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1 Inleiding 
 
1.1 Algemeen 
 
De openbare weg is een belangrijke voorziening.De gebruiker van de weg wil veilig, snel en 
comfortabel van A naar B kunnen wandelen of rijden. Het is de plicht van de overheid om ervoor te 
zorgen dat de burger daadwerkelijk veilig en comfortabel gebruik kan maken van de weg. Deze plicht 
is verankerd in de Wegenwet. 
 
1.2 Doel 
 
Het goed beheren en onderhouden van de openbare weg in de gemeente is een grote kostenpost. 
Het is daarom noodzakelijk dat het beheer en onderhoud zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Een 
beheerplan is hiervoor een belangrijk instrument. 
In dit beheerplan wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige onderhoudsstoestand is van de 
wegverhardingen en welke financiële middelen nodig zijn om deze te beheren en onderhouden. 
Dit beheerplan geldt voor de periode 2013-2017 en volgt daarmee het huidige beheerplan 2008-2012 
op. 
 
1.3 Leeswijzer 
 
Dit beheerplan gaat in op de verschillende aspecten van het wegbeheer. 
De opbouw is als volgt: 

• In hoofdstuk 2 leest u hoe het wegbeheer werkt 
• In het derde hoofdstuk staat het areaal van wegverhardingen in de gemeente Den Helder 

beschreven 
• De huidige kwaliteit van het areaal wegverhardingen is het onderwerp van hoofdstuk 4  
• Hoofdstuk 5 gaat in op de vraag welk onderhoud de komende jaren uitgevoerd gaat worden 

en hoeveel geld daarvoor nodig is 
• De conclusies en aanbevelingen staan in de afsluitende hoofdstukken 6 en 7  
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2 Systematiek van het wegbeheer 
 
2.1 Doel 
 
Het doel van wegbeheer is om informatie te verstrekken over de actuele kwaliteit van de verhardingen 
die beheerd worden. Met deze informatie kan het bestuur van de wegbeheerder op hoofdlijnen 
(netwerkniveau) beleidskaders opstellen en kan de wegbeheerder op een diepgaander niveau 
(projectniveau) het benodigde onderhoud bepalen en inplannen. 
De informatie die door een wegbeheersystematiek gegenereerd wordt, heeft betrekking op: 

• kwantiteit: wat is er in beheer? 
• kwaliteit: hoe ligt het areaal erbij? 
• maatregelen: wanneer en wat moet onderhouden worden? 
• kosten:  hoeveel kost het onderhoud? 

 
2.2 Systematiek 
 
Met het beheer en onderhoud van wegverhardingen is een aanzienlijk groot bedrag gemoeid. Het is 
dus van belang dat er een goede en rationele systematiek toegepast wordt om het wegbeheer zo 
efficiënt mogelijk uit te voeren. In hoofdlijnen ziet de systematiek er als volgt uit: 

1) het verzamelen en bijhouden van de gegevens van het totale wegennet. De areaalgegevens 
moeten de meest actuele informatie bevatten over locatie, omvang, materiaal, leeftijd en 
kwaliteit 

2) het verwerken van de gegevens tot een indicatieve financiële meerjarenplanning voor het 
onderhoud 

3) het samenstellen van een beheerplan waarop het bestuur een besluit kan nemen over 
beschikbare budgetten en eventuele prioriteiten 

4) het maken van gedetailleerde onderhoudsplannen op basis van het vastgestelde beheerplan 
 
Voor goed en rationeel wegbeheer wordt in verreweg de meeste gemeenten de systematiek van de 
C.R.O.W*. toegepast. De C.R.O.W. is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en 
vervoer en de openbare ruimte. 
In een aantal publicaties is omschreven hoe de belangrijkste schadebeelden te inventariseren zijn en 
is vastgelegd bij welke kwaliteitsresultaten sprake is van welk benodigd onderhoud.  
Voor het bepalen van de benodigde hoeveelheid onderhoud aan de wegverhardingen is dit 
beheerplan volledig gebaseerd op de C.R.O.W.-systematiek, publicatie 147 (vanaf nu systematiek 
genoemd). Dit komt voort uit de vaststelling van de nota ‘Onderhoud van kapitaalsgoederen in de 
openbare ruimte’ door de gemeenteraad op 31 oktober 2011. In deze nota is geadviseerd om de 
gewenste beeldkwaliteit ‘basis’ voor de kapitaalsgoederen, waaronder ook de wegen vallen, te 
vervangen door landelijk toegepaste criteria voor veiligheid en functionaliteit. Hieronder volgt uitleg 
over hoe de systematiek in grote lijnen werkt. 
 
De kwaliteitsresultaten van de wegverhardingen, die op basis van een globale visuele inspectie 
worden verkregen, worden getoetst aan twee maatstaven; de onderhoudsrichtlijn en de 
waarschuwingsrichtlijn. De onderhoudsrichtlijn is technisch gezien de minimumgrens waarbinnen 
gebruik van de wegverharding nog veilig en verantwoord is. Bij overschrijding hiervan is onderhoud 
dus nodig. Bij de waarschuwingsrichtlijn is het onderhoud nog net niet nodig. Door de verwachte 
verdere achteruitgang van de kwaliteit zal gedurende de duur van het beheerplan aan de 
desbetreffende wegverhardingen onderhoud wel nodig worden. 
Met deze systematiek is het vervolgens mogelijk een eerste globale planning op te stellen die in drie 
termijnen is te verdelen: 

- korte termijn:  1 - 2 jaar (de onderhoudsrichtlijn is overschreden) 
- middellange termijn: 3 - 5 jaar (de waarschuwingsrichtlijn is overschreden) 
- lange termijn:  > 5 jaar (de waarschuwingsrichtlijn is niet overschreden) 

 
De verhardingen die in de lange termijnplanning vallen, verkeren nog in een goede 
onderhoudstoestand. Hiervan is dus niet in te schatten wanneer het onderhoud nodig zal zijn. Deze 
planning is juist van belang om aan te tonen hoeveel geld nodig is om het totale wegennet ‘eeuwig 
durend’ in stand te houden. 
 
* C.R.O.W. = Centrum voor regelgeving en onderzoek in de weg- en waterbouw 



Beheerplan wegen 
2013-2017 

 - 5 - 

3 Areaalgegevens 
 
Op 1 oktober 2011 (peildatum) bedroeg het totaal van wegverhardingen die door de gemeente Den 
Helder beheerd worden iets meer dan drie miljoen vierkante meter. In de onderstaande grafiek en 
tabel is de verdeling tussen de voornaamste verhardingstypen weergegeven. De hoeveelheid ‘overige’ 
bevat halfverharding, schelpen, grind etc. en is dermate klein in het totale areaal dat in dit beheerplan 
deze verharding verder buiten beschouwing wordt gelaten. 
 
Bovengenoemde hoeveelheden zijn op het moment van lezen al niet meer actueel maar wijken niet 
noemenswaardig af van de werkelijkheid. Het onderhoud aan de openbare ruimte is tenslotte een 
continue proces. Tijdens het schrijven van dit beheerplan was bijvoorbeeld de Middenweg nog volop 
in uitvoering en de Graaf Willem II straat wel gereed maar nog niet verwerkt in de beheerarealen. In 
beide voorbeelden is bijvoorbeeld nieuw openbaar groen aangelegd en is de hoeveelheid asfalt 
afgenomen. 
 
 
Verhardingstype Oppervlak 2011  Oppervlak 2006    
Asfalt 830.000 885.664 m2 
Elementen 2.316.400 2.128.228 m2 
Beton 15.400 10.940 m2 
Overige 1.600 4.691 m2 
  3.163.400 3.029.523 m2 

tabel 3.1 

Verhardingstype

26,2%

73,2%

0,1%
0,5%

Asfalt Elementen Beton Overige

 
grafiek 3.2 
 
In vergelijking met het voorgaande beheerplan is de totale hoeveelheid wegverharding met ruim 4% 
toegenomen.Deze toename is ontstaan door de aanleg van:  

- Luchthavenweg 
- Duinpark 
- Fluytstraat 
- omgeving van de brede school aan de IJsselmeerstraat 
- Akkerbouwstraat 
- fiets- en voetpad langs Binnenhaven, Zuidstraat en Weststraat (voorheen provincie) 
- parkeerterrein Noordersandt 
- overname van het fietspad naast Zanddijk in Julianadorp (voorheen eigendom van Gewest 

Noord-Holland) 
 
Wat opvalt is dat de hoeveelheid asfaltverharding is afgenomen. Naast de aanleg van de nieuwe 
Luchthavenweg zijn van diverse andere wegen de verharding van asfalt vervangen door 
elementenverharding. In de Bremstraat tussen de Elzenstraat en de Jan Verfailleweg is de riolering in 
2008 vervangen. De rijbaan van asfalt moest hiervoor opgebroken worden. Door de rijbaan te 
herstellen met bestaande betonstraatstenen is op de aanschaf van nieuw asfalt of nieuwe 
betonstraatstenen bespaard. De stenen die opnieuw gebruikt zijn, lagen eerst in de Marsdiepstraat. 
Door het hergebruik van de vrijkomende stenen is in dat project weer bespaard op stortkosten. 
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Het areaal wegverhardingen is naast een verdeling in verhardingstype nog in vele andere categorieën 
weer te geven. Verdeling naar wijk, naar leeftijd, functie en combinaties hiervan. De meest 
interessante is de verdeling naar functie. Op functie willen we namelijk prioriteiten kunnen stellen als 
dat nodig blijkt. 
 
In onderstaand figuur is een overzicht weergegeven van het gebruik van het beheerareaal. 
 

Verdeling naar functie 

21,2%

6,9%

52,0%

19,7%

voetpaden en trottoirs

f ietspaden*

straten en erven

hoofdw egen

 
grafiek 3.3 
 
* fietsstroken van asfalt die direct grenzen aan de rijstrook voor gemotoriseerd verkeer zijn in de beheergegevens niet als 
fietspad maar als hoofdweg benoemd. 
 
 
In de verdeling naar functie is een samenhang te zien met de verdeling naar verhardingstype. Zo komt 
de hoeveelheid elementenverhardingen voor een groot deel  overeen met de hoeveelheden 
voetpaden, straten en erven. De hoeveelheid asfaltverhardingen komt voor een groot deel overeen 
met de hoeveelheden hoofdwegen en fietspaden. 
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4 Onderhoudstoestand 
 
4.1 Beoordelingsmethodiek 
 
Inspectie van de wegverhardingen gebeurt om de twee jaar door middel van een globale visuele 
inspectie conform de richtlijnen van de C.R.O.W. (publicatie 146). 
Deze richtlijnen maken onderscheid in drie typen verhardingen, aangezien die bij elke gemeente 
nagenoeg honderd procent van het te beheren areaal uit maken. Deze typen zijn asfalt, elementen en 
beton. 
 
De wegverhardingen worden per type verharding maar ook per functie geïnspecteerd op een klein 
aantal maatgevende schadebeelden. Op basis van de geconstateerde ernst en omvang, wordt per 
schadebeeld een ‘cijfer’ gegeven. 
 
Enkele maatgevende schadebeelden zijn: 
 

- Oneffenheden. In deze categorie vallen globaal gezegd de kuilen en bulten. Omhoogstekende 
boomwortels of verzakte tegels zijn hiervan goede voorbeelden. Voor (motor/brom)fietsers en 
voetgangers is dit dé schade waarover de meeste klachten worden geuit en die ook het meest 
van invloed zijn op het comfort en de veiligheid. 

- Dwarsonvlakheid. In de breedterichting van de weg zijn ongebruikelijke hoogteverschillen 
aanwezig. Zichtbaar als verzakte zijkanten van wegen of rijsporen. Dit schadebeeld is vooral 
van invloed op het comfort en de duurzaamheid. De kieren die tussen de elementen ontstaan 
zijn daarnaast gevaarlijk voor fietsers. 

- Rafeling. Een ruw stuk asfalt doordat er vele steentjes zijn verdwenen. Deze schade is van 
invloed op de remweg van een voertuig en vormt tevens de inleiding tot het ontstaan van 
gaten. 

- Scheurvorming. Scheuren in asfalt of beton die ertoe kunnen leiden dat de weg zijn 
samenhang verliest. Dit schadebeeld is vooral van invloed op de duurzaamheid van de 
wegconstructie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheurvorming     Rafeling  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oneffenheden     Dwarsonvlakheid 
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Elk schadebeeld kan weergegeven worden in tien gradaties. De vermelding ‘0’ als er geen schade is 
en daarnaast drie gradaties in ernst met drie mogelijke gradaties van omvang. Een E3 in de 
systematiek is het meest ernstig. 
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Zoals in paragraaf 2.2. al kort is beschreven, wordt voor elk type verharding en elke functie de 
beoordeling van de schadebeelden getoetst aan twee maatstaven (de zogenaamde 
onderhoudsrichtlijn en de waarschuwingsrichtlijn).  
 
Als het beoordelingscijfer gelijk of hoger is dan de onderhoudsrichtlijn, dan is er sprake van benodigd 
onderhoud en krijgt het desbetreffende stuk wegverharding de status slecht. Als het beoordelingscijfer 
één gradatie lager is, dan is de zogenaamde waarschuwingsrichtlijn bereikt. Het onderhoud is nog niet 
direct nodig maar is over een aantal jaren (3-5) zeer waarschijnlijk wel nodig. Alle wegverhardingen 
met deze gradatie krijgen de status matig. De overige wegverhardingen verkrijgen dan automatisch de 
status voldoende. 
 
Voorbeeld: 
De grenswaarde voor oneffenheden ligt bij elementenverhardingen op M3. Alle wegvakken met 
beoordeling M3 hebben de onderhoudsrichtlijn bereikt en zijn dus aan onderhoud toe. Alle wegvakken 
met beoordeling M2 hebben dan de waarschuwingsrichtlijn bereikt  
 
 
4.2 Beoordelingsresultaten 
 
Om de twee jaar inspecteert een gecertificeerde inspecteur van een gespecialiseerd bureau de 
wegverhardingen in Den Helder. Voor dit beheerplan zijn de inspecties van 2011 de meest recente en 
daarmee maatgevend. De peildatum voor dit beheerplan is daarom 31-12-2011. Een uitgangspunt 
voor de beoordelingsresultaten is dat alle wegverhardingen waar onderhoudswerkzaamheden en 
reconstructiewerkzaamheden van de gemeente op het moment van inspecteren in uitvoering waren, 
de status van voldoende zijn toegekend. Voorbeelden hiervan zijn de Middenweg en de 
Zuiderzeebuurt. 
 
Na de toetsing van alle geconstateerde schadebeelden (op wegverhardingen) aan de onderhouds- en 
waarschuwingsrichtlijn is het volgende gemiddelde cijfer voor de onderhoudskwaliteit van de 
wegverhardingen in de gemeente Den Helder berekend: 
 
Voldoende 71% 
Matig  7% 
Slecht  21% 
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In onderstaande tabellen wordt de kwaliteit nader gespecificeerd per type wegverharding: 
 

Asfalt  m2 percentage 

Voldoende 652.930 79% 

Matig  85.041 10% 

Slecht 92.029 11% 

Totaal  830.000  

    

Elementen m2 percentage 

Voldoende 1.574.767 68% 

Matig  78.580 3% 

Slecht 663.053 29% 

Totaal  2.316.400  

    

Beton  m2 percentage 

Voldoende 14.749 96% 

Matig  0 0% 

Slecht 651 4% 

Totaal  15.400  
tabel 4.1 
 
Om een onderhoudsstrategie te kunnen opstellen is het belangrijk om de wegverhardingen die als 
slecht zijn beoordeeld ook naar functie te specificeren: 
 

    Elementen Asfalt 

Verdeling slecht naar functie Oppervlakte Percentage Oppervlakte Percentage 

voetpad en voetgangersgebieden: 319.568 48% 18.073 20% 

fietspad       11.786 2% 4.541 5% 

rijbanen en parkeren   278.522 42% 59.222 64% 

overigen       53.177 8% 10.193 11% 

                

Totaal       663.053 100% 92.029 100% 
tabel 4.2 
 
De hoeveelheid slechte betonverharding is dermate klein dat die voor bovenstaande tabel buiten 
beschouwing is gelaten. Het gaat hier namelijk uitsluitend om enkele bushaltehavens waar scheuren 
in het beton zitten. 
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4.3 Achterstallig onderhoud 
 
Wanneer er wegen zijn die een slechte beoordeling scoren en dus onderhoud nodig hebben, dan is 
volgens de systematiek ook een deel hiervan aan te merken als achterstallig onderhoud. Volgens de 
systematiek is van achterstallig onderhoud sprake als de beoordeling van één of meerdere 
schadebeelden tenminste één gradatie voorbij de onderhoudsrichtlijn is gekomen. Veilig gebruik kan 
in het geding zijn en de kans bestaat dat de functionaliteit afneemt. 
 
Voorbeeld: 
De grenswaarde voor oneffenheden ligt bij elementenverhardingen op M3. Alle wegvakken met 
beoordeling M3 hebben de onderhoudsrichtlijn bereikt en zijn dus aan onderhoud toe. Alle wegvakken 
met beoordeling E1, E2 en E3 hebben dan de onderhoudsrichtlijn met één of meer gradaties 
overschreden en worden aangemerkt als achterstallig onderhoud. 
 
De beschrijving ‘achterstallig onderhoud’ die in de systematiek gehanteerd wordt, dient echter 
genuanceerd te worden. Ten eerste heeft achterstallig onderhoud geen consequenties voor beton- of 
elementenverharding. Alleen voor asfaltverhardingen kan het achterstallige onderhoud gevolgen 
hebben. Het gevolg volgens de systematiek is dat de benodigde onderhoudsmaatregel, die door de 
meest ernstige schade bepaald wordt, ingrijpender en daardoor duurder is dan de benodigde 
onderhoudsmaatregel op het moment dat er nog geen sprake is van achterstallig onderhoud. 
 
Op wegen waar sprake is van meerdere typen schades, is het volgens de systematiek echter ook 
raadzaam om een ingrijpendere onderhoudsmaatregel te kiezen als die naast de meest ernstige 
schades ook de overige schades verhelpt  Dit is namelijk kostenefficiënter en veroorzaakt minder 
overlast voor de weggebruiker.  
 
Ten tweede maakt een slechte beoordeling niet gelijk duidelijk hoe de weggebruiker de schade beleeft 
of wat het effect is van die schade is op de gebruiksmogelijkheden. Zo is scheurvorming van sterke 
invloed op de duurzaamheid en het aanzien van de weg maar niet of nauwelijks op het comfort of de 
veiligheid. En rafeling op een drukke rijbaan is meer van invloed op de veiligheid dan rafeling op een 
fietspad. 
 
Als laatste betekent achterstallig onderhoud niet direct dat er sprake is van een onveilige of minder 
functionele situatie. Een breed trottoir waarbij langs de randen ernstige oneffenheden voorkomen door 
bijvoorbeeld boomwortelopdruk, kan gewoon nog veilig en comfortabel te gebruiken zijn. Door dit 
trottoir te versmallen worden de ernstige oneffenheden verholpen. 
 
 
4.4 Stand van zaken 
 
In 2006 heeft de gemeenteraad aangegeven het beheer en onderhoud van de openbare ruimte naar 
een hoger niveau te brengen ten opzichte van het toen geconstateerde niveau. Ondanks deze ambitie 
waren de jaarlijkse budgetten voor het wegbeheer lager dan het jaarlijks benodigde budget dat in het 
voorgaande beheerplan is berekend. Deze berekening was gebaseerd op de inspectieresultaten van 
2007 én het toen door de gemeenteraad vastgestelde ambitieniveau ‘basis’.  
 
In de tabel hieronder is de kwaliteit van de verhardingen van twee momenten weergegeven: de meest 
recente inspectieresultaten en de inspectieresultaten waarop het voorgaande beheerplan gebaseerd 
was. 
 

  Asfalt Elementen 

  2011 2007 2011 2007 

Voldoende 79% 79% 68% 59% 

Matig  10% 2% 3% 7% 

Slecht 11% 19% 29% 34% 
           tabel 4.3 
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Ten opzichte van 2007 is de kwaliteit voor elementenverhardingen verbeterd. Dit komt o.a. door: 
1) het areaal elementenverhardingen is toegenomen door nieuwbouw en reconstructie. Door de 

goede staat van deze nieuwe verharding neemt automatisch dus het percentage voldoende 
toe; 

2) het onderhoud aan voetpaden is de afgelopen beheerperiode geïntensiveerd; 
3) het rioolonderhoud en rioolaanleg is de afgelopen beheerperiode in fysieke omvang 

toegenomen. Dit levert voordeel op voor de kwaliteit van de wegverharding aangezien de 
bestrating boven slechte riolen vaak ook in slechte staat verkeert. Doordat riolen worden 
vervangen,wordt de bovenliggende bestrating ook opnieuw gelegd en verbeterd en zo dus de 
kwaliteit van de weg. 

 
De kwaliteit van het asfalt is ten opzichte van 2007 ook verbeterd. Weliswaar een toename van matige 
verharding maar ook een afname van slechte verharding. De verbetering was mogelijk door de extra 
onderhoudsbudgetten die in 2009, 2010 en 2011 ter beschikking zijn gesteld. Deze budgetten zijn 
grotendeels aan het onderhoud van asfalt besteed. 
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5 Financiën en onderhoudsstrategie  
 
5.1 Benodigd budget 
 
Op het moment dat bekend is hoeveel wegverharding de status matig en onvoldoende heeft, wordt als 
eerste stap een globale planning met bijbehorende begroting gemaakt. Deze planning heet een 
basisplanning en dient puur om te kijken hoeveel onderhoud er nodig is op basis van de 
inspectieresultaten, de onderhoudsrichtlijnen van de systematiek en de bijbehorende theoretische 
onderhoudsmaatregelen.  
 
Een basisplanning met bijbehorende begroting bestaat uit drie delen: 
 

• Overzicht van benodigde kosten voor de jaren 1 en 2 van het beheerplan  
In deze twee jaren is al het onderhoud aan wegverhardingen met de status slecht gepland. Dit 
zijn immers de verhardingen waar een redelijke kans bestaat op valpartijen en daaruit 
voortkomende schadeclaims.  
 

• Overzicht van benodigde kosten voor de jaren 3 t/m 5 van het beheerplan.  
In deze drie jaren is al het onderhoud met de status matig gepland. De schades op de 
desbetreffende wegvakken zijn op het moment van inspectie nog niet ernstig genoeg maar 
volgens de systematiek moet aangenomen worden dat de schades in het 3e, 4e of 5e jaar van 
de beheerperiode wel zijn toegenomen en dan wel aan onderhoud toe zijn. Als uit toekomstige 
inspecties echter blijkt dat de onderhoudstoestand toch niet verslechterd is, dan wordt dit 
geplande onderhoud natuurlijk nog niet uitgevoerd. Het geplande onderhoud wordt uitgesteld 
tot het moment dat uit inspecties blijkt dat de onderhoudsrichtlijn daadwerkelijk is 
overschreden. De kans is groot dat dit onderhoud dan in een opvolgende beheerperiode wordt 
uitgevoerd. 
 

• Overzicht benodigde kosten langere periode 
Van alle wegverhardingen die de status voldoende hebben is het niet met enige 
nauwkeurigheid te voorspellen wanneer hiervoor onderhoud nodig is. Het derde deel van de 
basisplanning bestaat daarom uit een overzicht van benodigde kosten om het totale 
wegareaal voor een lange periode te onderhouden. Daarbij geldt het uitgangspunt dat al het 
wegareaal ook in voldoende staat verkeert. Als rekenmethodiek wordt een theoretische 
levensduur gehanteerd waarbij op basis van landelijke ervaring en gemiddelden een aantal 
periodieke onderhoudsbeurten zijn bepaald. Aan het einde van de levensduur wordt met één 
volledige rehabilitatie/reconstructie gerekend waarna weer een nieuwe ‘levenscyclus’ van de 
weg begint. Al deze kosten zijn te vertalen in een gemiddelde onderhoudsprijs per vierkante 
meter voor elk type verharding en functie. In dit beheerplan wordt voor alle typen wegen en 
wegverhardingen eenzelfde levensduur van zestig jaar gehanteerd. De werkelijk benodigde 
onderhoudsmaatregelen kunnen afwijken afhankelijk van de dan geconstateerde toestand. 

 
De basisplanning kent vaak een grillig verloop en is door het theoretische karakter nog niet juist. De 
planning geeft enkel een globale indicatie van de te verwachten kosten.  
Om een betrouwbaardere en minder grillige begroting te krijgen, wordt als tweede stap de 
basisbegroting verfijnd. Deze verfijning vindt plaats in de volgende drie procedures: 
 

• Bepalen van de werkelijk benodigde onderhoudswerkzaamheden. De onderhoudsmaatregel 
die door de systematiek als standaardmaatregel wordt gekozen, moet ter plaatse 
gecontroleerd worden op juistheid en urgentie. In het wegbeheer wordt deze controle een 
‘maatregeltoets’ genoemd. Bekeken wordt of een andere maatregel ook afdoende is of juist 
met een andere maatregel een beter resultaat kan worden bereikt. Het komt voor dat de 
theoretische onderhoudsmaatregel volgens de systematiek gewoon niet doelmatig is. 
Uitstellen of reparen door middel van klein onderhoud is dan de betere oplossing. 

• Afstemming met andere werkzaamheden van de gemeente. Afstemming kan 
onderhoudskosten besparen en daarnaast maatschappelijke hinder tot een minimum 
beperken. Een goed voorbeeld is de reconstructie van de Middenweg waar wegonderhoud, 
rioolonderhoud en de algemene verbetering van het straatbeeld gecombineerd is in één grote 
reconstructie. 
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• Verschuiving binnen de planning. Onderhoud aan geplande wegen wordt naar aanleiding van 
afgestemde werkzaamheden, de uitgevoerde toets op urgentie én de hoogte van het 
beschikbare onderhoudsbudget met één of meerdere jaren vervroegd of uitgesteld. Hierdoor 
wordt een gelijkmatiger verdeeld budget verkregen voor alle jaren van het beheerplan. 
Belangrijke voorwaarde is dat wegwerkzaamheden die eerder of later ingepland worden, wel 
binnen de looptijd van het beheerplan blijven. Verschuiving buiten de looptijd van het 
beheerplan betekent automatisch dat de systematiek aan de desbetreffende weg de status 
van ‘toekomstig achterstallig onderhoud’ geeft ongeacht of er technisch gezien sprake is van 
achterstallig onderhoud. In de samenstelling van de budgetplanning heeft verschuiving dus 
wel invloed op het jaarlijks benodigde budget maar niet op het totaal benodigde budget!  

 
 
In onderstaand tabel is de verfijnde basisplanning weergegeven voor de drie voornaamste 
verhardingstypen. In deze tabel is weergegeven hoeveel het onderhoud aan alle wegverhardingen na 
het uitvoeren van de maatregeltoets kost voor de komende vijf jaar. Tevens is voor elk 
verhardingstype weergegeven hoeveel onderhoudsbudget nodig is voor de lange termijn; de ‘eeuwig 
durende instandhouding’. 
 
Wegverhardingstype Beheerperiode Jaarlijks benodigd 
    2013-2017 2018 en verder 
Asfalt  2.467.263 1.245.000 
Elementen 11.573.702 2.108.600 
Beton  35.505 15.400 
Voordeel na afstemming met 
rioolwerkzaamheden -1.250.000   
       
Totaal   12.826.470 3.369.000 
tabel 5.1  gebaseerd op prijspeil 1-1-2012 
 
Per jaar is dan € 2,56 miljoen nodig om het onderhoud aan alle wegen die de status ‘matig’ of ‘slecht’ 
hebben, uit te voeren. Dit bedrag is een maximum bedrag. Een besparing op het totaalbudget wordt 
behaald als de daadwerkelijke uitvoering van het geplande onderhoud aan matige wegverhardingen 
buiten de beheerperiode plaats vindt, zoals beschreven in paragraaf 5.1. 
 
Bijkomende kosten zoals inspectie, klein onderhoud en operationeel beheer zijn hier nog niet bij 
inbegrepen. Deze komen verder in dit hoofdstuk aan bod. Wel is in deze tabel het geplande 
onderhoud voor het jaar 2012 al verdisconteerd. Dit heeft te maken met het gegeven dat de 
inspectiegegevens dateren uit 2011 maar het beheerplan pas in 2013 in werking treedt.  
 
 
5.2 Aanpassing benodigd budget 
 
5.2.1 Algemeen 
Met een gemiddeld benodigd budget voor groot onderhoud van € 2,56 miljoen per jaar voor de 
komende beheerperiode is er geen aansluiting bij de huidige begroting. Indien het niet mogelijk is om 
het budget voor groot onderhoud aan te vullen tot € 2,56 miljoen is het nodig om de derde en laatste 
stap uit te voeren: het stellen van prioriteiten. Welke wegverhardingen vindt de gemeente belangrijk 
om onderhoud aan uit te voeren en welke wegverhardingen komen niet voor onderhoud in 
aanmerking ondanks dat het volgens de onderhoudsrichtlijn en de uitgevoerde maatregeltoets wel 
nodig is. 
Voor het bepalen van de prioriteiten is het van belang risico’s af te wegen zoals: 

- wat is de kans op een ongeval en wat is dan de verwachtte materiële en immateriële schade? 
- over welke wegverhardingen wordt door inwoners de meeste klachten geuit? Wat vinden de 

inwoners het meest hinderlijk? 
- wat is de maatschappelijke hinder en economische schade als de onderhoudstoestand van 

desbetreffende wegverharding zo slecht is geworden dat deze buiten gebruik moet worden 
gesteld? 
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5.2.2 Prioriteiten 
Naast de risico-afweging kunnen prioriteiten gesteld worden op criteria zoals functie van de weg, 
ligging (wijkniveau) of de invloed op het gebruik. De invloed op het gebruik zijn in de volgende vier 
thema’s te onderscheiden: 
 
Veiligheid:  geeft aan welk effect de kwaliteit van de wegverhardingen heeft op de 

verkeersveiligheid; 
Duurzaamheid: heeft betrekking op de technische toestand van de wegverharding in relatie tot het 

gebruik (verlies van functionaliteit); 
Comfort:  heeft betrekking op het ongemak en hinder die de weggebruiker ondervindt als gevolg 

van de onderhoudstoestand; 
Aanzien:  wordt in hoge mate bepaald door de visuele uitstraling van de onderhoudstoestand. 
 
 
De volgende prioriteiten worden voorgesteld die vervolgens daaronder zijn toegelicht: 
 
Beleidsthema  Prioriteit    Functie Prioriteit    Ligging Prioriteit  
Veiligheid ++   Voetpaden +   Winkelcentra + 
Duurzaamheid +   Fietspaden ++   Woongebieden +/- 
Comfort +/-   Hoofdwegen +   Buitengebied +/- 
Aanzien -   Straten & erven +/-       
tabel 5.2 
 

- De veiligheid op de gemeentelijke wegverhardingen is heel belangrijk. Ongevallen op 
onveilige wegen leiden veelal tot maatschappelijke kosten. Hierbij moet gedacht worden aan 
de gezondheidszorg, werkverzuim maar ook schadeclaims; 

- Onderhoud aan hoofdwegen is belangrijk. Door de grotere verkeersintensiteit en de invloed op 
de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid, is het belangrijk te voorkomen dat een hoofdweg 
wordt afgesloten als gevolg van de onderhoudstoestand. Aangezien bijna alle hoofdwegen 
bestaan uit asfaltverhardingen is het belang van hoofdwegen ook gekoppeld aan het belang 
van duurzaamheid. Door tijdig onderhoud aan asfaltverhardingen worden toekomstige 
onderhoudskosten beperkt gehouden. Er dient voorkomen te worden dat een asfaltweg zo 
slecht wordt dat de gehele wegconstructie inclusief fundering opnieuw aangelegd moet 
worden. Dan zou er sprake zijn van kapitaalsvernietiging. 

- Fietsers (gemotoriseerd en ongemotoriseerd) zijn van alle weggebruikers het meest 
kwetsbaar. De fietser zelf heeft in Nederland geen verplichting om een helm te dragen en is 
daardoor nog eens extra kwetsbaar. Door de hogere snelheden ten opzichte van een 
voetganger, is de kans op ernstig (hoofd)letsel bij een valpartij groot. Een goed onderhouden 
fietspad verkleint de kans op een valpartij. 

- In winkelcentra zoals het stadshart worden de verhardingen veel intensiever gebruikt. Deze 
verhardingen zijn daardoor vaak eerder aan onderhoud toe. Daarnaast zijn winkelcentra ook 
het visitekaartje van de gemeente naar de bezoeker van buiten de stad. 

- Over de kwaliteit van voetpaden (inclusief trottoirs) wordt door de inwoners van Den Helder 
het meest geklaagd in vergelijking met andere klachten. Men vindt het belangrijk dat kinderen 
veilig op de stoep kunnen spelen en dat ouderen en mindervaliden goed en veilig van de 
stoepen gebruik kunnen maken. 

- Doordat de richtlijnen van de C.R.O.W. worden toegepast als maatstaf voor het te bepalen 
onderhoud, krijgt het aanzien van een weg geen prioriteit. Een weg mag dus best veel 
reparatievakken of gerepareerde scheuren vertonen zolang deze weg maar veilig te gebruiken 
is of de duurzaamheid niet in het geding komt. Een trottoir mag best een verweerd uiterlijk 
vertonen of bij regenachtig weer enkele plassen bevatten; 

- De criteria ligging is voornamelijk bepalend voor welk jaar het onderhoud gepland wordt. Het 
benodigde onderhoud in en rondom de winkelcentra zal in de eerste twee jaar gepland 
worden.  
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Met het oog op de prioriteitsscores is hieronder weergegeven waar de komende vijf jaar onderhoud 
gepland gaat worden: 
 

- slechte elementenverhardingen van voetpaden en trottoirs; 
- slechte elementenverhardingen van fietspaden; 
- matige elementenverhardingen van fietspaden; 
- onveilige elementenverhardingen van alle overige wegtypen; 
- slechte asfaltverhardingen van alle wegtypen; 
- matige asfaltverhardingen van alle wegtypen; 
- slechte betonverhardingen. 

 
Wegverhardingen die de komende vijf jaren niet in de onderhoudsplanning worden opgenomen, zijn 
dan: 

- slechte en matige elementenverhardingen van rijbanen behoudens onveilige situaties; 
- matige elementenverhardingen van voetpaden en trottoirs; 
- slechte en matige elementenverhardingen van alle overige wegtypen zoals parkeerstroken, 

inritten en verkeersgeleidende eilanden. 
 
Op de rijbanen, parkeerstroken en inritten is voornamelijk sprake van rijsporen, kuilen en een slechte 
afwatering. Deze schades leveren in principe geen gevaarlijke situaties op. Wel is het weggebruik niet 
altijd comfortabel en bij regenachtig weer zijn plassen goed zichtbaar. Een slecht werkende afwatering 
wordt door bewoners regelmatig aan de gemeente gemeld. Doordat de veiligheid en duurzaamheid op 
deze elementenverhardingen niet of nauwelijks in het geding is, wordt hieraan desondanks geen 
prioriteit gegeven. 
Het onderhoud aan wegverhardingen die nu geen prioriteit krijgen of naar aanleiding van een 
uitgevoerde maatregeltoets geen urgentie hebben, krijgen volgens de systematiek van de C.R.O.W. 
wel de status van toekomstig achterstallig onderhoud, ongeacht of in technische zin hier ook sprake 
van is! 
 
De benoemde prioriteiten sluiten aan bij de nota ‘Onderhoud van kapitaalsgoederen in de openbare 
ruimte’ die op 31 oktober 2011 is vastgesteld. 
 
 
5.2.3 Plan van aanpak 
Met de uitvoering van de prioriteiten is een stringente aanpak nodig. Deze aanpak houdt in: 
 

- voortzetten van de strategie om zoveel mogelijk bestratingsmateriaal opnieuw te gebruiken. 
Dit sluit aan bij landelijk duurzaamheidsbeleid maar is soms ook tegen de zin van bewoners. 

 
- de huidige inrichting en profielen van de wegen en paden zoveel mogelijk in stand houden. 

Hierdoor zijn minder ontwerp- en tekenwerkzaamheden nodig en wordt zo op 
voorbereidingskosten bespaard. Dit betekent ook dat er minder herinrichtingen gaan 
plaatsvinden. In de berekeningen voor het onderhoud is hier al rekening meegehouden. 

 
- het uitvoeren van onderhoud aan elementenverhardingen met meerjarige 

onderhoudscontracten. Ook dit bespaart op voorbereidingskosten. 
 

- het uitvoeren van onderhoud aan meerdere hoofdwegen in één onderhoudsbestek. Dit 
bespaart op voorbereidingskosten en mogelijk op de uitvoeringskosten (scherpere 
eenheidsprijzen).  

 
- verzoeken van bewoners kritischer bekijken op noodzaak en urgentie. Dit kan betekenen dat 

verzoeken voor onderhoud aan een weg niet gehonoreerd worden als deze verzoeken niet 
vallen onder het geprioriteerde onderhoud.  

 
- minder integraal uitvoeren van wegonderhoud. Behoudens enkele uitzonderingen wordt een 

straat of weg niet meer in zijn geheel aangepakt. 
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5.3 Budgetplanning 
 
Aan de hand van de vastgestelde prioriteiten kan een nauwkeurige budgetplanning gemaakt worden. 
De totale kosten voor het groot onderhoud aan de verhardingen die prioriteit krijgen, bedraagt 
 € 7.847.450,- voor de periode 2013-2017.  Het totale budget voor groot onderhoud dat beschikbaar is 
(het bedrag voor 2012 is als uitgangspunt genomen voor de jaren 2013-2017) bedraagt € 7.370.700,-. 
Er is nog een tekort van totaal € 476.750,-.  
 
Hieronder staat de bekostiging van het geplande onderhoud per jaar weergeven: 
 
  2013 2014 2015 2016 2017 Totaal*  

Voetpaden elementenverhardingen 644.804  644.804  1.015.296  1.015.296  1.015.296  4.335.496  

Fietspaden elementenverhardingen 93.343  93.343  36.311  36.311  36.311  295.618  

Overige onveilige   452.133  452.133  0  0  0  904.266  

elementenverhardingen         

Asfalt (alle wegtypen) 379.211  379.211  482.378  517.883  517.883  2.276.565  

Beton   0  0  35.505  0  0  35.505  

Totaal  1.569.490  1.569.490  1.569.490  1.569.490  1.569.490  7.847.450  

Beschikbaar in begroting: 1.474.140  1.474.140  1.474.140  1.474.140  1.474.140  7.370.700  

Tekort per jaar:  € 95.350  € 95.350  € 95.350  € 95.350  € 95.350  € 476.750  
 
 
Per jaar is er nog een tekort van € 95.350,-. De tekort wordt gedekt binnen de totale begroting voor 
het onderhoud aan de openbare ruimte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*: prijspeil 1-1-2012 
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5.4 Overige kosten 
 
Naast het groot onderhoud dat jaarlijks wordt uitgevoerd, kent de systematiek ook klein onderhoud. 
Dit zijn onderhoudsmaatregelen die lokaal, over een klein oppervlak van de wegverharding worden 
uitgevoerd. Denk hierbij aan het repareren van een gat in de weg of het plaatselijk verwijderen van 
een boomwortel in een trottoir inclusief het hertegelen. 
Het doel van klein onderhoud is om de goede staat waarin een wegverharding verkeert, zo te houden 
door een klein gebrek te verhelpen. Daarnaast kan klein onderhoud uitgevoerd worden op 
wegverhardingen waaraan geen prioriteit is gegeven. Door het uitvoeren van klein onderhoud kunnen 
onveilige situaties worden gecorrigeerd en kan verdere achteruitgang worden vertraagd. 
Een verkeersonveilige situatie die door een incidentele gebeurtenis (bijvoorbeeld het bezwijken van 
een rioolbuis) ontstaat, kan ook onmiddellijk hersteld worden waarmee weer aansprakelijkheid 
voorkomen wordt. De gemeente is volgens de Wegenwet tenslotte verplicht haar wegen voor de 
gebruikers veilig en bruikbaar te houden. 
 
De systematiek geeft aan dat gemiddeld tien procent van het budget voor groot onderhoud nodig is 
aan klein onderhoud. Als blijkt dat uitgaves aan klein onderhoud relatief hoger worden, dan is dit een 
aanwijzing dat er te weinig budget beschikbaar is voor groot onderhoud.  
Voor 2012 is een totaal budget voor klein onderhoud begroot van € 265.242,- wat overeenkomt met 
18% van het budget voor groot onderhoud. Dit is in theorie meer dan nodig zou moeten zijn. Dit 
budget is nu wel nodig om onveilige situaties te verhelpen op de wegverhardingen waar, ondanks dat 
de onderhoudsrichtlijn is overschreden, geen prioriteit aan groot onderhoud gegeven wordt. Deze 
wegverhardingen betreffen dus rijbanen van elementenverhardingen. 
 
De overige kosten naast het klein onderhoud zijn kosten voor o.a. onderzoeken, voorbereiding & 
toezicht, beheer, leges van derden en kleine aanpassingen in de openbare ruimte. Hieronder volgt 
een overzicht 
 
Tractie SB   32.539  

Team Wijkbeheer   109.007  

Team BOR   324.941  

RWO IB     105.001  

Kapitaallasten investeringen 813.370  

Dijk- en polderlasten   69.340  

Lasten spoorwegovergangen 13.990  

        

Onderhoud on- en halfverharde paden 16.670  

Onderhoud bermen   9.405  

Onderzoek en inspecties 20.517  

        

Klein onderhoud elementenverharding 173.102  

Klein onderhoud asfaltverharding 92.140  

Overige leveranties en werkzaamheden 65.746  

Baten kosten nutsbedrijven -2.129  

        

Totaal overige kosten: 1.843.639 

  
tabel 5.3 
 
De totale jaarlijkse kosten (huidig onderhoudsbudget + aanvulling tekort + overige kosten) zijn 
hieronder weergegeven: 
 

Totale jaarlijkse kosten 
       
  2013 2014 2015 2016 2017 

Totale kosten  3.413.129  3.413.129  3.413.129  3.413.129  3.413.129  

 
 tabel 5.4 
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5.5 Lange termijn 
 
In deze paragraaf wordt een overzicht getoond voor het gemiddeld benodigd onderhoud vanaf 2018. 
Daarin wordt ervan uitgegaan dat: 

- het areaal gelijk is gebleven; 
- al het geplande onderhoud is uitgevoerd; 
- prijspeil van 2012 gelijk is gebleven; 
- het benodigde onderhoud waar nu geen prioriteit aan wordt gegeven, doorschuift naar de 

beheerperiode 2018-2022. Dit onderhoud is dan rekentechnisch gelijkmatig over vijf jaar 
gepland; 

- jaarlijks een verbetering van de onderhoudstoestand van de elementenverhardingen in 
woonstraten en erven plaatsvindt ter waarde van € 250.000,- doordat slechte verharding 
boven het riool wordt opgebroken en na de rioolwerkzaamheden door de aannemer direct 
netjes wordt teruggelegd. 

 
 
Groot onderhoud ‘eeuwig durende instandhouding’   3.369.100  
Klein onderhoud   336.910  
Niet gepland onderhoud uit 2013-2017* 988.604  
        
Personeel & voertuigen 571.488  
Lasten investeringen & derden 896.700  
Onderzoek en inspecties 20.517  
Overig onderhoud en werkzaamheden 110.209  
        
Jaarlijks voordeel vanuit rioolbeheer -250.000  
        
Totaal jaarlijks benodigd vanaf 2018: 6.043.528  
 
Tabel 5.5 
    
* het voordeel vanuit rioolbeheer van 5 x € 250.000,-  
is hierin verwerkt   
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6 Samenvatting 
 
6.1 Kwaliteit en kwantiteit 
 
De kwaliteit van de gemeentelijke wegverhardingen, die nu ruim drie miljoen m2 bevat, is de 
afgelopen vijf jaar verbeterd. De hoeveelheid slechte asfaltverhardingen is bijna gehalveerd. De 
hoeveelheid slechte elementenverharding is met 5% afgenomen tot 29% van het totale areaal. De 
hoeveelheid matige en slechte elementenverharding is desondanks nog hoog. Bijna de helft hiervan 
betreft voetpaden en trottoirs. Uit de vele klachten die de gemeente jaarlijks ontvangt blijkt dat de 
inwoners van Den Helder hier ook de meeste hinder ervaren.  
Van de asfaltverhardingen is 79% van het totale areaal van voldoende kwaliteit. 11% van het areaal 
verkeert in slechte staat en10% is matig. 
 
 
6.2 Budget en prioriteiten 
 
Om aan alle wegverhardingen die op basis van technische kwaliteit en urgentie de komende 
beheerperiode (2013-2017) onderhoud uit te voeren, is een totaalbedrag nodig van € 12,83 miljoen.  
Voor elk jaar van de looptijd van het beheerplan komt dit neer op een gemiddeld budget van € 2,56 
miljoen. 
Met het huidige beschikbare budget van 2012 als uitgangspunt (€ 1,47 miljoen) is er dus een jaarlijks 
tekort van € 1,1 miljoen. Als dit tekort niet volledig aangevuld kan worden, is het nodig om prioriteiten 
in het groot onderhoud te stellen.   
 
Met het oog op veilig gebruik, het voorkomen van functieverlies en het voorkomen van 
kapitaalsvernietiging van asfaltwegen, wordt de komende beheerperiode prioriteit gegeven 
aan het onderhoud van asfaltverhardingen, voetpaden en fietspaden.  
Groot onderhoud aan overige wegverhardingen zoals rijbanen van woonstraten wordt niet gepland. 
Onveilige situaties worden met klein onderhoud aangepakt.  
Met de gekozen prioriteiten is er nog een jaarlijks tekort van € 95.350,-. Dit tekort wordt gedekt door 
herschikking binnen de totale begroting voor het onderhoud aan de openbare ruimte. 
 
Het groot onderhoud op de lange termijn (2018-2078) is geraamd op circa € 3,37 miljoen per jaar. 
Met inbegrip van overige kosten zoals operationeel beheer, kapitaalslasten, klein onderhoud én het 
uitvoeren van het onderhoud dat in de periode 2013-2017 geen prioriteit krijgt, is voor de periode 
2018-2022 jaarlijks circa zes miljoen euro nodig. 
 
 
6.3 Onderhoudsstrategie 
 
De uitvoering van de prioriteiten wordt als volgt aangepakt: 

- voortzetten van de strategie om zoveel mogelijk bestratingsmateriaal te hergebruiken;  
- de huidige inrichting en profielen van de wegen en paden zoveel mogelijk in stand houden; 
- het uitvoeren van onderhoud met meerjarige onderhoudscontracten en grootschalige 

onderhoudsbestekken; 
- Verzoeken van bewoners kritischer bekijken op noodzaak en urgentie.  
- minder integraal uitvoeren van wegonderhoud.  
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7 Aandachtspunten 
 
Tot slot verdienen de volgende punten de aandacht: 
 

- de komende jaren zal het areaal toenemen door de uitbreiding in Julianadorp-oost en de 
overname van de wegen in ’t Laar. De kosten voor onderhoud op lange termijn nemen dus 
toe. Als er sprake is van een significante areaalverandering of areaaltoename zoals in 
Julianadorp-oost of ’t Laar, dan nemen ook de toekomstige onderhoudskosten evenredig toe. 
Jaarlijks worden deze toekomstige, extra onderhoudskosten opgevoerd bij de bespreking van 
de kadernota.  

 
- Sinds 1 januari 2010 is Arbo-wetgeving inzake betratingswerkzaamheden strenger geworden. 

Bijna alle onderhoudswerkzaamheden aan elementenverhardingen moeten machinaal 
uitgevoerd worden. Op dit moment zijn de kosten voor machinale uitvoering circa 10% hoger 
dan de traditionele handmatige uitvoering. In de komende jaren moet duidelijk worden of de 
kosten voor machinale uitvoering van bestratingswerkzaamheden afnemen tot een gelijk 
niveau van de traditionele (handmatige) uitvoering. De verscherpte regelgeving kan dus effect 
hebben op de eenheidsprijzen voor het onderhoud. In dit beheerplan is nog geen rekening 
gehouden met een kostenstijging als gevolg van de nieuwe Arbo-wetgeving. 

 
- De gemeente beheert op dit moment ruim drie miljoen m2 wegverharding. Met het huidige 

budget van circa € 1,5 miljoen voor groot onderhoud is er dus slechts 50 cent per m2 
beschikbaar. Voor het berekenen van de onderhoudskosten op de lange termijn worden 
normkosten gehanteerd die gebaseerd zijn op een theoretische onderhoudscyclus. De 
inspectieresultaten dienen over een langere periode gemonitoord te worden voordat duidelijk 
is of de aangenomen theoretische onderhoudscyclus afwijkt van de praktijk. Deze 
onderhoudscyclus is ondermeer afhankelijk van de ondergrond, de verkeersintensiteit en 
werkzaamheden door derden.  

 
Met een kostprijs voor het onderhoud op lange termijn, die voor een middelgrote gemeente op 
een sterke bodem varieert van € 0,90 per m2 voor elementenverharding tot € 1,70 per m2 
voor asfaltverharding, is er een flink structureel tekort dat kan leiden tot een verslechtering van 
de onderhoudstoestand. Het beschikbare budget moet dus groter worden. Wel wordt de 
laatste jaren kritisch gekeken naar overbreedtes van wegen en paden. Waar mogelijk worden 
wegen en paden versmald om toekomstige onderhoudskosten te besparen. 

 
-  Gestreefd wordt om al het onderhoud waaraan prioriteit gegeven is, de komende 

beheerperiode volgens de jaarlijkse onderhoudsplanningen uit te voeren. Door afstemming 
met planningen van andere activiteiten zoals bouwplannen, rioolrenovatie of stedelijke 
vernieuwingen kan het echter voorkomen dat onderhoudswerkzaamheden één of meerdere 
jaren worden uitgesteld. Het benodigde onderhoud wordt dan eventueel met klein onderhoud 
aangepakt. 

 
-  Een deel van de schade aan voetpaden en trottoirs, met name binnen de linie, wordt 

veroorzaakt door boomwortels. In sommige gevallen is een structurele oplossing goed 
mogelijk door het verwijderen van de uiteinden van boomwortels die de schade veroorzaken. 
Soms is een structurele oplossing die de onderhoudstoestand voor lange termijn verbeterd 
niet mogelijk tenzij de boom wordt gekapt. Omdat bomen ook waardevol zijn voor de kwaliteit 
van de openbare ruimte dient beseft te worden dat een structurele oplossing niet altijd 
mogelijk is en het onderhoud aan deze voetpaden en trottoirs vaker uitgevoerd moet worden 
dan volgens de systematiek gebruikelijk is. 

 


