum neemt contact op met EPC (onderhoudspartner) en geeft aan wat 
het voor storing het is en/of die urgent is; 

- Bij een urgente storing vertrekt er zo snel mogelijk een monteur naar Macharen; 
- De lokale bedieners worden ingelicht en die proberen de brug te resetten, om het 

landverkeer weer op te starten; 
- Bij aankomst van de monteur wordt de storing in het systeem bekeken en geprobeerd om 

de storing op te lossen; 
- De brug wordt getest en teruggegeven aan de bediening in Lith; 
- De Dorpenweg wordt bij een storing niet afgesloten. 

 
 



Te treffen maatregelen opstropend verkeer bij rotondes Macharen en rotonde op de NZ 
tussen Megen, Macharen en Haren. Informeren weggebruikers met behulp van digitale 
informatieborden.  
 
Een voorstel vanuit enkele bewoner van Macharen is om op beide rotondes digitale 
informatieborden te plaatsen welke de weggebruiker informeren wat de wachttijd is wanneer de 
brug is geopend. Op de display kan ook worden vermeldt of er een storing is. Deze optie is 
onderzocht en om de volgende redenen niet haalbaar gebleken. 

• Het plaatsen van een digitale borden is een erg kostbare maatregel. Om de borden goed te 
laten functioneren moet er vanaf verschillende rijrichtingen op beide rotondes een bord 
worden geplaatst. De borden moeten vanuit de bedieners in Lith worden aangestuurd. 
Vanuit hier kan echter niet worden bepaald wat de wachttijd voor de brug is, omdat deze 
afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder de vaarsnelheid, lengte van de 
schepen en de hoeveelheid schepen;  

• Op het moment dat er zich een storing voordoet worden de lokale bedieners direct 
ingelicht. De lokale bedieners zijn vrijwel altijd binnen 30 minuten ter plaatse om de brug 
te resetten, hiermee wordt de storing direct verholpen en kan het wegverkeer de brug 
weer passeren. Uit een analyse van alle storingen welke gevolgen hebben gehad voor het 
wegverkeer blijkt dat er in 2016 in totaal 13 storingen hebben plaatsgevonden (zie 
bijlage). Hiervan zijn er 7 lokaal gereset (korte storingen) en 6 gereset door een monteur 
(lange storingen). In 2016 is het merendeel van de storingen binnen één uur opgelost. In 
2017 gaat het vooralsnog over 13 storingen. Hiervan zijn er slechts 2 lokaal gereset en 11 
gereset door een monteur. Conclusie ten opzichte van 2016 is dat de totale hoeveelheid 
storingen gelijk is gebleven, maar dat de hoeveelheid langere storingen fors is 
toegenomen.  
 

Verkeersregelaars inzetten  
Voor de storingen, welke langer dan één uur duren en binnen de spitstijden plaatsvinden, wil de 
gemeente verkeersregelaars inzetten. Deze moeten ervoor zorgen dat weggebruikers vanaf de 
rotondes Macharen en Noord Zuid worden gewezen op de brugstoring en vervolgens een andere 
route kunnen kiezen. 
 
Wat wordt er precies gedaan aan preventie (voorkomen van storingen).  
Zijn er naar aanleiding van de storingen en storingsanalyse nog aanpassingen 
doorgevoerd in bijvoorbeeld de frequentie van inspectie en onderhoud of afstelling van 
de brug? Of zijn misschien storingsgevoelige onderdelen vervangen?  
 
Er wordt elk kwartaal onderhoud aan de brug uitgevoerd. In de winter en zomer wordt er een 
smeerbeurt uitgevoerd. In april en oktober wordt klein onderhoud en groot onderhoud uitgevoerd. 
Planning onderhoud brug 
 
- april 2017: kleine onderhoudsbeurt brug 
- juli 2017: smeerbeurt brug (zomer) 
- oktober 2017: jaarlijkse reinigingsbeurt brug 
- oktober 2017: grote onderhoudsbeurt brug 
- januari 2018: smeerbeurt brug (winter)  
 
De frequentie van inspectie en onderhoud is gelijk gebleven. De afstellingen van de brug zijn na 
aanleiding van de storingen in januari 2017 opnieuw afgesteld. De afstellingen van de brug worden 
bij een terugkomende storing onderzocht en indien nodig opnieuw afgesteld.  
 
Dorpsraad en gemeente houden elkaar op de hoogte. 
Het havenbeheer geeft voor elk oponthoud door onderhoudswerkzaamheden aan de brug of sluis 
een bericht door aan de Dorpsraad. 
  



Bijlage: Locaties verkeerstelling Dorpenweg/Ossestraat Macharen  

 
 
Resultaten verkeerstellingen per locatie 

Locatie 01  Fietspad richting Kerkstraat  Gemiddeld 315 per werkdag (maandag – vrijdag) 
      Gemiddeld 449 per weekenddag (zaterdag – zondag) 
    

Fietspad richting Sluisweg  Gemiddeld 328 per werkdag (maandag – vrijdag) 
      Gemiddeld 472 per weekenddag (zaterdag – zondag) 
 
Locatie 02 Verkeer richting Kerkstraat Gemiddeld 2770 per werkdag (maandag – vrijdag) 
      Gemiddeld 2539 per weekenddag (zaterdag – zondag) 
 
Locatie 03 Verkeer richting Sluisweg  Gemiddeld 2956 per werkdag (maandag – vrijdag) 
      Gemiddeld 2562 per weekenddag (zaterdag – zondag) 
 
Locatie 04 Fietspad richting Dorpenweg Gemiddeld 391 per werkdag (maandag – vrijdag) 
      Gemiddeld 420 per weekenddag (zaterdag – zondag) 
 
Locatie 05 Verkeer richting Macharenseweg Gemiddeld 1349 per werkdag (maandag – vrijdag) 
      Gemiddeld 1105 per weekenddag (zaterdag – zondag) 
   

Verkeer richting Dorpenweg Gemiddeld 1572 per werkdag (maandag – vrijdag) 
    Gemiddeld 991 per weekenddag (zaterdag – zondag) 

 
Locatie 06 Fietspad richting Macharenseweg Gemiddeld 380 per werkdag (maandag – vrijdag) 
      Gemiddeld 457 per weekenddag (zaterdag – zondag) 
 


