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Samenvatting 

Dit beleidsplan Wegen voor de gemeente Hillegom heeft betrekking op het onderhoud aan de wegen (asfalt, 
elementen en cementbeton). De aanleiding voor het plan is het feit dat het huidige beleidsplan Wegen tot 
eind 2019 geldig is. In verband met inzicht in de onderhoudstoestand van het wegennet, is besloten het 
plan van 2015 – 2019 te actualiseren. 
 
Het doel van het beleidsplan is invulling te geven aan de manier waarop de gemeente Hillegom de komende 
periode 2020 – 2024 omgaat met haar wegen. Hierbij worden de volgende kaders onderscheiden: 
 
 Wet- en regelgeving: Wat moet minimaal geregeld zijn om de gemeentelijke zorgtaak te vervullen? 
 Beleid en ambitie: Hoe gaan de wegen een bijdrage leveren aan de organisatiewaarden? 
 Beheerstrategie (strategisch, tactisch en operationeel): Hoe wordt het wegennet in standgehouden? 
 Kwaliteit en financiële kaders: Hoe staat het met de kwaliteit en welke kosten liggen hieraan ten 

grondslag? 
 

Wet- en regelgeving 
De gemeente Hillegom heeft zich in het kader van beheer en onderhoud van het wegenareaal te houden 
aan de vigerende wet- en regelgeving (onder andere de Grondwet, het Burgerlijk Wetboek, Wet 
Milieubeheer, Code Milieu verantwoord Wegbeheer en Wet Geluidhinder). 
 
Omgevingsvisie 2030  
Dit document dient als kompas voor de duurzame inrichting van de gemeente Hillegom in de komende 10 
jaar. De kern van het document bestaat uit drie thema’s die vanuit maatschappelijke platforms en participatie 
van het bedrijfsleven tot stand gekomen is. De drie thema’s bestaan uit: 

 Sociale duurzaamheid; maatschappij, gezondheid, veiligheid en milieu. 
 Fysieke duurzaamheid; landschap en natuur, cultuurhistorie, duurzaam ruimtegebruik, bedrijven en 

toerisme en recreatie. 
 Economische duurzaamheid; economie en mobiliteit. 

Binnen het thema economische duurzaamheid komt de ambitie van de gemeente ten aanzien van het 
beheer en onderhoud wegen in beeld. De vastgestelde kaders met betrekking tot het beheer en onderhoud 
van het wegennet is in lijn met het document omgevingsvisie 2030. 
 
Beheerstrategie 
Voor het onderhouden van de verhardingen hanteert de gemeente Hillegom momenteel de CROW 
Wegbeheersystematiek als vastgelegd in de publicatie 147. Voor de instandhouding van de kwaliteit van 
het wegennet gebruikt de gemeente drie typen onderhoud, te weten: 

 Klein onderhoud 
 Groot onderhoud 
 Investeringsprojecten 

Voor het verhelpen van kleinschalig lokale schades aan de verhardingen maakt de gemeente gebruik van 
het klein onderhoud. Het klein onderhoud is ondergebracht bij de Meerlanden. Het groot onderhoud wordt 
projectmatig bepaald en het wordt met behulp van groot onderhoudsbestekken meervoudig op markt gezet. 
 
Het aspect teerhoudend asfalt maakt ook deel uit van groot onderhoud. Voor het verwijderen van 
teerhoudend asfalt maakt de gemeente gebruik van de CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met 
vrijgekomen asfalt. Teerhoudend asfalt wordt projectmatig aangepakt. 
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Grote reconstructiewerken en herinrichtingen vallen onder investeringsprojecten. Het onderhoud wordt 
integraal aangepakt. Bij het opstellen van de onderhoudsplanning voor het benodigde onderhoud vindt 
afstemming plaats tussen verschillende disciplines (wegen, riool, groen etc.). Het doel van de afstemming 
is gericht op het efficiënt inzetten van alle budgetten en het beperken van de overlast voor de omgeving. 
Het resultaat is een integrale aanpak waarmee zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de behoefte 
van de omgeving, wet- en regelgeving en specifieke problematiek in de gemeente. De coördinatie en 
uitvoering van de integrale projecten worden door het team projecten geregeld. 
 
Kwaliteit wegennet 
Op basis van de laatste inspectie welke in het najaar 2019 uitgevoerd is, is op het netwerkniveau de kwaliteit 
van de verhardingen bepaald. Voor de bepaling van de kwaliteit is onder andere gebruik gemaakt van 
onderstaande data: 

 Geactualiseerde eenheidsprijzen voor wegbeheer. 
 Inspectieresultaten najaar 2019. 
 Onderhoudsrichtlijnen van de CROW-inspectiesystematiek. 

De vastgestelde kwaliteit voldoet aan het geambieerde onderhoudsniveau B. Ten opzichte van de geldende 
bandbreedte voor diverse kwaliteitsniveaus voor verhardingen, scoort het wegennet ruim voldoende. 
 

Kwaliteitsverdeling wegennet inspectiejaar 2019 

Inspectiejaar Voldoende Matig Onvoldoende 

2019 88% 6% 7% 

Bandbreedte  77 - 87% 9 - 14% 4 - 9% 

Tabel 1: Kwaliteitsverdeling areaal verhardingen op basis van inspectie 2019. 
 
Financiën (areaal en kosten) 
De gemeente Hillegom is verantwoordelijk voor circa 920.470 vierkante meter aan wegen. Het gekozen 
kwaliteitsniveau waarop de verhardingen worden in standgehouden is het niveau B. Het overgrote deel 
hiervan is asfalt- en elementenverharding. Sinds 2014 is het areaal verhardingen met ca. 7% (60335 m²) 
toegenomen. Dit heeft met name te maken met het bouwrijp maken van de buurten Wouda en Ringsoever 
en plaatselijke aanpassingen en uitgevoerde reconstructies.  
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1 Inleiding 

De gemeente Hillegom heeft een wettelijk vastgestelde zorgtaak omtrent wegen. Deze is onder andere 
vastgelegd in de Wegenwet. Van de gemeente wordt verwacht dat zij haar areaal naar functionele behoefte 
beheert en zorgt voor een bereikbare en veilige gemeente Hillegom. Het is om deze reden dat de gemeente 
vastlegt op welke wijze zij het kapitaalgoed (verhardingen) beheert en daarmee aangeeft hoe de gemeente 
invulling geeft aan haar visie en basisverplichtingen. 
 
Voor de waarborging van de data verhardingen en instandhouding van het geambieerde kwaliteitsniveau 
maakt de gemeente gebruik van: 

 De CROW-beheersystematiek voor verhardingen (onderhoudsrichtlijnen). 
 Jaarlijkse monitoring van verhardingen door middel van weginspectie. 
 Het waarborgen van data wegennet door gebruik van digitaal beheersysteem (optimalisatie). 
 Assetmanagement model (procesinrichting ten aanzien van verhardingen).  

Dit beleidsplan Wegen heeft betrekking op het onderhoud aan het wegennet (asfalt, elementen, 
cementbeton) inclusief markeringen en bermverhardingen (grasbetontegels), waarbij ten aanzien van het 
onderhoud onderscheid gemaakt wordt in: 
 Klein onderhoud 
 Groot onderhoud 
 Rehabilitatie 

1.1 Aanleiding 

De aanleiding voor het plan is het feit dat het huidige beleidsplan Wegen tot eind 2019 geldig is. In verband 
met inzicht in de onderhoudstoestand van het wegennet, is besloten het plan van 2015 – 2019 te 
actualiseren. Tevens dient dit plan ook inzicht te geven aan de manier waarop de gemeente gedurende de 
komende vijf de vastgestelde gemeentelijke doelstellingen (organisatie doelen) gaat realiseren. En hoe het 
naar de toekomst toe invulling geeft aan deze doelstellingen op basis van een optimale balans tussen 
prestaties, risico’s en kosten. 

1.2 Doelstelling 

Dit beleidsplan Wegen heeft als doel invulling te geven aan de manier waarop de gemeente Hillegom de 
komende periode (2020 - 2024) omgaat met haar wegennet. Hierbij worden de volgende kaders 
onderscheiden: 
 Wet- en regelgeving: Wat moet minimaal geregeld zijn wil de gemeente haar zorgtaak naar behoren 

vervullen? 
 Beleid en ambitie: Hoe gaan de wegen een bijdrage leveren aan de organisatiewaarden (veiligheid, 

leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid) van de gemeente? 
 Strategisch, tactisch en operationeel kader: Op welke manier wordt dit gerealiseerd en wat zijn de 

uitdagingen? 
 Financieel kader: Welke kosten liggen hieraan ten grondslag? 
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2 Rationeel wegbeheer (wegbeheersystematiek) 

Voor het onderhouden van de verhardingen als onderdeel van de wegen 
hanteert de gemeente Hillegom momenteel de CROW 
Wegbeheersystematiek als vastgelegd in de publicatie 146 en 147. Het betreft 
de landelijke standaard voor het wegbeheer en om te komen tot de meest 
optimale meerjarenplanning, zijnde een feitelijke vertaling van de 
streefkwaliteit naar concrete onderhoudsmaatregelen. De systematiek is 
gebaseerd op het zogenaamd rationeel wegbeheer. Dit is een praktische 
benadering die ‘voorspelt’ hoe een weg zich naar de toekomst toe gedraagt, 
door onder andere gebruik te maken van gedragsmodellen. Uitgangspunt voor 
de toepassing van deze systematiek is een voldoende onderhouden wegennet 
dat bestaat uit verhardingen met een verschillende levensduurverwachting en 
kwaliteit. 

De systematiek gaat dus niet uit van een wegennet dat louter bestaat uit wegen in topconditie, maar van 
een wegennet dat minimaal blijft voldoen aan het gekozen kwaliteitsniveau. Verder houdt de systematiek 
rekening met gemiddelde omstandigheden en een normaal gebruik.  
 
Op basis van de technische urgentie stelt de verantwoordelijke beheerder een planning op voor het 
uitvoeren van onderhoud en houdt zo goed mogelijk rekening met de behoefte van de omgeving, wet- en 
regelgeving en de specifieke problematiek in de gemeente. De technische urgentie is voornamelijk 
gebaseerd op veiligheid, maar comfort, aanzien en duurzaamheid zijn ook in dit verband van belang.  
 

Om tot een uitvoeringsplanning te komen inspecteert de gemeente Hillegom 
jaarlijks haar wegennet volgens de CROW-inspectiemethodiek, zoals beschreven 
in publicatie 146 a/b. De inspectie wordt door een inspectiebureau uitgevoerd. 
Het doel van de inspectie is het verzamelen van informatie betreffende de 
onderhoudstoestand van het gehele wegennet om het noodzakelijk uit te voeren 
onderhoud aan de verhardingen te bepalen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
in:   
Klein onderhoud 
Omvat alle planbare kleinschalige en lokale werkzaamheden aan de 
verhardingen. 
 
Groot onderhoud 
Omvat alle planbare grootschalige werkzaamheden (exploitaties) aan de 
verhardingen.  
 
Rehabilitatie 
Dit betreft de vervanging(en) waarbij de wegconstructie gedeeltelijk of geheel 
wordt vervangen. Voor uitgebreide toelichting zie paragraaf 9.1 op pagina 18. 
 
Het klein onderhoud wordt door de Meerlanden uitgevoerd. De gemeente heeft 
in dit geval een regierol. Voor het groot onderhoud en rehabilitatie aan asfalt- en 
elementenverhardingen werkt de gemeente met RAW-onderhoudsbestekken. 
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3 Model assetmanagement verhardingen 

Het beheerbeleid is noodzakelijk om de juiste behoefte en keuzes bij het beheer en onderhoud van het 
wegenareaal te kunnen bepalen. Een door het bestuur vastgesteld beleidsplan is dus het uitgangspunt voor 
het professioneel beheer en onderhoud, ofwel assetmanagement. 

3.1 Wat is assetmanagement  

Assetmanagement is het scala van gecoördineerde activiteiten waarmee een beheerorganisatie waarde 
realiseert uit assets of kapitaalgoederen (wegen, bruggen, riool, gebouwen, groen etc.) bij het 
verwezenlijken van haar doelstellingen. Wat van waarde is, is afhankelijk van deze doelstellingen, van de 
aard en het doel van de organisatie en de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden (burgers, 
het bestuur/college, bedrijven). 

3.2 Procesinrichting beheer en onderhoud wegennet 

Om enerzijds invulling te geven aan de vastgestelde beleidskaders en doelstellingen en anderzijds het 
beheerproces ten behoeve van verhardingen goed in te richten, maakt de gemeente Hillegom voor het 
beheer en onderhoud van verhardingen gebruik van de CROW-beheersystematiek en het 
assetmanagementmodel, zoals hieronder weergegeven. Het model geldt voor alle assets in de openbare 
ruimte. In dit document is alleen gefocust op het onderdeel “het beheren en onderhouden” van de 
verhardingen. In figuur 1 is het model bestaande uit zes onderdelen opgenomen. Op basis van dit model is 
gekeken tot hoeverre de gemeente haar taken als wegbeheerder in relatie tot het beheren en onderhouden 
van verhardingen geïmplementeerd heeft. 

 
  
  
 
 
 Beleid en strategie 
 Beheren en programmeren 
 Plannen en voorbereiden 
 Bouwen e onderhouden 
 Monitoren en analysereen 
 Evalueren en bijsturen 
 Mens en organisatie 
 
 
 
 

 
Figuur 1: Model assetmanagementsysteem beheer openbare ruimte. 
 
Beleid en strategie 

 Het opstellen van beheer- en beleidsplannen voor verhardingen; 
 Het adviseren van burgers, projecten, andere afdelingen, management, college van B&W en de 

gemeenteraad; 

 Het geven van invulling aan burgerparticipatie bij investerings- en groot onderhoudsprojecten; 
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Beheren en programmeren 
 Het tijdig laten uitvoeren van inspecties en metingen en het inwinnen van advies over de kwaliteit 

van de verhardingen. 
 Het opstellen van het meerjarig onderhoudsprogramma verhardingen voor groot onderhoud en 

reconstructies. 
 Het opstellen van uitvoeringsprogramma kleinschalig groot onderhoud. Dit betreft projecten die qua 

omvang kleinschalig zijn en buiten de reguliere onderhoudsbestekken vallen. 
 Afstemming onderhoud wegen met andere beheerdisciplines, zoals riolering, groen en 

kunstwerken, waarbij maximale efficiëntie en effectiviteit wordt behaald. 
 In beeld brengen van investeringsprojecten en overdragen aan het team projecten. 
 Uitzetten en coördineren (regie) van klein onderhoud bij de Meerlanden. 

 
Plannen en voorbereiden 

 In beeld brengen van kwaliteit verhardingen en vertaling van de kwaliteit naar 
onderhoudsprogramma’s. 

 Uitvoeren van maatregeltoets (controle voorgestelde onderhoudsmaatregelen) en vaststellen 
definitief lijst groot onderhoud. 

 Inzichtelijk maken van benodigde onderhoudsbudgetten en afzetten daarvan tegen 
benodigde/beschikbare onderhoudsbudgetten. 

 Prioritering groot onderhoud door risicodragende onderdelen voorrang te geven bij het plannen van 
onderhoud. 

 Differentiatie van groot onderhoud naar klein onderhoud of investeringsprojecten. 
 
Bouwen en onderhouden 

 Verzamelen en analyseren van data verhardingen bij nieuwe areaal uitbereidingen. 
 Opnemen nieuwe verhardingen in het assetmanagementsysteem. 
 In situ controleren van toegepaste materialen op basis van definitieve documenten, zoals bestekken 

en ontwerptekeningen. 
 Voeren van directievoering en toezicht op uit te voeren projecten. In geval van gebrek aan capaciteit 

worden externe bureaus ingezet voor deze activiteit. 
 Het laten repareren van scheurvormingen in verband met vorstschade. Dit wordt uitgezet bij de 

Meerlanden. Het doel hiervan is dat op tijd de kleinschalige schade aan asfaltverhardingen worden 
gerepareerd. Hiermee wordt de structurele waarde van het object op peil gehouden. 

 Het opstellen van onderhoudsadviezen voor asfaltverhardingen. 
 Het opstellen van RAW groot onderhoudsbestekken voor open en gesloten verhardingen. 
 Het laten uitvoeren van constructieboringen in verband met teerhoudend asfalt. 
 Bepalen van restlevensduur asfaltverhardingen en opstellen meerjarig onderhoudsprogramma 

specifiek voor asfaltverhardingen.  
 Registreren en afhandelen van meldingen/klachten betreffende onveilige situaties op verhardingen. 

 
Monitoren en analyseren 

 Monitoren van binnen gekomen meldingen/klachten. 
 Het analyseren van inspectieresultaten en voorgestelde onderhoudsmaatregelen. 
 Het laten uitvoeren van second opinion ten behoeve van het maken van correcte keuze. 
 In beeld brengen van teerhoudend asfalt door middel van constructieboringen. 
 Kwaliteitscontrole uitgevoerd werk (klein onderhoud) door Meerlanden. 
 Het treffen van maatregelen in geval van onvoorziene omstandigheden. 
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Evalueren en bijsturen 

 Het jaarlijks bijstellen van de opgestelde plannen op basis van evaluatie. 
 Het uitvoeren van herstelacties of aanpassen van gestelde doelen. 
 Het jaarlijks actualiseren van eenheidsprijzen in het wegbeheersysteem. 
 Verschuiven van onderhoud verhardingen naar voor of voorbij de voorgestelde planperiodes. 
 Inzichtelijk maken van uitgevoerd en niet uitgevoerd onderhoud. 
 Coördineren en vastleggen van revisie en verwerken daarvan in het beheersysteem wegbeheer. 
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4 Beleidskaders en uitgangspunten gemeente Hillegom 

De gemeente Hillegom heeft in haar rol als wegbeheerder geen volledige vrijheid in het vaststellen van haar 
beleid. Het beheer van het wegenareaal is namelijk (deels) in nationaal geldende wetten en besluiten 
geregeld. Deze wetten en besluiten geven de kaders aan waarbinnen de uitvoering van beheertaken ten 
aanzien van verhardingen moeten plaatsvinden. Voor het beheren en onderhouden van wegen gelden 
divers vigerende wet- en regelgevingen. In de volgende tabel is een samenvatting hiervan weergegeven.  
 

Tabel 2: Samenvatting wet- en regelgeving. 

4.1 Gemeentelijk beleid 

Naast de geldende wetten en regels in relatie tot het beheer en onderhoud van het wegennet heeft de 
gemeente Hillegom ook eigen kaders gesteld en daarmee haar beleid vastgesteld. In dit kader zijn de 
relevante beleids- en visiedocumenten hieronder aangegeven: 
 
Omgevingsvisie Hillegom 2030 
Dit document dient als kompas voor de duurzame inrichting van de gemeente Hillegom in de komende 10 
jaar. De kern van het document bestaat uit drie thema’s die vanuit maatschappelijke platforms en participatie 
van het bedrijfsleven tot stand gekomen is. De drie thema’s bestaan uit: 

 Sociale duurzaamheid; maatschappij, gezondheid, veiligheid en milieu. 
 Fysieke duurzaamheid; landschap en natuur, cultuurhistorie, duurzaam ruimtegebruik, bedrijven en 

toerisme en recreatie. 
 Economische duurzaamheid; economie en mobiliteit. 

Wet Inhoud Effect op Wegen 

Grondwet Zorg van de overheid gericht op de 
bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het 
leefmilieu. 

De zorg voor een goede 
weginfrastructuur. 

Burgerlijk Wetboek Hierin is de aansprakelijkheid geregeld 
voor schade als gevolg van een 
onrechtmatige daad. 

De beheerder moet aantonen wat hij heeft 
gedaan om risico’s voor de weggebruiker 
te beperken en dat hij structureel aan 
monitoring en onderhoud doet.  

Wet Milieubeheer In deze Wet is aangegeven welke stoffen 
als afvalstoffen zijn aangemerkt en niet 
zonder beschermende maatregelen in 
het milieu worden gebracht. 

De vrijkomende materialen bij onderhoud 
aan wegen. 

Code Milieu 
verantwoord 
Wegbeheer 

Bevat richtlijnen voor het vaststellen en 
verwijderen van teerhoudende lagen in 
asfaltverhardingen. 

Bij onderhoud aan asfaltverhardingen 
bekijken we projectmatig of er sprake is 
van teerhoudend asfalt. Bij het 
constateren van teer gaan we over tot het 
selectief verwijderen hiervan. 

Wet Geluidhinder 
(WGh) 

Hierin is het bestrijden en voorkomen van 
geluidshinder ten gevolge van 
wegverkeer, railverkeer en industrie 
vastgelegd. 

Voor wegen is dit onder andere bij de 
aanleg van een nieuwe weg, de bouw van 
nieuwe woningen nabij de wegen en bij 
wijzigingen aan de weg. 
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Binnen het thema economische duurzaamheid komt de ambitie van de gemeente ten aanzien van het 
beheer en onderhoud wegen in beeld. De vastgestelde kaders met betrekking tot het beheer en onderhoud 
van het wegennet is in lijn met het document omgevingsvisie 2030, zie hoofdstuk 5. 
 
Verkeers- en vervoersplan Hillegom 2013 
Het plan betreft een integrale beschrijving van het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid welk gericht is 
op gefaseerd maatregelenprogramma voor de korte, middellange en lange termijn. Hierbij zit de focus echter 
duidelijk op verkeer en vervoer. Voor dit beleid is het van belang om bij de uitvoering van het beheer en 
onderhoud aan te sluiten bij de verkeersstructuur zoals uitgewerkt in Hillegoms verkeers- en vervoersplan 
2013. Dit plan wordt in 2020 geactualiseerd. 
 
Beleidsplan Wegen 2015 – 2019 
In 2014 heeft de gemeente het beleidsplan Wegen voor de periode 2015 – 2019 opgesteld. Met dit plan 
wordt het bestuur (gemeenteraad) geïnformeerd over de toestand van het wegennet en de benodigde 
financiële middelen. Echter vormt het plan ook de basis voor het vaststellen van kaders en uitgangspunten 
ten aanzien van het beheer en onderhoud van het wegennet. 
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5 Beleidsplan Wegen en Omgevingsvisie 2030 Hillegom 

5.1 Omgevingsvisie 

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. 
Gemeente Hillegom heeft vooruitlopend op de invoering 
van de wet toestemming gekregen van de rijksoverheid om 
te werken volgens de Omgevingswet. Op 22 februari 2018 
heeft de gemeenteraad van Hillegom de Omgevingsvisie 
Hillegom 2030 ‘Heerlijk Hillegom – Duurzame (proef)tuin 
van Holland’ vastgesteld.  
 
De omgevingsvisie is het richtinggevende 
beleidsinstrument van de Omgevingswet. In de 
omgevingsvisie van Hillegom zijn de opgaven voor kwaliteit, 
de inrichting, het beheer en gebruik van de fysieke 
leefomgeving opgenomen voor de lange termijn. De 
Omgevingsvisie van Hillegom is een integrale 
toekomstvisie met strategische hoofdkeuzen van beleid 
voor de fysieke leefomgeving voor de periode tot 2030: het 
benoemt ambities en strategie vanuit een samenhangend perspectief op alle terreinen van de fysieke 
leefomgeving. De fysieke leefomgeving is heel breed en omvat onder meer de beleidsterreinen 
infrastructuur, landschap, cultureel erfgoed, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water. 
Thema’s als duurzaamheid, gezondheid en mobiliteit komen hierbij centraal te staan, aangezien de 
Omgevingswet in het teken staat van het in stand houden of bereiken van een gezonde fysieke 
leefomgeving. 
 
De omgevingsvisie vormt een sturingsinstrument voor de gemeente Hillegom dat aangeeft op welke wijze 
het bestuursorgaan van Hillegom de overige instrumenten (programma’s, omgevingsplan, 
omgevingsvergunning) inzet voor het bereiken van de beleidsdoelen om een goede fysieke leefomgeving 
te creëren. 

5.2 Beleidsplan Wegen 2020 - 2024 in lijn met Omgevingsvisie 2030 

Het optimaliseren van leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Hillegom staan als 
organisatiewaarden van de gemeente Hillegom hoog in het vaandel. In de omgevingsvisie wordt de ambitie 
uitgesproken om de bereikbaarheid van gemeente te vergroten. Verder ziet de visie toe op een grotere 
verkeersveiligheid en een verbetering van de leefbaarheid en gezondheid nabij de wegen.  
 
In de Omgevingsvisie Hillegom 2030 is duurzaamheid het leidende principe. In de Omgevingsvisie is een 
afwegingskader opgenomen dat gebaseerd is op Fysieke, Economische en Sociale Duurzaamheid (ook wel 
bekend als People, Planet, Profit). Het is een integrale visie voor de fysieke leefomgeving waardoor de 
gemeente middels integraal beleid en perspectief de initiatieven voor inwoners, bedrijven en instellingen in 
Hillegom kan beoordelen. Daarbij is de omslag gemaakt naar het nieuwe principe “ja, mits” in plaats van 
“nee, tenzij”. Een initiatief mag mits dit bijdraagt aan de koers uit de omgevingsvisie. Hulpmiddel bij deze 
toetsing is het integrale afwegingskader, zoals opgenomen in de omgevingsvisie. Het voorliggende 
beleidsplan geeft het strategisch kader hoe invulling wordt gegeven aan de organisatiewaarden en welke 
uitdagingen daaraan ten grondslag liggen. Het integrale afwegingskader van de omgevingsvisie biedt onder 
andere een perspectief aan burgerparticipatie bij investerings- en groot onderhoudsprojecten van wegen.   
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Duurzaamheid 
Het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud van de wegen in Hillegom heeft raakvlakken met 
duurzaamheid. De gemeentelijke organisatie streeft naar een circulaire economie met een 100% duurzaam 
inkoopbeleid van materialen en een optimale grondstoffenkringloop voor afval.  
 
Leefbaarheid 
Om de leefbaarheid en gezondheid nabij de wegen te verbeteren, wil de gemeente Hillegom de overlast die 
veroorzaakt wordt door vrachtverkeer terugdringen, een stiller wegdek realiseren. Deze beheerstrategie 
wordt toegepast bij investerings- en groot onderhoudsprojecten waarbij de gehele constructie wordt 
vervangen.  
 
Verkeersveiligheid 
De gemeente Hillegom wil dat het aantal ongevallen afneemt in de gemeente. Ook wil de gemeente 
Hillegom de garantie bieden dat hulpdiensten de wettelijke aanrijdtijd kunnen halen. Dit wil de gemeente 
Hillegom bereiken door wegen in te richten conform de landelijke richtlijnen en aanbevelingen ten aanzien 
van een verkeersveilige weginrichting (Duurzaam Veilig Verkeer). Dit is een overheidsinitiatief bedoeld om 
de verkeersveiligheid te vergroten en ongevallen te voorkomen. 
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6 Beheerstrategie 

De gemeente Hillegom heeft haar beheerstrategie verhardingen afgestemd op het voldoen aan wet- en 
regelgeving en het vastgestelde beleid. Hieronder wordt beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan 
haar taken ten aanzien van het beheren en onderhouden van het wegennet. 
 

Geldende wet- en regelgeving Te nemen beheermaatregelen 

Grondwet 
Zorgen voor een goede 
weginfrastructuur 

Vanuit de wegbeheersystematiek van CROW als landelijke
standaard voor het beheren en onderhouden van verhardingen 
gelden diverse kwaliteitsniveaus waarop de verhardingen 
onderhouden worden. Dit bestaat uit A+, A, B, C en D. De gemeente 
Hillegom heeft voor het merendeel van het areaal het 
kwaliteitsniveau B gedefinieerd en voor een klein deel van het areaal 
het kwaliteitsniveau A. 

Burgerlijk wetboek 
Aansprakelijkheid 

Gemeente Hillegom laat haar wegennet jaarlijks conform de 
onderhoudsrichtlijnen van de CROW-beheersystematiek inspecteren 
en voert planmatig onderhoud (klein en grootonderhoud) uit. Groot 
onderhoud wordt volgens de inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
gemeente op de markt gezet. Het klein onderhoud wordt op basis 
van contract door Meerlanden uitgevoerd. 

Wet milieubeheer 
Vrijkomende materialen(afvalstoffen) 

Projectmatig worden de onderhoudswerkzaamheden aan de 
verhardingen in de vorm van bestekken op de markt gezet, waarin is 
opgenomen dat vrijkomende materialen (asbesthoudende 
funderingen en vervuilde grond) conform de Wet milieubeheer
worden behandeld.  

Code Milieu verantwoord 
Wegbeheer 
Omgaan met teerhoudend asfalt 

Ten aanzien van teerhoudend asfalt wordt gewerkt conform de 
richtlijnen van de CROW-publicatie 210 "omgaan met vrijkomend 
asfalt". Projectmatig wordt de constructie onderzocht en het 
teerhoudend materiaal (asfalt/fundering) wordt naar een erkende 
verwerker afgevoerd. 

Wet geluidhinder 
Bestrijden en voorkomen van 
geluidshinder ten gevolge van 
wegverkeer, railverkeer en industrie. 

Voor wegen is dit onder andere bij aanleg van een nieuwe weg, de 
bouw van nieuwe woningen nabij de wegen en bij wijzigingen aan de 
weg. Op de trajecten waar sprake is van geluidsoverlast heeft de 
gemeente reeds geluidsarme deklagen toegepast. Er valt wel op te 
merken dat de onderhoudskosten van geluidsreducerende deklagen 
hoger zijn dan reguliere deklagen. De financiering hiervan wordt 
gedaan vanuit het benodigde onderhoudsbudget voor 
asfaltverhardingen.  

Tabel 3: Wet- en regelgeving en beheerstrategie verhardingen. 
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6.1 Beleidsthema’s 

In lijn met de omgevingsvisie en overige kader stellende beleidsdocumenten heeft de gemeente Hillegom 
haar beleid voor het waarborgen van een goed onderhoudsniveau van de openbare ruimte vastgesteld. 
Specifiek voor verhardingen vertaalt dit zich in volgende thema’s/doelstellingen: 

 Veiligheid/comfort 
 Leefbaarheid/aanzien 
 Bereikbaarheid 
 Duurzaamheid 
 Klimaatadaptatie 

In hieronder weergegeven tabel zijn de thema’s/doelstellingen en de wijze waarop invulling gegeven wordt 
aan deze organisatiewaarden opgenomen. 
  

Beleidsthema's/doelstellingen Te nemen beheermaatregelen 

Veiligheid/comfort 
In Hillegom moeten mensen zich vrij en 
veilig kunnen bewegen. Belangrijke 
aandachtspunten daarbij zijn veilige 
schoolroutes en het veilig gebruik van 
de fiets.  

Met het uitvoeren van planmatig onderhoud houdt de gemeente de 
kwaliteit van de verhardingen op peil. Het gehanteerde 
onderhoudsniveau op netwerkniveau is B.  De gemeente Hillegom heeft 
een gedifferentieerd kwaliteitsniveau A en B gedefinieerd. Het 
kwaliteitsniveau A heeft betrekking op het areaal in de winkelcentra, 
fietspaden (elementen) en voetpaden/trottoirs rondom de zorgcentra. 
Voor het overige areaal geldt het kwaliteitsniveau B. Bij het 
kwaliteitsniveau A wordt de voorkomende schade in matige fase 
aangepakt en hersteld. 
 
In het kader van veiligheid en duurzaamheid krijgen de asfaltwegen 
buiten de bebouwde kom krijgen extra aandacht. In 2019 zijn alle 
asfaltwegen in het buitengebied geïnspecteerd. Op basis van de 
resultaten wordt uitvoering gegeven aan het aanleggen van 
passeerstroken en bermverhardingen.  

Leefbaarheid/aanzien 
Hillegom is een woongemeente, met 
een goed onderhouden, aantrekkelijke 
en evenwichtige ruimte met bereikbare 
voorzieningen. Daarom moet de 
leefbaarheid in de kern Hillegom 
gewaarborgd blijven met een 
aantrekkelijk en levendig centrum. 

In afgelopen jaren is de kwaliteit licht omhoog gegaan. Een deel van de 
verhardingen scoort nog onvoldoende, maar het bevindt zich binnen de 
toegestane marge van het aandeel onvoldoende. 
 
Voor het herstel van gaten in asfalt, verzakking van straatwerk en door 
boomwortels omhoog gedrukte trottoirstegels voert de Meerlanden snel 
klein onderhoud uit. De gemeente verzorgt snelle afhandeling van 
binnengekomen meldingen en levert een duidelijke communicatie op 
basis van geregistreerde meldingen in het meldsysteem (Fixi). Bij het 
uitvoeren van grootschalige projecten worden de bewoners ruim op tijd 
geïnformeerd en betrokken. 
 
In het kader van geluidsreductie en het beperken van geluidsoverlast 
worden bij onderhoudswerkzaamheden op termijn alle hoofdwegen 
(hoofdstructuur) van asfalt uitgerust met geluidsarme deklagen. 
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Bereikbaarheid 
Hillegom moet goed bereikbaar zijn en 
de doorstroming van noord naar zuid is 
belangrijk.  

Bij het uitvoeren van onderhoud aan de verhardingen bestaat de kans 
dat de bereikbaarheid in meer of mindere mate belemmerd raakt. Het 
uitvoeren van onderhoud gebeurt in goed overleg en met goede 
communicatie met de bewoners en bedrijven. Projectmatig worden er 
omleidingsroutes ingesteld. 

Duurzaamheid 
We willen dat Hillegom een groene, 
ambitieuze gemeente is die zich 
duurzaam ontwikkelt en bouwt.  

Op het gebied van duurzaamheid is de gemeente bewust van een 
duurzame inrichting van haar openbare ruimte. In relatie met de 
verhardingen vertaalt dit zich in het toepassen en het gebruik van 
duurzame materialen. 
 
Hergebruik van bestaande bestratingsmaterialen (beton- en gebakken 
stenen) vormt een belangrijk onderdeel ten aanzien van het aspect 
duurzaamheid. Bij uitvoering van groot onderhoud en rehabilitaties 
worden de bestaande materialen zolang mogelijk hergebruikt. Pas bij 
einde levensduur (vast te stellen op basis van jaarlijkse monitoring) 
worden de materialen vervangen.   
 
Omvormen van betonstraatstenen naar gebakkenstenen in verband met 
lange levensduur van de gebakkenstenen. Bij groot 
onderhoudswerkzaamheden en herinrichtingen worden de 
betonstraatstenen vervangen door gebakkenstenen. Wederom vindt dit 
plaats op basis van de jaarlijkse monitoring en de kwaliteit van de stenen 
(einde levensduur). 
 
Toepassen van grastenen en aanleggen van passeerstroken ten 
behoeve van de bescherming van de asfaltwegen in het buitengebied. 
Met deze maatregel wordt het  ontstaan van de schade aan de 
asfaltwegen vertraagd. 
 
Het op tijd herstellen van de schade bij asfaltverhardingen. Hiermee 
wordt de verzwaring van de benodigde maatregelen oftewel het ontstaan 
van de kapitaalvernietiging voorkomen. 

Afkoppelen 
Bij het plannen van wegonderhoud is 
een goede afstemming op het 
rioolonderhoud essentieel. Naast het 
bereiken van kostenbesparingen en 
het minimaliseren van overlast is 
afstemming belangrijk voor het 
waarmaken van de ambitie om te 
streven naar de ontvlechting van 
afvalwater en hemelwater. 

Het afkoppelen van hemelwater van het gemengde rioolstelsel is een 
duurzame maatregel. Het schone hemelwater wordt niet gemengd met 
het vuile water en hoeft niet gezuiverd te worden, de 
afvalwaterzuiveringsinstallaties werken efficiënter bij een zo “dik” 
mogelijke aanvoer van afvalwater en het schoon hemelwater kan nuttig 
gebruikt worden voor het aanvullen van het grondwaterpeil of worden 
gebruikt als gebiedseigen water in het lokale watersysteem. Voor de 
waterkwantiteit wordt hiermee aangesloten bij de trits vasthouden, 
bergen en afvoeren en voor de waterkwaliteit bij de trits schoonhouden, 
scheiden, schoonmaken. 
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Tabel 4: Doelstellingen en beheerstrategie verhardingen.  

Het afkoppelen kan gerealiseerd door de aanleg van een extra riool voor 
de afvoer van hemelwater, het aanpassen van het afschot van de 
verharding zodat het hemelwater direct via het maaiveld wordt afgevoerd 
of het toepassen van waterdoorlatende bestratingen waardoor buffering 
en afvoer via de fundering van de verharding verloopt. Welke maatregel 
het best genomen kan worden is afhankelijk van de lokale situatie. De 
kosten van de maatregelen voor het aanpassen van de afvoer van 
hemelwater komen ten laste van het rioleringsbudget. De kosten van de 
afkoppelambitie zijn opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan. In het 
beleidsplan wegen is hiervoor dan ook geen budget gereserveerd. 

Klimaatadaptatie 
Om invulling te geven aan het 
Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie laat gemeente Hillegom in 
samenwerking met de gemeente Lisse 
en Teylingen een stresstest 
klimaatbestendigheid uitvoeren. 
Hiermee wordt op hoofdlijnen inzicht 
verkregen in de effecten van 
klimaatverandering op het gebied van 
wateroverlast door hevige neerslag, 
droogte, hitte en veiligheid tegen 
overstromingen. 

De kwetsbaarheden van het gebied ten aanzien van deze items zijn 
inmiddels inzichtelijk gemaakt. Vervolgens zijn de ambities van de 
relevante stakeholders geformuleerd. Het in beeld brengen van de 
bestuurlijke ambities moet nog plaatsvinden. Na deze risicodialoog wordt 
een strategie opgesteld. Daarna moet de klimaatadaptatie worden 
verankerd in beleid, regelgeving en uitvoering. Uitwerking volgt in een 
uitvoeringsagenda waarbij de mee koppelkansen worden benut. 
 
Welke maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie het best 
genomen kunnen worden zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. De 
verwachting is dat deze maatregelen veelal zullen worden opgepakt op 
het moment dat er kan worden meegelift met andere projecten in de 
buitenruimte. Alleen indien mocht blijken dat het aanpakken van een 
risicolocatie echt noodzakelijk is dan kan worden gekozen voor een 
versnelde aanpak. Het verbeteren van de klimaatbestendigheid wordt 
dus veelal pas opgepakt op het moment dat er sprake is van een 
geplande reconstructiewerken en herinrichtingen. Reconstructiewerken 
en herinrichtingen vallen onder de investeringsprojecten. De kosten van 
de eventueel te nemen maatregelen komen dan ook ten laste van de 
hiervoor bestemde budgetten. Het beleidsplan wegen gaat over het in 
stand houden van de bestaande wegen en in dit plan is voor het nemen 
van klimaatmaatregelen dan ook geen budget gereserveerd. Wel wordt 
bij het wegonderhoud altijd bekeken of relatief simpele maatregelen 
tegelijkertijd met de onderhoudswerkzaamheden kunnen worden 
meegenomen voor het verbeteren van de klimaatbestendigheid. 
 
In het beleidsplan wegen wordt aandacht gegeven aan de 
zettingsproblemen in de wijk Elsbroek. Op basis van de jaarlijkse 
inspectie wordt dit probleem gemonitord. Projectmatig wordt op basis van 
de inspectieresultaten bepaald wanneer de verhardingen groot 
onderhoud nodig hebben. Deze wegen zullen dan tegelijkertijd worden 
opgehoogd. Naast het waarborgen van de toegankelijkheid van de 
woningen draagt de ophoging ook bij aan het verminderen van de 
kwetsbaarheid voor wateroverlast en dus daarmee mede een maatregel 
in het kader van de klimaatadaptatie. Voor deze projectmatige 
ophogingen is in het beleidsplan wegen budget opgenomen in de post 
rehabilitatie. 
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7 Areaal wegennet 

De gemeente Hillegom heeft het beheer en onderhoud van haar wegen geënt op de CROW-
beheersystematiek voor verhardingen. Voor het waarborgen van de data verhardingen maakt de gemeente 
gebruik van het assetmanagementsysteem Castor van het bedrijf Royal HaskoningDHV. Met dit systeem 
worden de data van de wegen zowel administratief als grafisch gewaarborgd en gebruikt voor diverse 
doeleinden. 

7.1 Kwantiteit 

Voorliggend beleidsplan Wegen heeft betrekking op het totale wegennet dat in eigendom en beheer is bij 
de gemeente Hillegom. De gehele lengte van het verharde wegennet is ca. 80 km.  De totale oppervlakte 
van het wegennet komt op 0,9 km2. In volgende tabel is op diverse niveaus het areaal verhardingen 
weergegeven. Hiërarchisch gezien bestaat de opbouw van de data verhardingen uit wijk, buurt, 
verhardingstype, wegtype en wegdeel. Voor de registratie en waarborging van de data van het areaal 
verhardingen maakt de gemeente Hillegom gebruik van volgende programma’s: 

 Assetmanagementsysteem Castor; registratie en waarborging data wegennet. 
 BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie (grafische informatie wegennet). 
 Kadastrale kaart: beheren perceelgrenzen. 
 Stroomlijn: fotografische weergave van verhardingen. 

7.2 Waarborging data wegennet 

De waarborging van de data wegennet en het actueel houden ervan vormt een belangrijk deelproces van 
het wegbeheer. De basisdata die gebruikt worden voor de analyses en berekeningen moeten betrouwbaar 
zijn. De gemeente heeft het areaal wegennet op orde. Naast de jaarlijkse monitoring (inspectie) van het 
wegennet worden tegelijk ook de basisdata van het wegennet geoptimaliseerd. In volgende tabellen 5 en 6 
is de bouw van de data weergegeven. In tabel 5 is de weergave te zien van de geografische indeling van 
het areaal wegennet. Het areaal wegennet is opgedeeld in vier wijken en 22 buurten.  
 

Wijk m² Buurt m² Buurt m² 

Buitengebied 107514 B-terrein Hillegommerbeek 20726 Leidsestraat 43357 

Centrum 392236 B-terrein Hillegom-Zuid 13030 Meer en Dorp 85677 

Elsbroek 217463 B-terrein Horst ten Daal 17405 Olympiakwartier 55702 

Noord 203526 B-terrein Treslong 24079 Patrimonium 18745 

Totaal 920740 Brouwerlaankwartier 44411 Ringoevers 31651 

  Buitengebied 65147 Schilderskwartier 34040 

  Centrum 117286 Treslong 63807 

  De Polders 25261 Vosselaankwartier 42466 

  De Zanderij 50019 Vossepolder 26368 

  Elsbroekerpolder 4077 Weerestein 53122 

  Hemen 43543 Wendes 40822 

  Totaal 920740 

Tabel 5: Hiërarchische/geografische opbouw data verhardingen. 
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In de volgende tabel is de verdeling van het areaal verhardingen op drie niveaus weergegeven. De verdeling 
en opname van het areaal verhardingen is overeenkomstig de eisen uit de BGT (Basisregistratie 
Grootschalige Topografie). Het verharde oppervlak van het wegennet bestaat uit asfalt, elementen, en 
cementbeton en een klein stuk onverhard areaal. De vertaling van de inspectieresultaten naar een 
meerjarenplanning wordt mede op basis van de volgende gegevens uitgevoerd. Het onverharde deel maakt 
geen deel uit van de berekening. 
  

Verhardingstype m² Wegtype m² Wegvakonderdelen m² 

Asfalt 234758 Fietspaden 40023 Fietspad 41046 

Cementbeton 4037 Gemiddeld belaste weg 47035 Inrit 2544 

Elementen 681137 Licht belaste weg 83295 Parkeervlak 142200 

Onverhard 809 Weg in verblijfsgebied 225084 Rijbaan lokale weg 465101 

Totaal  920740 Weg in woongebied 450827 Verkeersdrempel 5270 

  Zwaar belaste weg 74477 Vluchtheuvel 1743 

  Totaal 920740 Voetgangersgebied 220893 

    Woonerf 41942 

    Totaal 920740 

Tabel 6: Verdeling areaal verhardingen. 
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7.3 Areaaluitbreiding 

Gedurende de afgelopen vijf jaar zijn op diverse locaties binnen de gemeente areaaluitbreidingen geweest. 
Het areaal (vooral elementen) is met ca. 60.000 m2 toegenomen. Dit betreft hoofdzakelijk 
areaaluitbreidingen in de buurten Het Wouda en De Ringsoever. Gedeeltelijk heeft de toename ook te 
maken met de plaatselijke aanpassingen en uitgevoerde reconstructies. 
 

Areaaluitbereiding periode 2014 - 2019 

Areaal in 2014 Areaal in 2019 

860405 m² 920740 m² 

Tabel 7: Areaaluitbereiding.  
 
Gebaseerd op het actuele areaal in 2019, het gekozen kwaliteitsniveau (regulier groot onderhoud 
winkel/zorgcentra en fietspaden kwaliteit A rest B) en de inspectieresultaten van het najaar 2019 is het 
jaarlijks benodigde onderhoudsbudget voor de instandhouding van het wegennet bepaald. Met dit bedrag 
worden de onderstaande posten gefinancierd: 

 Klein onderhoud 
 Groot onderhoud 
 Rehabilitatie  
 Voorbereiding/onderzoek en toezicht/directie 

In de hoofdstukken 9 en 10 wordt stilgestaan bij deze onderhoudstypen en bijbehorende onderhoudskosten. 
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8 Kwaliteit wegennet 

Voor het bepalen van de technische kwaliteit van het wegennet maakt de gemeente Hillegom gebruik van 
de door het CROW ontwikkelde beheersystematiek (zie pagina 3) en het beheersysteem Castor. Op basis 
van de inspectieresultaten en onderhoudsrichtlijnen kan de technische kwaliteit van de verhardingen 
worden bepaald. Met deze data wordt de kwaliteit van de verhardingen uitgedrukt in volgende drie 
kwaliteitsniveaus:  

 Voldoende 
 Matig 
 Onvoldoende 

Wegen of wegdelen worden als voldoende beoordeeld wanneer er geen of alleen lichte schades zich 
manifesteren. Het niveau matig geeft aan dat binnen een periode 2-4 jaar onderhoud nodig is. Bij het 
kwaliteitsniveau onvoldoende moet binnen het lopende begrotingsjaar (planjaar 1) onderhoud plaatsvinden. 

8.1 Huidige kwaliteit 

Op basis van de laatste inspectie welke in het najaar 2019 is uitgevoerd is op het netwerkniveau de 
technische kwaliteit van de verhardingen bepaald, zie tabel 8. Voor de bepaling van de kwaliteit is onder 
andere gebruik gemaakt van onderstaande data: 

 Geactualiseerde eenheidsprijzen voor wegbeheer. 
 Inspectieresultaten najaar 2019. 
 Onderhoudsrichtlijnen van de CROW-inspectiesystematiek. 

8.2 Kwaliteitsverloop verhardingen 

In de volgende tabel is het kwaliteitsverloop van de verhardingen vanaf 2015 tot en met 2019 weergegeven. 
De kwaliteit van het wegennet is voor het laatst in het najaar 2019 vastgesteld. Uit de tabel is te lezen dat 
de kwaliteit in de eerste twee jaar redelijk gelijk gebleven is. Vanaf 2017 tot en met 2019 is een structurele 
kwaliteitstoename  te zien. Hiermee is het aandeel “Onvoldoende” terugbracht naar de toegestane marge 
van 4 - 9%. Naast het uitvoeren van regulier groot onderhoud en differentiatie van gepland onderhoud heeft 
de kwaliteitstoename ook te maken met: 

 Grote reconstructiewerken Weerestein- en Haarlemmerstraat; tijdens de inspectie zijn deze straten 
buiten beschouwing gelaten.  

 Gedeeltelijke herinrichting hoofdstraat; hoofdstraat valt onder het centrumgebied. De schade wordt 
in de matige fase hersteld. 

 Betere regie/coördinatie klein onderhoud bij de Meerlanden. 
 

Kwaliteitsverdeling wegennet vanaf 2014 – 2018 

Inspectiejaar Voldoende Matig Onvoldoende 

Najaar 2015 82% 9% 9% 

Najaar 2016 80% 9% 11% 

Najaar 2017 84% 8% 8% 

Najaar 2018 87% 8% 5% 

Najaar 2019 86% 6% 8% 

Bandbreedte  77 - 87% 9 - 14% 4 - 9% 

Tabel 8: Kwaliteitsverloop verhardingen 2015 – 2019.  
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9 Onderhoudsplanning 

Met het benodigde onderhoudsbudget houdt de gemeente de kwaliteit van het wegennet in stand. Het 
budget voor het wegennet wordt ingezet op verscheidene typen van onderhoud. Gedurende de levensduur 
van een weg zijn diverse onderhoudsmaatregelen van toepassing. In onderstaand figuur is de levenscyclus 
van een weg met daarin de onderhoudsmomenten en de typen onderhoud gevisualiseerd. 
 

Figuur 2: Levenscyclus gemiddelde weg. 

9.1 Typen onderhoud 

Voor een efficiënt wegbeheer is het noodzakelijk om de juiste onderhoudsmaatregel op het juiste moment 
uit te voeren. Figuur 2 is een schematische weergave van de levenscyclus van een gemiddelde weg. De 
daadwerkelijke onderhoudscyclus wordt per weg vastgesteld en kan hiervan afwijken. De maatregelen en 
daarmee gemoeide kosten zijn afhankelijk van diverse factoren zoals hieronder weergegeven. Wanneer 
welk onderhoud wordt uitgevoerd is per weg verschillend en gebaseerd op de actuele kwaliteit. 

 Van het gewenste kwaliteitsniveau (A+, A, B, C en D) 
 Het tijdstip van aanleg. 
 De inrichting en gebruikersintensiteit. 
 De onderhoudshistorie (welke maatregelen in welke periode) 
 Kwaliteit van het toegepaste materiaal (slijtage/ouderdom). 

 
De cijfers in de bovenstaande figuur staan voor volgende onderhoudsmomenten: 
 
1) Aanleg van de wegconstructie. 
2) Klein onderhoud bestaat vooral uit het uitvoeren van relatief kleinschalige maatregelen. Hierbij valt te 

denken aan het plaatselijk herstraten of herstellen van oneffenheden bij elementenverhardingen of 
plaatselijke reparaties (bakfrezen, scheuren vullen etc.) van asfaltverhardingen. 
 

3) Groot onderhoud gericht op het waarborgen van de levensduur en het geven van een kwaliteitsimpuls. 
Voorbeelden van groot onderhoud zijn gedeeltelijk of geheel herstraten van elementenverhardingen en 
gedeeltelijk of geheel frezen of vervangen van asfaltdeklagen.  

 
4) Rehabilitatie van de weg bij einde van de levensduur van de weg. Hierbij wordt de gehele 

verhardingsconstructie (inclusief fundering) opgebroken en geheel opnieuw opgebouwd met nieuwe 
materialen. Op de volgende pagina is schematisch het verschil tussen groot onderhoud en rehabilitatie 
weergegeven. 
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Schematisch weergave groot onderhoud en rehabilitatie elementen 
In onderstaande figuur is schematisch het verschil tussen het groot onderhoud en rehabilitatie voor 
elementen weergegeven. Beleid binnen de gemeente Hillegom is dat bij groot onderhoud vooral de 
levensduur verlengde maatregelen worden uitgevoerd. Voor elementenverhardingen bestaat dit uit 
gedeeltelijk of geheel groot onderhoud met bestaande of nieuwe materialen. Het groot onderhoud bij 
elementenverhardingen bestaat uit de volgende maatregelen: 

 Gedeeltelijk groot onderhoud 30% herstraten 
 Gedeeltelijk groot onderhoud 50% herstraten 
 Geheel herstraten 100% 

In geval van rehabilitatie wordt de wegconstructie (bestrating en fundering) gedeeltelijk of geheel met 
nieuwe materialen vervangen. Dit gebeurt onder ander op basis van de inspectieresultaten, kwaliteit 
materiaal en ouderdom.  

 
Figuur 3: Schematische weergave groot onderhoud en rehabilitatie elementen. 
 
Schematische weergave groot onderhoud en rehabilitatie asfalt 
Voor asfaltverhardingen bestaat het groot onderhoud uit het gedeeltelijk of geheel frezen of vervangen van 
de deklaag. Het maatregelpakket voor groot onderhoud van asfaltverhardingen bestaat uit de volgende 
maatregelen: 

 Gedeeltelijk groot onderhoud 
 Volledig frezen of vervangen van de deklaag. 

 
In geval van rehabilitatie wordt op basis van inspectieresultaten en nader onderzoek bepaald of rehabilitatie 
nodig is. In dit geval wordt de wegconstructie (asfaltpakket inclusief de fundering) gedeeltelijk of geheel met 
nieuwe materialen vervangen. De kosten voor het vervangen van onderlaag en fundering worden hoe dan 
ook vanuit het onderhoudsbudget rehabilitatie voorzien. 

 
Figuur 4: schematische weergave groot onderhoud en rehabilitatie asfalt.  
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10 Financiën 

In dit hoofdstuk worden de benodigde onderhoudsbudgetten en de typen onderhoud toegelicht. De 
benodigde budgetten betreffen de middelen waarmee de gemeente Hillegom haar wegennet op een veilige 
en duurzame manier in stand houdt. De hoogte van het budget is gerelateerd aan de omvang van het areaal 
wegennet (asfalt, elementen en cementbeton). Verder in dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij het benodigde 
onderhoudsbudget vanuit de inspectie. Dit betreft een begroting die op basis van de jaarlijkse weginspectie 
voor de eerste twee planjaren bepaald wordt. Voor de middellange en lange termijn zijn de kosten op basis 
van de eenheidsprijzen en onderhoudscycli bepaald. 

10.1 Uitgaanspunten 

Bij het berekenen van de kosten voor het uitvoeren van het regulier groot- en klein onderhoud zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 Prijspeil 2019.  
 Maatregelprijzen gebaseerd op landelijke eenheidsprijzen. 
 Exclusief BTW. 
 Exclusief kosten voor VAT (Voorbereiding, Administratie en Toezicht). 
 Inclusief bijkomende werkzaamheden als:  

o Trottoirbanden en opsluitbanden. 
o Kolken. 
o Inspectieputten. 
o Markeringen. 

 Exclusief kosten voor het verwijderen van teer uit de asfaltketen. 
 Inclusief toeslagen voor: 

o Verkeersmaatregelen 2,5%. 
o Eenmalige kosten (asfalt- en elementenverhardingen 2%, cementbetonverhardingen 8%). 
o Uitvoeringskosten 6%. 
o Algemene kosten 8%. 
o Winst en risico 5%. 

10.2 Verdeling van het benodigde onderhoudsbudget 

Op basis van de actuele omvang van het areaal verhardingen, het gekozen kwaliteitsniveau en de 
inspectieresultaten van het najaar 2019 zijn de benodigde onderhoudsbudgetten voor de instandhouding 
van het wegennet bepaald. Het betreft de budgetten voor de korte  en middellange termijn (periode 1-5 
jaar). Het onderhoudsbudget is te onderscheiden in de volgende posten. Op de volgende pagina in tabel 9 
is de onderbouwing van het onderhoudsbudget opgenomen. 
 
Klein onderhoud 
De gemeente heeft het klein onderhoud ondergebracht bij de Meerlanden. Met het klein onderhoud wordt 
het herstel van alle kleinschalige schades (gaten, scheuren, oneffenheden etc.) aan de verhardingen en het 
herstel van de bermen en markeringen gefinancierd. Het jaarlijks benodigd budget voor klein onderhoud 
bedraagt € 130.000,-.  
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Groot onderhoud 
Betreft het gedeeltelijk of volledig herstellen van een weg of een gedeelte ervan. Bij groot onderhoud worden 
de onderhoudsmaatregelen planmatig uitgevoerd met het doel de verharding in goede staat te brengen. 
 
De gemeente Hillegom heeft gekozen voor een gedifferentieerd kwaliteitsniveau A en B. Het 
kwaliteitsniveau A heeft betrekking op het areaal verhardingen in de winkelcentra, fietspaden (elementen) 
en voetpaden/trottoirs rondom de zorgcentra. Voor het overige areaal geldt het kwaliteitsniveau B. Bij het 
kwaliteitsniveau A wordt de voorkomende schade in matige fase aangepakt en hersteld. Het benodigde 
onderhoudsbudget voor het niveau B  bedraagt op jaarbasis € 567.000, -. De meerkosten voor het gekozen 
niveau (A/B) bedragen op jaarbasis €14.000,-. Hiermee komt het totaal benodigde onderhoudsbudget 
inclusief 8% voor voorbereiding, onderzoek en toezicht op het bedrag van € 627.000, -.  
 
Rehabilitatie 
Naast de onderhoudsposten voor klein en groot onderhoud reserveert de gemeente Hillegom jaarlijks een 
bedrag voor rehabilitatie. Bij rehabilitatie wordt de verhardingsconstructie, na het doorlopen van een groot 
onderhoudscyclus, aan het einde van de levensduur op oorspronkelijke en kwalitatieve gebruiksniveau 
gebracht. 
 
Het jaarlijks benodigde budget voor rehabilitatie (investeringen) inclusief voorbereiding en toezicht bedraagt 
€ 431.000 -. Met dit bedrag worden de volgende posten gefinancierd, zie ook tabel 9. 

 Rehabilitatie asfalt en ophogen elementen € 275.000,-. 
 Kosten teerhoudend asfalt € 50.000,-. 
 Kosten omvorming betonstenen naar gebakkenstenen € 50.000, -. 
 Kosten inhuur/advies extern € 56.000,- (15% van rehabilitatiekosten). 
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Op basis van de volgende punten is een berekening uitgevoerd en daarmee het benodigde budget voor de 
komende vijf jaar bepaald.  

 Het jaar van aanleg verhardingen. 
 Onderhoudshistorie (uitgevoerd klein/groot onderhoud). 
 Inspectieresultaten (afkomstig van de jaarlijkse visuele inspectie). 
 Kosten teerhoudend asfalt en het verwijderen ervan uit de keten. 
 Projectmatig ophogen elementenverhardingen (wijk Elsbroek) in verband met het schadebeeld 

zetting. 
 
In de volgende tabel is de verdere onderbouwing/detaillering van het benodigde budget opgenomen. 
 

 
Tabel 9: Verdeling jaarlijks benodigd onderhoudsbudget. 

 
 
 
 

  

Onderhoudspost Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Klein onderhoud
Klein onderhoud inclusief 
markeringen en bermen door 
Meerlanden

€ 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000

Regulier groot onderhoud 
(winkel/zorgcentra en fietspaden 
kwaliteit A rest B)

€ 581.000 € 581.000 € 581.000 € 581.000 € 581.000

Voorbereiding/onderzoek en 
toezicht/directie (8% van groot 
onderhoud)

€ 46.000 € 46.000 € 46.000 € 46.000 € 46.000

Rehabilitatie asfalt en ophogen 
elementen

€ 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000

Kosten teerhoudend asfalt 
(theoretische sanering over 30 
jaar)

€ 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Vervanging betonstenen door 
gebakkenstenen € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Kosten (15% van rehabilitatie) 
inhuur/advies extern

€ 56.000 € 56.000 € 56.000 € 56.000 € 56.000

€ 1.188.000 € 1.188.000 € 1.188.000 € 1.188.000 € 1.188.000Totaal excl. BTW 

Groot onderhoud

Rehabilitatie 
(investeringen)

Verdeling jaarlijks benodigd onderhoudsbudget
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11 Ontwikkelagenda/aandachtspunten 

11.1 Wijk Elsbroek 

Wijk Elsbroek in de gemeente Hillegom is in de periode 1960-1980 aangelegd. De omvang van areaal 
verhardingen (elementen) in deze wijk is 194759 m2. Het ondergrondtype bestaat uit klein en veen. Deze 
grondsamenstelling is een zettingsgevoelig ondergrondtype waarbij de bodemdaling van de grond in de 
vorm van gelijkmatige en ongelijkmatige zetting (verzakking van de verhardingen en ten opzichte van de 
omgeving) voorkomt. Tot het heden heeft de gemeente de verhardingen in dit gebied met het regulier groot 
onderhoud (gedeeltelijk en geheel herstraten) en conventionele materialen in stand gehouden. 
 
Uit de recente monitoring in 2019 is gebleken dat de aanwezige zetting in dit gebied mee valt. Er is sprake 
van gelijkmatige en ongelijkmatige zetting (verzakkingen van de verhardingen ten opzichte van de 
omgeving). De zetting manifesteert zich over het algemeen in de lichte en matige vorm. In geval van 
benodigd groot onderhoud en de mate waarop zetting aanwezig is, wordt op straatniveau (projectmatig) 
gekeken of volledige revitalisering nodig is. Het benodigde onderhoud wordt met de post rehabilitatie 
gefinancierd. 

11.2 Teerhoudend asfalt 

In asfaltverhardingen die tot grofweg begin jaren ’90 zijn aangebracht, is veelal teerhoudend asfalt gebruikt. 
Als dit materiaal bij onderhoudswerkzaamheden vrijkomt, zoals bij freeswerkzaamheden, mag dit niet of 
alleen onder strenge voorwaarden worden hergebruikt. Eventueel hergebruik is door nader onderzoek aan 
te tonen. Het afvoeren van teerhoudend asfalt brengt hoge stortkosten met zich mee. De financiering 
hiervan wordt vanuit het rehabilitatiebudget geregeld. Zie tabel 9 op pagina 21 onderhoudspost “Kosten 
teerhoudend asfalt”. 

11.3 Projectmatige aanpak teerhoudend asfalt 

Er is op dit moment geen inzicht in de hoeveelheid van dit type asfalt en waar exact het zich bevindt. In dit 
kader zijn alle asfaltverhardingen in 2019 die mogelijk teerhoudend zijn geïnventariseerd. De omvang van 
het te onderzoeken asfalt op teerhoudendheid is  138.636 m².   
 
Voor het teerhoudend asfalt gelden de volgende benaderingen: 

 Actief; het teerhoudend asfalt in het wegennet wordt opgespoord en binnen afzienbare tijd 
verwijderd. 

 Projectmatig; op projectniveau en afhankelijk van de onderhoudstoestand van de wegen wordt een 
afweging gemaakt over de specifieke aanpak. 

 Passief: alleen het hoogstnoodzakelijke (wettelijk vereiste) wordt verwijderd. 
 
Vanuit de wet geldt geen wettelijke verplichting om actief het teerhoudend asfalt te verwijderen. 
 
In het kader van het onderhoud aan de wegen wordt de huidige projectmatige benadering voortgezet. Voor 
de teerproblematiek gebruikt de gemeente de jaarlijks inspectieresultaten als uitgangspunt. Jaarlijks wordt 
het aspect teerhoudend asfalt bekeken voor de wegen die in onderhoud worden genomen.  
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Er is geen aanleiding om de huidige benadering te veranderen. Bij groot onderhoud wordt per werk de 
situatie bekeken met betrekking tot het teerhoudend asfalt. Bij het constateren van teer wordt overgegaan 
tot het selectief verwijderen ervan. Net als alle andere vrijkomende materialen wordt het teerhoudend asfalt 
afgevoerd naar een erkende inrichting. Bij het verwijderen en afvoeren worden de wettelijke voorschriften 
voor het afvoeren van teerhoudend asfalt in acht genomen. Hiervoor hanteert de gemeente voor de omgang 
met vrijkomend asfalt de CROW-richtlijn 210: “Omgaan met vrijkomend asfalt-aandacht voor 
teerproblematiek”. 

11.4 Aanleg berm- en passerstroken buitengebied 

In het kader van bescherming (vertragen ontstaan randschade) en veiliger maken van de asfaltwegen in 
het buitengebied is in 2018 een onderzoek uitgevoerd op alle asfaltwegen. Uit het onderzoek is gebleken 
dat een deel van de wegen smal zijn en voldoen niet voldoende aan de huidige verkeersintensiteit. Het 
gevolg hiervan is het ontstaan van gevaarlijke situaties en de schade aan de asfaltconstructies. Door 
bedoeld of onbedoeld rijden door de bermen ontstaan sporen in de bermen die kan leiden tot het ontstaan 
van gevaarlijke situaties. Door het ontstaan van hoogteverschil tussen randverharding en bermniveau 
ontstaat randschade. Bij niet tijdig ingrijpen zal de randschade zich naar de rest van de verharding uitbreiden 
waardoor de asfaltconstructie zwakker wordt. 
 
In dit kader is op basis van de inspectie- en onderzoekresultaten de wegen nagelopen en de knelpunten in 
beeld gebracht. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt per knelpunt een van de volgende maatregelen 
toegepast. Het hoofddoel van deze maatregelen is de bescherming van de randen van de asfaltconstructies 
en elkaar veilig kunnen passeren van de automobilisten. Met deze duurzame oplossing wordt enerzijds de 
bermproblematiek opgelost en anderzijds de verbreding van de wegen wordt voorkomen. 

 Aanleggen grasbetontegels (kanttegels). 
 Aanleg passeerstroken (elkaar veilig passeren). 

 
Met de verzamelde data wordt voor de periode (2020-2021) het onderhoudsbestek “Aanleg berm- en 
passeerstroken” opgesteld. Met deze duurzame en veilige aanpak geeft de gemeente invulling aan de 
bremproblematiek. De financiering hiervan wordt vanuit de post rehabilitatie voorzien. 
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11.5 Geluidsarme deklagen 

In verband met het thema leefbaarheid heeft de gemeente Hillegom op enkele wegen (hoofdstructuur) 
geluidsarme deklagen toegepast. Het doel hiervan is het bespreken van geluidsbelasting voor de omgeving. 
Momenteel heeft de gemeente 50235 m² aan geluidsreducerend asfalt in beheer. In de volgende tabel zijn 
de wegen met geluidsreducerende deklagen opgenomen. 
 
Op basis van jaarlijkse monitoring (inspectie wegennet) en nader onderzoek wordt bepaald wanneer de 
geluidsarme deklagen aan groot onderhoud toe zijn. Op de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom 
waar momenteel geen geluidsarm asfalt is toegepast, worden de wegen bij de toekomstige vervanging 
van de deklaag vanwege noodzakelijk onderhoud wel voorzien van geluidsarm asfalt.  
 
De financiering van het toepassen (gedeeltelijk of geheel) van geluidsarme deklagen worden bekostigd uit 
het post groot onderhoud. 
 

Straatnaam Van Tot VerhardingMengsel Wegdeel Oppervlakte 

Leidsestraat Gemeentegrens Lisse Van den Endelaan Asfalt SMA 0/6 Rijbaan 7399 

Van den Endelaan Leidsestraat Weeresteinstraat Asfalt SMA 0/6 Rijbaan 7946 

Weeresteinstraat Van den Endelaan Haarlemmerstraat Asfalt SMA 0/6 Rijbaan 13805 

Wilhelminalaan Van den Endelaan Beeklaan Asfalt SMA 0/6 Rijbaan 5402 

Olympiaweg Leidsestraat Weerlaan Asfalt SMA 0/6 Rijbaan 8283 

Haarlemmerstraat Weeresteinstraat Grens Haarlem Asfalt SMA 0/6 Rijbaan 7400 

Totaal 
     

50235 m2 

Tabel 10: Overzicht wegen met geluidsreducerende deklagen. 
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12 Conclusie 

De gemeente Hillegom is verantwoordelijk voor het veilig en duurzaam in stand houden van een 
wegennet met een omvang van in totaal 920.740 m². Uit de recente meting uit 2019 is gebleken dat de 
kwaliteit van het wegennet voldoende scoort en daarmee voldoet aan de landelijke norm voor wegbeheer. 
 
Uit de analyse en nieuwe berekeningen is gebleken dat de gemeente in staat is met de beschikbare 
middelen gedurende de komende vijf jaar de kwaliteit van het wegennet op netwerkniveau veilig en 
duurzaam in stand te houden. Dit met inachtneming van volgende punten; 
 

 Het areaal is in de periode van 2014 tot met 2019 met 60.000 m² toegenomen. Het benodigd 
onderhoudsbudget voor instandhouding (groot onderhoud) is gebaseerd op de actuele gegevens 
van 2019.  

 Het verwijderen van teerhoudend asfalt. Merendeel van de asfaltverhardingen is in de periode 
1960 – 1980 aangelegd. In 2019 zijn de asfaltwegen (met mogelijke teerhoudendheid) 
geïnventariseerd.  Op basis van de inspectieresultaten en nader onderzoek wordt 
teerproblematiek gecoördineerd. 

 Verduurzaming van asfaltwegen in het buitengebied. Op basis van de inspectieresultaten uit 2019 
en aanvullend onderzoek is voor 2020 en 2021 het onderhoudsbestek “Aanleg berm- en 
passeerstroken” opgesteld. Doel hiervan is het beschermen van de asfaltconstructies en veiliger 
maken van de buitenwegen. 

 Zettingsprobleem wijk Elsbroek. Het betreft hier het verzakken van de verhardingen ten opzichte 
de woningen. Op basis van de jaarlijkse inspectie wordt dit probleem gemonitord. Projectmatig 
wordt op basis van de resultaten bepaald wanneer de verhardingen groot onderhoud (ophogen 
van de constructies) nodig hebben. 
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Bijlage 2 Begrippenlijst 

Assetmanagement 
Het vergroten van de waarde van assets door optimaal beheer te realiseren op basis van afgewogen 
kosten, prestaties en risico’s over de hele levenscyclus van assets.  

Planning en -begroting 
Planning en begroting waarbij de onderhoudsmaatregelen zijn gepland overeenkomstig de technische 
noodzaak. 

Beheer 
Systematisch plannen, budgetteren, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten die erop gericht zijn een 
object blijvend zijn functie te laten vervullen. 

Beheersysteem 
Het geheel van gegevensinwinning en bewerking om te komen tot een meerjarenplanning en begroting. 

Budget 
De financiële middelen die benodigd/beschikbaar zijn voor het uitvoeren van onderhoud. 

Cyclusbedrag 
Gemiddelde jaarlijkse kosten van het onderhoud per m2 verharding gedurende een onderhoudscyclus. 

Gedragsmodel 
Model van het gedrag van een schade in de tijd. 

Gegevensbeheer 
Het beheren van het gebruik en de toepassing van gegevens die in informatiesystemen zijn opgenomen.   

Groot onderhoud 
Onderhoudsmaatregelen die over een groot gedeelte van het oppervlak van een wegvakonderdeel 
planmatig worden uitgevoerd, met het doel de verharding in goede staat te brengen. 

Instandhouding 
Totaal aan activiteiten om een kapitaalgoed te beheren.   

Inspectie 
Het beoordelen van de technische kwaliteit van kapitaalgoederen.  

Kapitaalgoederen 
Alle kapitaalintensieve objecten in de openbare ruimte die nodig zijn diensten en goederen aan burgers te 
leveren. Het zijn grote objecten die vaak veel waarde hebben en meerdere jaren meegaan.  

Kapitaalvernietiging 
Verschil tussen de kosten van uitgesteld onderhoud en de kosten van tijdig onderhoud (bij 
asfaltverhardingen). 

Klein onderhoud 
Onderhoudsmaatregelen die lokaal, over een beperkt gedeelte van het wegvakonderdeel, worden 
uitgevoerd. De maatregelen zijn bedoeld om de verharding in goede staat te houden. 

Korte termijnplanning 
Planning van onderhoudsmaatregelen voor de periode van 1 - 2 jaar. 

Kwaliteit 
Mate waarin een verharding voldoet aan de gestelde (technische) richtlijnen of (functionele) 
doelstellingen. 

Kwaliteitsniveau 
Aanduiding van de kwaliteit van de verharding, uitgedrukt in de termen voldoende, matig en onvoldoende. 
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Langetermijnplanning 
Planning voor de periode van 6 jaar en verder. 

Levensduur 
De maximale periode waarop een kapitaalgoed kan worden ingezet. De grens wordt bepaald door 
techniek, politiek en wetgeving. De economische levensduur geeft aan hoe lang een kapitaalgoed in de 
boeken staat. 

Levensduur verlengende maatregel 
Maatregel die wordt uitgevoerd om de technische levensduur van een kapitaalgoed te verlengen om een 
relatief korte periode tot aan de vervanging te overbruggen.  

Maatregel 
Een handeling of actie die wordt uitgevoerd in het kader van een specifiek doel.  

Maatregeltoets 
Beoordeling en eventueel aanpassing van de door de methode gegenereerde maatregel en planjaar, 
inclusief afstemming met andere plannen. 

Middellangetermijnplanning 
Planning van onderhoudsmaatregelen voor de periode van 3 - 5 jaar. 

Netwerkniveau 
Betrekking hebbend op het gehele wegennet dat in beheer is. 

Onderhoud 
Combinatie van alle technische, administratieve en managementactiviteiten gedurende de levensduur van 
een kapitaalgoed, bedoeld om het kapitaalgoed in een dusdanige staat te brengen of te houden dat het 
zijn functie kan vervullen.  

Onderhoudscyclus 
Geheel aan maatregelen waarmee een wegvakonderdeel tot in lengte van jaren kan worden 
onderhouden. 

Openbare ruimte 
Ruimte die voor iedereen toegankelijk is.  

Operationeel 
De directe, dagelijkse aansturing van het uitvoeren van werkzaamheden.  

Planjaar 
Jaar waarin een onderhoudsmaatregel wordt voorzien. 

Planning 
Het tijdspad van uit te voeren activiteiten.  

Planningstermijn 
Termijn waarop onderhoudsmaatregelen zijn voorzien. 

Preventief onderhoud 
Onderhoud om defecten of storingen te voorkomen.  

Projectniveau 
Betrekking hebbend op specifieke projecten (voor wegen, wegvakken of wegvakonderdelen). 

Risico 
De kans dat een (ongewenste) gebeurtenis optreedt in relatie tot het effect van deze gebeurtenis. Risico = 
kans * effect.  

Schade 
Bepaalde zichtbare, typerende vorm waarin een gebrek aan een wegverharding aan de dag treedt. 
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Schadebeoordeling 
Beoordeling van de schade uitgedrukt in ernst en omvang. 

VAT-kosten 
Kosten die gemoeid zijn met Voorbereiding – Administratie – Toezicht.  

Verhardingstype 
Groep van gelijksoortige wegverhardingen; er wordt onderscheid gemaakt in de verhardingstypen asfalt, 
elementen en cementbeton. 

Verhardingssoort 
Onderverdeling binnen een verhardingstype. 

Vervanging 
Een nieuw kapitaalgoed in de plaats brengen van het oude, versleten kapitaalgoed, waarbij het nieuwe 
kapitaalgoed dezelfde prestaties levert als het oude . 

Waarschuwingsgrens 
Schadebeoordeling waarbij binnen 3 tot 5 jaar onderhoud noodzakelijk is. 

Wegtype 
Benaming voor een weg met bepaalde kenmerken, die een aanduiding kunnen zijn voor de functie, het 
gebruik of het beheer van de weg. 

Wegvak 
Een deel van een weg waarbij de weg in lengterichting is opgedeeld in één of meerdere delen (vakken). 

Wegvakonderdeel 
Een deel van een wegvak met dezelfde functie en dezelfde verhardingssoort. 

 


