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SAMENVATTING
In het voorjaar van 2013 is door de gemeenteraad het ‘Wegenbeleidsplan 2012-2015’ vastgesteld. Een wegenbeleidsplan geeft inzicht in de actuele kwaliteit en kwantiteit van het wegareaal en de financiële middelen
die nodig zijn om het onderhoud van de verhardingen op het gewenste niveau te houden. Als bezuinigingsmaatregel heeft de gemeenteraad destijds besloten het onderhoud te temporiseren en de benodigde budgetten maar gedeeltelijk beschikbaar te stellen. In juni 2013 heeft de Provincie Limburg een financieel verdie1
pingsonderzoek uitgevoerd. Omdat minder dan het theoretisch berekende budget beschikbaar werd gesteld
was de aanbeveling van de Provincie om de kwaliteit van het wegareaal te monitoren en tijdig een geactualiseerd wegenbeleidsplan vast te stellen.
Dit voorliggend geactualiseerde wegenbeleidsplan maakt duidelijk welke invloed de gemaakte keuzes hebben op de kwaliteit van het wegennet in onze gemeente en wat de financiële consequenties zijn voor de
komende jaren. Daarbij staat het huidige wegenareaal centraal. Voor zowel het onderhoud alsmede de benodigde vervangingsinvesteringen is het benodigde budget berekend.
•

•

Onderhoud: het benodigde budget voor onderhoud wordt bepaald a.d.h.v. visuele inspecties. Conform de
CROW systematiek kan er een kwaliteitsniveau gekozen worden. Vervolgens wordt berekend wat het
benodigde budget is om de wegen weer op dit kwaliteitsniveau te brengen. Voor de berekening is uit gegaan van een basis (B) kwaliteitsniveau. De verdeling van het onderhoudsbudget, groot- klein onderhoud
asfalt, onderhoud elementenbestrating ed. is geen vast jaarlijks bedrag, maar is afhankelijk van de inspectie.
Vervangingsinvesteringen: het benodigd budget voor reconstructies en rehabilitatie wordt berekend
a.d.h.v. de vervangingswaarde van het wegenareaal afgeschreven over de levensduur. De gemeente
Eijsden-Margraten hanteert een afschrijvingstermijn van 50 jaar.
2

De gemeente Eijsden-Margraten heeft een te beheren areaal van 1.780.000 m onderverdeelt in circa 65%
asfalt, 25% elementbestrating en 10% halfverhardingen. In 2016 is een nieuwe visuele inspectie volgens de
CROW Wegbeheersystematiek van het verharde areaal uitgevoerd. Hieruit valt op te maken dat 75% onder
normale omstandigheden de komende 5 jaar geen onderhoud behoeft. Andersom betekent dit ook dat 25%
wel onderhoud behoeft. Op 13% is onderhoud op korte termijn noodzakelijk, daar er sprake is van onderhoudsachterstand.
Bovenstaande cijfers afgezet tegen de opgenomen kwaliteit in 2010 zijn een indicatie waaruit blijkt dat in de
achterliggende jaren het beschikbare budget ontoereikend is geweest om het noodzakelijke onderhoud volledig uit te voeren. Gezien het relatief lage aandeel “matige kwaliteit – rapportcijfer 4 á 5” kan zwart-wit gesteld worden dat de verharding van een weg kwalitatief voldoende of onvoldoende is, een middenweg is er
niet. Met name op het straatwerk komt dit duidelijk naar voren. Uit dit gegeven kan worden afgeleid dat er in
de achterliggende periode wel onderhoud is uitgevoerd, maar dat niet alle noodzakelijke werkzaamheden
uitgevoerd konden worden. Hierdoor zijn wegen welke in het voorgaande beleidsplan nog kwalitatief als
matig of onvoldoende geclassificeerd waren, nu als wegen met een onderhoudsachterstand bestempeld. Dit
betekent niet automatisch dat deze wegen onveilig zijn.
Dit beeld sluit aan bij de gekozen onderhoudstrategie. We pakken wegen in een matige staat niet aan met
lapwerk maar wachten tot een meer duurzame onderhoudsmaatregel zoals een nieuwe deklaag gerechtvaardigd is. Deze strategie zorgt voor kwalitatief beter werk maar kan lokaal, tijdelijk tot een verminderd gebruiksgemak leiden. Denk hierbij aan zichtbare scheuren of schrale plekken in het asfalt. Zoals eerder genoemd betekent dit niet dat deze wegen onveilig zijn.

1

Bepaling toezichtvorm 2013-2016 gemeente Eijsden-Margraten – Financieel verdiepingsonderzoek, Provincie Limburg juni 2013
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Dit wegenbeleidsplan behandelt drie te stellen kaders:
•
•

•

Vaststellen kwaliteitsniveau
Voor het bepalen van de diverse kwaliteitsniveaus wordt er gebruik gemaakt van de CROW systematiek.
In dit beleidsplan wordt voor het bepalen van het benodigde budget uitgegaan van de basiskwaliteit (B).
Vaststellen karakteristieke gebieden
Middels een raadsdialoog zijn we tot een aantal gebieden gekomen die we een meer duurzame en karakteristieke uitstraling willen geven bij herinrichting van het gebieden. De gebieden zijn gepresenteerd en
bediscussieerd tijdens de raadsconferentie 14 december 2015. Dit beleidsplan moet richting geven aan
de gewenste kwaliteit en het bijbehorende budget.
Financieel vertalen beleid
Bij het bepalen van het benodigde budget is uitgegaan van basisniveau (B). Uitgaande van een beheer
2
areaal van 1.780.000 m en de uitgevoerde inspectie kan bepaald worden welk onderhouds- en investeringsbudget nodig is voor de komende beleidsperiode.

De uitgevoerde visuele inspectie en de uitgangspunten van de CROW Wegbeheersystematiek vormen de
basis voor de onderhoudsplanning voor de komende jaren. Het benodigde budget voor onderhoud verhardingen is € 1.312.000 per jaar. Hiervoor dienen groot- en kleinschalige werkzaamheden aan zowel de asfalt
als elementenbestrating uitgevoerd te worden.
Daarnaast worden wegen periodiek geheel vervangen. Op basis van een levensduur van 50 jaar is het benodigde budget voor het periodiek vervangen van de constructie (rehabilitatie) te berekenen. Het totaal aantal m² aan verhardingen heeft een totale vervangingswaarde. Door deze vervangingswaarde te delen door
het aantal jaren van afschrijving wordt het investeringsbedrag per jaar berekend dat nodig is om de wegen te
vervangen. Voor herinrichtingen, rehabilitaties en reconstructies (investeringen) is per jaar een budget van
€ 2.900.000 nodig.

Tot slot worden een aantal aanbevelingen gedaan om de wegen op een efficiënte manier te kunnen beheren. Onafhankelijk van het gekozen kwaliteitsniveau, zijn een aantal aspecten van belang:
1. Completeren en actualiseren van de gegevens in het wegbeheersysteem op basis van de BGT.
2. Het beheerproces dusdanig inrichten dat door gediplomeerde inspecteurs om de 2 jaar een visuele inspectie volgens de CROW Wegbeheersystematiek structureel wordt uitgevoerd. Deze input moet lijdend
zijn aan het opstellen van een beheer- en onderhoudsplanning;
3. Rekening houden met een budget voor aanvullend onderzoek om de restlevensduur van het asfalt en de
verontreiniging van asfalt en fundering te bepalen.
Om te zorgen dat de kwalitatieve verplichting die we onszelf opleggen met het aanmerken van karakteristiek
gebieden ook worden meegenomen bij de reconstructie, beheer en onderhoud dient er een goede integrale
afstemming plaats te vinden. Bij het opstellen van het MIP dient rekening gehouden te worden met de expliciet keuzes zoals materialisatie voor deze gebieden.
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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Wegbeheer is een wezenlijk onderdeel van het beheer van de openbare ruimte in de gemeente EijsdenMargraten. Vanuit de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht voor verhardingen. Dit betekent dat de
gemeente als wegbeheerder te allen tijde verantwoordelijk is voor de kwaliteit (de onderhoudstoestand) van
de verhardingen die het in beheer heeft. Het gebruik van de wegen moet veilig kunnen plaatsvinden en
schades/ongevallen door gebreken aan de weg moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Om het beheer
en onderhoud van het gemeentelijk areaal op doelmatige en efficiënte wijze uit te voeren is dit nieuw Wegenbeleidsplan 2017-2020 opgesteld.
In het voorjaar van 2013 is door de gemeenteraad het ‘Wegenbeleidsplan 2012-2015’ vastgesteld. Een wegenbeleidsplan geeft inzicht in de actuele kwaliteit en kwantiteit van het wegareaal en de financiële middelen
die nodig zijn om het onderhoud van de verhardingen op het gewenste niveau te houden. Als bezuinigingsmaatregel heeft de gemeenteraad destijds besloten het onderhoud te temporiseren en de benodigde budgetten maar gedeeltelijk beschikbaar te stellen. In juni 2013 heeft de Provincie Limburg een financieel verdie2
pingsonderzoek uitgevoerd. Omdat minder dan het theoretisch berekende budget beschikbaar werd gesteld
was de aanbeveling van de Provincie om de kwaliteit van kapitaalgoederen als het wegareaal te monitoren
en tijdig een geactualiseerd wegenbeleidsplan vast te stellen.
Het beleidsplan heeft de afgelopen jaren de basis gelegd voor het uit te voeren onderhoud aan de verhardingen. Nu de looptijd van het beleidsplan is verstreken en gelet op het door de Provincie gestelde verwachtingen, heeft de gemeente Eijsden-Margraten behoefte aan een nieuw beleidsplan voor de periode 20172020.

1.2

Doelstelling

In het voorgaande wegenbeleidsplan is met name ingegaan op het financiële aspect gebaseerd op het
noodzakelijke onderhoud. Voor deze actualisatie heeft de gemeenteraad aangegeven dat er meer naar
maatwerk gekeken moet worden per kern. De gemeente Eijsden-Margraten kenmerkt zich door enerzijds zijn
unieke ligging (Heuvelland en Maasdal) en anderzijds door de karakteristiek vormgegeven kernen, gehuchten en buurtschappen. Deze karakteristieke gebieden binnen onze gemeente zijn te onderscheiden in o.a.,
beschermde dorpsgezichten, karakteristieke gebieden en de beide centrumgebieden. Deze karakteristieke
gebieden behoeven een specifieke aandacht, hoogwaardig materiaalgebruik en mogelijk een afwijkende
gebiedseigen inrichting.
Dit geactualiseerde wegenbeleidsplan maakt duidelijk welke invloed de gemaakte keuzes hebben op de
kwaliteit van het wegennet in de gemeente en wat de (financiële) consequenties zijn voor de komende jaren.
Daarbij staat het huidige areaal centraal.
Het wegenbeleidsplan heeft drie doelen:
•

•
•

2

Vaststellen kwaliteitsniveau
Voor het vaststellen van het gewenste kwaliteitsniveaus zijn een aantal zaken van belang, zoals de financiële middelen, juridische kaders en bestuurlijke wensen. Voor het bepalen van de diverse kwaliteitsniveaus wordt er gebruik gemaakt van de CROW-systematiek.
Vaststellen karakteristieke gebieden
Gezien de diverse karakteristieke gebieden binnen onze gemeente is het wenselijk om deze gebieden in
te richten met duurzame materialen met gebiedseigen kwaliteit en uitstraling.
Financieel vertalen beleid
Om een goed beeld te krijgen van het noodzakelijke budget is het allereerst van belang om het huidige
wegenareaal en de toestand hiervan inzichtelijk te maken (kwantiteit en kwaliteit). Tevens is het zaak om
inzichtelijk te maken wat de bezuinigingen (t.o.v. het wegenbeleidsplan 2012-2015) voor een effect hebben gehad op de huidige toestand van ons areaal. Aansluitend kan bepaald worden op welk niveau we

Bepaling toezichtvorm 2013-2016 gemeente Eijsden-Margraten – Financieel verdiepingsonderzoek, Provincie Limburg juni 2013
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ons areaal kunnen onderhouden. In beginsel wordt uitgegaan om dit areaal op een basisniveau te onderhouden.
Aan de hand van bovenstaande gegevens kan berekend worden welke onderhouds- en investeringsbudgetten nodig zijn voor de komende beleidsperiode.

1.3

Scope

Het wegenbeleidsplan richt zich op alle bij de gemeente Eijsden-Margraten in beheer zijnde verhardingen.
Het gaat daarbij om rijbanen, parkeerstroken en -vakken en voet- en fietspaden en pleinen uitgevoerd in
asfalt, elementbestratingen (klinkers en tegel) en betonverharding.
Voor het onderhoud van onverharde en halfverharde veldwegen (wandelpaden, landwegen) is een apart
budget van € 40.000 opgenomen in de begroting. Deze wegen vallen dan ook financieel buiten de scope van
dit wegenbeleidsplan. Ook het onderhoud van bermen, de reiniging van verhardingen (veegdienst) en gladheidsbestrijding vallen buiten de scope van dit wegenbeleidsplan.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie besproken in kwantiteit en kwaliteit. Hierbij wordt teruggekeken op het
beheer en onderhoud dat op basis van het vorige wegenbeleidsplan is uitgevoerd. Welke financiële middelen waren beschikbaar om het nodige onderhoud uit te voeren, maar ook welke keuzes zijn daarin gemaakt.
Hoofdstuk 3 gaat in op de kaders. Het gaat daarbij om de kaders voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke verhardingen alsmede het aanwijzen van karakteristieke gebieden. Ook worden in dit hoofdstuk
de financiële kaders verder uitgediept. Volledigheidshalve is kort ingegaan op het juridische kader waarin het
beheer van de wegen zich bevind als mede de CROW Wegbeheersystematiek.
Hoofdstuk 4 behandelt de conclusies die op basis van hoofdstuk 2 en 3 kunnen worden getrokken. Daarnaast worden een aantal risico’s benoemd.
Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de aanbevelingen opgenomen.
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2

HUIDIGE SITUATIE

2.1

Kwantiteit areaal

De gemeente Eijsden-Margraten is een plattelandsgemeente met 15 kerkdorpen, met daarnaast ook 13
gehuchten en 13 buurtschappen. Met de vele pittoreske en gevarieerde kernen, met de voor Zuid-Limburg
zo kenmerkend natuurschoon, is de gemeente en haar omgeving een ideaal gebied voor wandelaars en
fietsers. Dit vraagt om een specifieke aanpak in beheer en inrichting van onze openbare ruimte, waarbij er
rekening dient te worden met het landschap, wandelaars, fietsers, landbouwverkeer en de unieke karakteristieke gebieden.
Het totale oppervlak van de te onderhouden wegen, parkeerstroken, voet- en fietspaden en veldwegen is
2
2
2
1.780.000 m waarvan 1.620.000 m een hard oppervlak betreft. De overige 160.000 m zijn half-verharde
en onverharde wegen zoals de verschillende wandelpaden (buitengebied) en onverharde wegen voor met
name landbouwverkeer. In figuur 1 is de verdeling naar de verschillende verhardingstypen weergegeven.
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens.

Halfverhard en
onverhard
0,16ha (9,1%)
Elementen bestrating
0,45ha (25,0%)

Betonverharding
0,01ha (0,6%)

Asfalt
1,16ha (65,2%)

Figuur 1 Verdeling areaal naar verhardingstype

Binnen de gemeente Eijsden-Margraten zijn relatief veel verhardingen uitgevoerd in een asfalt. Dit is gezien
het karakter van een plattelandsgemeente en de daaraan gerelateerde wegen in het buitengebied begrijpelijk. Echter ook vele wegen met een gebruiksfunctie “weg in woongebied” zijn in een asfalt uitgevoerd. Binnen de gemeente is 17% van het wegenareaal speciaal bestemd voor langzaam verkeer als voetgangers en
fietsers. Slechts 3% betreft hierbij vrijliggende fietspaden en 14% zijn pleinen en voetpaden. 45% van de
wegen is geclassificeerd als een weg met een woonfunctie binnen de kom. De resterende wegen worden
geclassificeerd als gebiedsontsluitingswegen (13%) en buurtontsluitingswegen (25%) waarbij in deze laatste
categorie ook straten zijn aan te wijzen welke een duidelijke woonfunctie hebben.

WEGENBELEIDSPLAN 2017-20120
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Fietspaden
3%

Voetpaden en
pleinen
14%

Gebiedsontsluitingw
eg
13%

Buurtontsluitingswe
g
25%

Woonstraten
45%

Figuur 2 Verdeling areaal naar gebruiksfunctie

Slechts 3% van het areaal is aangemerkt als fietspad. Het gaat hierbij om verhardingen welke als een apart
onderdeel gezien worden zogenaamde vrijliggende fietspaden. Doorgaans komt de fietsfunctie tot uitdrukking in fietssuggestiestroken als onderdeel van de rijbaan. Bij de werkzaamheden aan de Mergellandroute
worden deze fietssuggestiestroken daar waar mogelijk vervangen door vrijliggende fietspaden. Dit leidt tot
een toename van het verharde areaal.

2.2

Kwaliteit Areaal

De kwaliteit van de verhardingen binnen de gemeente Eijsden-Margraten is middels een visuele inspectie
volgens de CROW Wegbeheersystematiek in het voorjaar van 2016 vastgelegd. Bij de inspectie is als uitganspunt gebruik gemaakt van de onderhoudsrichtlijnen volgens de CROW Wegbeheersystematiek (zie
onderstaande tabel). Deze richtlijnen geven aan bij welke ernst en omvang onderhoud noodzakelijk is en
vormen de onderkant van verantwoord wegbeheer en worden ook aangeduid als basisniveau. Binnen de
gemeente Eijsden-Margraten is gezien het beschikbare budget geen onderscheid gemaakt in kwaliteitsniveaus. De verhardingen worden zo veel mogelijk op een sober maar doelmatig niveau onderhouden (B basisniveau).
Kwaliteitsniveau

Omschrijving

Rapport
cijfer

Indicatie kwaliteit

Relatie met wegbeheer

A+

Zeer hoog

9 -10

Nagenoeg ongeschonden

Er is geen schade (nieuw werk)

A

Hoog

7–8

Mooi en comfortabel

Er is enige schade, maar de waarschuwingsgrens is nog niet overschreden

B

Basis

5–6

Functioneel

De waarschuwingsgrens is overschreden: er
is klein onderhoud nodig of binnen vijf jaar is
groot onderhoud nodig

C

Laag

3–4

Onrustig beeld, discomfort
of enige vorm van hinder

De richtlijn is overschreden: er is binnen
twee jaar groot onderhoud nodig

D

Zeer laag

1–2

Kapitaalvernietiging, functieDe richtlijn is meer dan één klasse oververlies, juridische aanspraschreden: er is direct groot onderhoud nodig
kelijkstelling

Figuur 3 Kwaliteitsniveaus conform CROW-methodiek
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In figuur 4 is op basis van de CROW onderhoudsrichtlijnen de totale technische kwaliteit van het gehele
wegennet in de drie kwaliteitsklassen “Voldoende (Basis), Matig en Onvoldoende” weergegeven. Het kwaliteitsniveau “Voldoende” bevat onderdelen die door de systematiek worden geoormerkt als “onderhoud wordt
de eerste 5 jaar niet verwacht”. Het kwaliteitsniveau “Matig” bevat onderdelen waarbij volgens de systematiek de geconstateerde schade aanleiding is om rekening te houden met onderhoud op de middellange termijn (3-5 jaar). Het kwaliteitsniveau “Onvoldoende” vertegenwoordigt de onderdelen waarbij de geconstateerde schade voorbij een acceptabel niveau ligt en onderhoud op korte termijn (1-2 jaar) noodzakelijk is. In
die gevallen dat er dermate veel en ernstige schade is en er sprake kan zijn van kapitaalsvernietiging en
mogelijk gevaarlijke situaties, wordt er gesproken over achterstallig onderhoud en moet er op korte termijn
onderhoud worden uitgevoerd.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Totaal

Asfaltverhardingen
Voldoende

Matig

Betonverharding
Onvoldoende

Elementbestrating

Achterstand

Figuur 4 Huidige kwaliteit verhardingen

Uit bovenstaande figuur valt op te maken dat 75% onder normale omstandigheden de komende 5 jaar geen
onderhoud behoeft. Andersom betekent dit ook dat 25% wel onderhoud behoeft. Op 13% is onderhoud op
korte termijn noodzakelijk, daar er sprake is van onderhoudsachterstand.
We zien verder een duidelijk verschil in kwaliteit tussen de verschillende verhardingstypen. De kwaliteit van
asfalt blijft achter bij de kwaliteit van elementbestrating. Op 29% van het asfalt is in meer of mindere mate
onderhoud noodzakelijk in de komende planperiode. Voor 20% van het asfalt geldt dat deze niet meer voldoen aan het gestelde basiskwaliteit. Bij elementbestrating ligt dit aandeel op 10%.
Bovenstaande cijfers zijn een indicatie waaruit blijkt dat in de achterliggende jaren het beschikbare budget
ontoereikend is geweest om het noodzakelijke onderhoud volledig uit te voeren. Gezien het relatief lage
aandeel “matige kwaliteit – rapportcijfer 4 á 5” kan zwart-wit gesteld worden dat de verharding van een weg
kwalitatief voldoende of onvoldoende is, een middenweg is er niet. Met name op het straatwerk komt dit
duidelijk naar voren. Uit dit gegeven kan worden afgeleid dat er in de achterliggende periode wel onderhoud
is uitgevoerd, maar dat niet alle noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd konden worden. Hierdoor zijn
wegen welke in het voorgaande beleidsplan nog kwalitatief als matig of onvoldoende geclassificeerd waren,
nu als wegen met een onderhoudsachterstand bestempeld. Dit betekent niet automatisch dat deze wegen
onveilig zijn.
Dit beeld sluit aan bij de gekozen onderhoudstrategie. We pakken wegen in een matige staat niet aan met
lapwerk maar wachten tot een meer duurzame onderhoudsmaatregel zoals een nieuwe deklaag gerechtvaardigd is. Deze strategie zorgt voor kwalitatief beter werk maar kan lokaal, tijdelijk tot een verminderd gebruiksgemak leiden. Denk hierbij aan zichtbare scheuren of schrale plekken in het asfalt. Zoals eerder genoemd betekent dit niet dat deze wegen onveilig zijn.
WEGENBELEIDSPLAN 2017-20120
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2.3

Kwaliteit / kwantiteit areaal versus financiën

In 2010 is een visuele inspectie volgens de CROW Wegbeheersystematiek uitgevoerd op het totale wegenareaal (rijbanen, voetpaden, parkeerstroken, fietspaden). Deze inspectie is de input geweest voor de onderhoudsplanning. In het voorgaande wegenbeleidsplan is aangegeven dat op basis van de inspectieresultaten
er jaarlijks circa € 833.000 voor groot- en klein onderhoud noodzakelijk was.
Naast onderhoud aan de wegen, dienen deze periodiek ook vervangen te worden, de zogenaamde vervangingsinvesteringen. In het beheerplan 2011-2015 is hiervoor een theoretische berekening gemaakt o.b.v.
levensduur van een weg. Het benodigde budget is gebaseerd op het periodiek vervangen van alle verhardingen.
Overzicht berekend versus beschikbaar budget voor vervangingsinvesteringen en onderhoud 2011-2015
Jaar

2011 / 2015 investeringen

2011 / 2015 onderhoud

Totaal berekend budget

€ 15.370.000

€ 4.165.000

Totaal beschikbaar budget

€ 6.404.000

€ 2.820.000

- € 8.966.000

- € 1.345.000

Tekort / overschot

Figuur 5 Gevraagd en beschikbaar budget rehabilitatie / onderhoud 2011-2015
Hierboven is reeds aangegeven dat de beschikbare budgetten als gevolg van bezuinigingen achter zijn gebleven bij de het gewenste budget. In figuur 6 is een vergelijk gemaakt tussen de kwaliteit van de verhardingen in 2010 en 2016. Daarin is de achteruitgang van de kwaliteit te zien.
Kwaliteit

3

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Visuele inspectie 2010

91%

4%

5%

Visuele inspectie 2016

75%

7%

18%

Figuur 6 Verloop kwaliteit totale areaal

3

In het vorige wegenbeleidsplan is de kwaliteit van de verhardingen in een 3-schaal in plaats van een 4-schaal getoond. Destijds zijn de

percentagens “onvoldoende” en “achterstand” samen getoond als “onvoldoende”.
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3

KADERS

In het wegenbeleidsplan 2017-2020 worden drie kaders behandeld, nl:
•
•
•

Vaststellen kwaliteitsniveau
Conform de CROW-systematiek zijn er vier kwaliteitsniveaus te onderscheiden. Het vaststellen van het
kwaliteitsniveau heeft uiteraard gevolgen voor de bepaling van de benodigde onderhoudsbudget.
Vaststellen karakteristieke gebieden
De gemeenteraad heeft uitgesproken dat het wenselijk is om karakteristieke gebieden binnen onze gemeente in te richten op een gebiedseigen wijze met duurzame materialen.
Financieel vertalen beleid
In de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 is geanticipeerd op de kaders en uitgangspunten
van deze beleidsnota. De benodigde budgetten zijn getrapt opgenomen om de geadviseerde maatregelen uit te kunnen voeren:

3.1

Kwaliteitsniveaus wegenonderhoud

De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. De inrichting ervan behoort in harmonie te zijn met
de landschappelijke omgeving. Veel groen hoort daarbij, zowel in de kernen als de bedrijventerreinen. De
openbare ruimte bestaat uit wegen, trottoirs, fietspaden, parkeerplaatsen, plantsoenen, gazons, hagen, solitaire bomen en bosplantsoenen. Omdat de waarde van het wegenareaal alsmede het openbaar groen belangrijk is, wordt er geen onderscheid gemaakt in verschillende kwaliteitsniveaus. Zowel de wegen binnen en
buiten de bebouwde kom als de wegen op bedrijventerreinen worden op B-kwaliteit (basiskwaliteit) onderhouden, sober en doelmatig. In paragraaf 0 wordt nader ingegaan op de karakteristieke gebieden.
Bij het onderhouden van de verhardingen onderscheiden we drie soorten manieren van onderhoud, e.e.a.
ook afhankelijk van de afschrijftermijnen van de kosten. De verschillende soorten onderhoud zijn onder te
verdelen in:
1. Onderhoud
Binnen het reguliere onderhoud worden gebreken aan de verharding hersteld. Met als doel de bestaande
verharding weer in goede staat te herstellen. Vaak gaat het hier om ‘kleinere’ ad hoc reparaties, zoals reparatievakken in het asfalt en reparaties aan de elementen bestrating. Maar ook het groot onderhoud aan verhardingen zoals vervangen van asfaltdeklaag en geheel herstellen van trottoirs hoort hierbij. Deze reparaties
volgen uit de visuele inspecties.
2. Levensduur verlengend onderhoud
Onze gemeente kenmerkt zich door veel ‘landschappelijke’ ontsluitingswegen die de kernen met elkaar verbinden. Bij deze wegen ontbreekt vaak een goede fundering onder en langs de weg. Hierdoor tekenen zich
op deze wegen diverse schadebeelden af, o.a. veel randschade en scheurvorming. Gezien de lengte en de
omvang van de schadebeelden van deze wegen volstaat regulier onderhoud niet.
Bij levensduur verlengend onderhoud wordt de bestaande verharding als basis gebruikt en wordt er een
nieuwe asfaltconstructie en kantopsluiting aangebracht, zo kan de weg weer minimaal 25 jaar mee. Voorbeelden van onlangs uitgevoerde werken zijn de Bruisterboschweg en Voerenstraat.
3. Reconstructies en rehabilitatie
Bij een reconstructie of rehabilitatie wordt de gehele constructie opbouw van de weg aangepakt. Dit is in de
regel het moment om te bekijken of andere disciplines zoals riolering, verkeer of andere maatschappelijke
ontwikkeling aanleiding zijn tot een gehele verandering van de inrichting. Indien de gehele inrichting wordt
aangepakt spreken we van een reconstructie, blijft de inrichting gelijk maar vindt een technische vervanging
van de constructie plaats spreken we over een rehabilitatie. Beide maatregelen vallen in de categorie vervangingsinvestering omdat de constructieopbouw van de weg met nieuw materiaal wordt aangepakt. Deze
wegen worden op een termijn van 50 jaar afgeschreven. Voorbeelden van onlangs gerealiseerde projecten
zijn de Oude Akerstraat in Bemelen, Emmastraat in Eijsden en de weg door Herkenrade.
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3.2

Uitgangspunten onderhoud karakteristieke gebieden

De infrastructuur in Zuid-Limburgse dorpen kenmerkt zich door:
•
•
•
•

Het gebogen karakter van de wegen waarbij de natuurlijke lijnen zijn en worden gevolgd;
Een lage verkeersdynamiek, met uitzondering van de oude Rijkswegen die als gebiedsontsluitingsweg
dienen;
De afwezigheid van trottoirs in bepaalde gebied door de aanwezige lintbebouwing;
De aanwezigheid van veldwegen en watervoerende holle wegen.

In de gemeente Eijsden-Margraten bevinden zich een aantal, van rijkswege dan wel door gemeentewege,
beschermde dorpsgezichten. Daarnaast liggen in de verschillende dorpen diverse concentraties monumenten welke bijdragen aan het speciale karakter en uitstraling van de dorpen. Binnen de gemeente komen diverse karakteristiek gebieden voor. Daarvan zijn er 8 bestempeld als beschermd dorpsgezicht. Naast deze
beschermde dorpsgezichten worden de twee centra onderscheiden (Eijsden en Margraten) en een aantal
karakteristieke kernen. Deze laatste gebieden kenmerken zich door de monumentale of karakteristieke omgeving, waardoor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte hier extra aandacht vraagt.
Dit is de reden dat de raad extra aandacht heeft gevraagd bij het eventueel inrichten van deze gebieden.
In een aantal documenten is beschreven welke uitstraling van de beschermde dorpsgezichten gewenst
wordt. Daarbij moet worden gedacht aan beeldbepalend en beeldondersteunend materiaal- en kleurgebruik.
Er is niet specifiek beschreven welke materialen er toegepast dienen te worden. Over het algemeen karakteriseren deze dorpsgezichten, of zouden zich moeten karakteriseren, door:
•
•
•
•
•

De oorspronkelijke uitstraling van deze locaties, zowel door vormgeving als door kleurgebruik;
De toepassing van gebakken bestratingsmateriaal en / of natuursteen;
De aanwezigheid van een smal voetpad of zelfs het ontbreken daarvan;
Het verwijderen, verplaatsen of camoufleren van storend straatmeubilair;
Het ontbreken van snelheidsbeperkende voorzieningen.

Het afgelopen decennium is op een groot aantal locaties deze authentieke uitstraling weer teruggebracht
door deze locaties opnieuw in te richten en het gebruiken van hoogwaardige materialen
Voor de centrumgebieden en de overige karakteristieke kernen en gebieden ontbreken vastgestelde documenten. Tijdens de raadsconferentie 14 december 2015 zijn deze gebieden in een raadsdialoog besproken.
Daarbij is ook ingezoomd op de argumentatie waarom dit kenmerkende gebieden zijn.
Voor de centrumgebieden van Eijsden en Margraten geldt dat deze recentelijk met hoogwaardige materialen
zijn ingericht. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van gebakken bestratingsmaterialen en natuursteen.
Daarmee sluiten deze gebieden qua materiaalgebruik aan bij de beschermde dorpsgezichten.
De karakteristieke kernen en delen kennen een hoge mate van authenticiteit en eigenheid. De aanwezigheid
van cultuurhistorische elementen en (rijks-)monumenten vraagt om een hoogwaardige inrichting en een hoger kwaliteitsniveau. Deze gebieden zijn deels al hoogwaardig ingericht met gebakken straatstenen en /of
natuursteen. Er zijn, evenals bij de beschermde dorpsgezichten, ook locaties aan te duiden waar asfalt aanwezig is.
Voor alle benoemde gebieden geldt dat een karakteristieke uitstraling gewenst is en dat deze door een andere inrichting en materiaalgebruik is te realiseren. Nog niet alle aangewezen gebieden voldoen aan het
beschreven beeld of er zijn uit praktisch oogpunt andere materialen toegepast. Het zogenaamde “omvormen” van deze locaties moet echter als een project worden gezien en, bij voorkeur, worden opgepakt op het
moment dat de huidige verharding technisch aan vervanging toe is of wanneer er met een ander project kan
worden meegelift (b.v. rioolvervanging of verkeerskundige herinrichting).
De beschermde dorpsgezichten, centrumgebieden en karakteristieke gebieden zijn in bijlage A aangegeven
op tekening. Deze gebieden zijn herkenbaar als respectievelijk rood, blauw en groen gearceerd. De in bijlage A aangegeven gebieden zijn aangevuld met is een beknopte beschrijving van deze gebieden en van het
na te streven beeld.
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3.3

Financieel kader

De uitgevoerde visuele inspectie en de uitgangspunten van de CROW Wegbeheersystematiek vormen de
basis voor de onderhoudsplanning voor de komende jaren. Om het benodigde onderhoudsbudget voor de
komende jaren te bepalen worden door een gecertificeerde weginspecteur de schadebeelden per wegvak in
beeld gebracht. Afhankelijk van de aard en omvang van de schades wordt een maatregelenpakket en onderhoudstermijn bepaald. Het totaal aan maatregelen en termijnen resulteren in een meerjarenraming.
De totaal geraamde onderhoudskosten variëren per planjaar, waarbij de eerste jaren meestal de hoogste
bedragen laten zien. We nemen echter het gemiddelde van de komende 5 jaar als onderhoudsbudget per
jaar om schommelingen in werkvoorraad en de begroting te nivelleren.
Op basis van deze berekening dient Eijsden-Margraten de komende 5 jaar gemiddeld € 1.232.000,- ter reserveren voor onderhoud verhardingen. Daarnaast adviseren wij in lijn met de aanbevelingen van de CROW
6,5% (€ 80.000,-) per jaar op te nemen voor incidenten en calamiteiten onderhoud.
Het benodigde budget voor onderhoud verhardingen komt hiermee € 1.312.000 per jaar.
In onderstaande overzicht is de onderverdeling naar deelproducten opgenomen van het onderhoudsbudget
waarbij de procentuele verdeling van de afgelopen jaren is doorgezet naar 2017, m.u.v. het levensduur verlengend onderhoud.
Totaal budget onderhoud wegen

€1.312.000

Levensduur verlengend onderhoud

€ 500.000

Groot onderhoud asfalt

€ 614.480

Klein onderhoud asfalt

€ 48.720

Onderhoud elementen: trottoirs, pleinen, parkeerplaatsen

€ 48.720

Advies / inspectie

€ 32.480

Bermen verlagen / aanpassen

€ 16.240

Onderhoud civiele kunstwerken

€ 24.360

Onderhoud onverharde / veldwegen*

Separaat
budget

* voor het onderhoud van onverharde wegen is een separaat budget van € 40.000 in de begroting opgenomen.

Daarnaast dienen wegen periodiek geheel te worden vervangen. Om als gemeente financieel in balans te
zijn is het belangrijk jaarlijks voldoende investeringsbudget te reserveren voor vervangingsinvesteringen. Dit
kunnen zowel reconstructies zijn alsmede rehabilitaties.
Het benodigde budget voor vervangingsinvestering wordt bepaald door per verhardingstype (asfalt, beton of
elementen) het oppervlak te vermenigvuldigen met de vervangingswaarde. Op basis van de technische levensduur en de afschrijvingstermijn wordt vervolgens het benodigde budget berekend. Voor EijsdenMargraten komt dit neer op een jaarlijks budget voor reconstructies en rehabilitaties van € 2.900.000.
Het toepassen van hoogwaardige materialen als gebakken straatstenen of natuursteen is respectievelijk
25% en 100% duurder in aanschaf en verwerking dan in vergelijking met betonstraatstenen. Omdat veel
van deze gebieden reeds hoogwaardiger zijn ingericht en we enkel vervangen bij einde levensduur is de
financiële impact beperkt. Of deze materialen toegepast kunnen worden is afhankelijk van de situatie en het
gebruik van de weg.
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3.4

Juridisch kader

De gemeente heeft in haar rol als wegbeheerder geen volledige vrijheid in het vaststellen van het beleid. Het
beheer van wegen is deels in enkele nationale wetten en besluiten geregeld. Daarnaast zijn er wetten en
regelingen op verschillende beleidsterreinen, die randvoorwaarden geven waaraan bij de uitvoering van
deze beheertaak moet worden voldaan (bijvoorbeeld op het terrein van de arbeidsomstandigheden). Ook
maatschappelijke ontwikkelingen en daaruit voortkomende plannen hebben invloed op het beleid en de uitvoering van het beheer.
Wetten en regelingen welke invloed (kunnen) hebben op het beheer van wegen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burgerlijk Wetboek
Grondwet
Wegenverkeerswet (Wvw)
Wegenwet
Wet Milieubeheer
Code Milieu Verantwoord Wegbeheer
Wet Geluidshinder (Wgh)
Europese Richtlijn Omgevingslawaai
Arbeidsomstandighedenwet (Wet Arbo)

De gemeente moet bij het beheer en onderhoud rekeningen houden met:
•
•
•
•

Aansprakelijkheidstelling en daarmee samenhangende schadevergoedingen wanneer een weggebruiker
schade ondervindt door gebreken aan de verharding als gevolg van nalatig onderhoud;
Extra kosten als gevolg van het vrijkomen van schadelijke en / of verontreinigde stoffen;
Toetsing van de geluidsbelasting van nieuw aan te leggen wegen of wijzigingen aan bestaande wegen;
Kosten als gevolg van veiligheidsvoorschriften bij werkzaamheden aan de verhardingen;

Het CROW heeft door middel van publicatie 185, ‘Handboek aansprakelijkheid beheer openbare ruimte’
richtlijnen gegeven voor kwaliteits- en veiligheidsaspecten. Hierin wordt aan de hand van ‘geaccepteerde
schade per wegoppervlak’ aangegeven, wat uitgangspunten kunnen zijn voor de wegbeheerder. Deze normen voor geaccepteerde schade komen overeen met de richtlijnen in de publicatie Wegbeheer (CROW publicatie 147). De voorgestelde kwaliteit is afgeleid van deze richtlijnen en wordt ook wel onderhoudsniveau
Basis (B) genoemd.
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4

CONCLUSIES EN RISICO’S

4.1

Kwaliteitsniveaus onderhoud
2

Het te beheren areaal van de gemeente Eijsden-Margraten heeft een omvang van circa 1.780.000 m waarvan circa 2/3 asfalt. Deze verhardingen worden onderhouden op een basisniveau. Het onderhoudsbudget is
de afgelopen jaren niet voldoende gebleken om het gewenste kwaliteitsniveau vast te houden. De kwaliteit
van de verhardingen is de laatste jaren dan ook teruggelopen.
Door enerzijds meer budget beschikbaar te stellen en anderzijds een integrale aanpak kan het achterstallige
onderhoud (nu 25%) geleidelijk worden weggewerkt naar een basis kwaliteitsniveau (B).
Ingegeven door de bezuiniging is afgelopen jaren een onderhoud strategie gehanteerd waarbij het onderhoud werd uitgesteld tot het moment dat een groter onderhoudsmaatregel noodzakelijk was. Eerder omschreven als: “We pakken wegen in een matige staat niet aan met lapwerk maar wachten tot een meer
duurzame onderhoudsmaatregel zoals een nieuwe deklaag gerechtvaardigd is”. Deze strategie zorgt voor
kwalitatief beter werk maar kan lokaal, tijdelijk tot een verminderd gebruiksgemak leiden. Denk hierbij aan
zichtbare scheuren of schrale plekken in het asfalt. We kunnen op basis van de cijfers en inspectie resultaten niet beoordelen of dit financieel tot een voordeel heeft geleid maar zien ook geen aanleiding om deze
strategie op te geven.
De gemeente Eijsden-Margraten heeft een wegbeheersysteem waarin slechts een deel van het wegenareaal
is opgenomen. Om goed en professioneel wegbeheer te kunnen voeren moeten de bestaande arealen geïnventariseerd en geactualiseerd worden. Dit is het startpunt voor het verder professionaliseren van de beheerorganisatie en bied mogelijkheden voor het inrichten van risicomanagement.

4.2

Karakteristieke gebieden

Binnen de gemeente zijn gebieden aanwezig waar extra aandacht voor inrichting gewenst is. In onderliggend beleidsplan is aangegeven welke gebieden binnen de gemeente Eijsden-Margraten op grond van hun
karakteristieke karakter extra aandacht krijgen bij het inrichten van de openbare ruimte. Het gaat hierbij op
beschermde dorpsgezichten, centrumgebieden en overige, in samenspraak met de raad, aangewezen gebieden die door een authentieke uitstraling of cultuurhistorische waarde zijn getypeerd als karakteristiek.
Voor een aantal van deze gebieden geldt dat het karakteristieke beeld onder andere door het aanwezige
bestatingsmaterialen wordt bereikt of kan worden bereikt. Het gebruik van natuursteen en gebakken bestratingsmaterialen, maar ook de inrichting en vormgeving van deze gebieden moeten een positieve inbreng
hebben. Ondanks het feit dat de gewenste verhardingsmaterialen doorgaans duurder zijn dan de gebruikelijke verhardingsmaterialen, biedt het vormen van de eigen, karakteristieke gebieden wel de mogelijkheid om
de leefomgeving een duurzame kwaliteitsimpuls te geven voor bewoners en bezoekers. In bijlage A zijn de
diverse karakteristieke gebieden opgenomen.

4.3

Financieel beleid

De gemeente Eijsden-Margraten vertaalt de resultaten van haar weginspecties in haar begroting en meerjarenraming. Hiermee laat de gemeente zien dat zij haar kapitaalgoederen duurzaam in stand wil houden.
Gelet op het grote buitengebied en de hieraan verbonden situationele uitdagingen in het onderhoud heeft de
gemeente ervoor gekozen om een gedeelte van haar onderhoudsopgave aan te merken als levensduurverlengend onderhoud waarbij men de lasten koppelt aan de minimale verlenging van de levensduur. In de
praktijk betekent dit dat men het levensduur verlengend onderhoud koppelt aan een afschrijvingstermijn van
25 jaar.
De gemeente Eijsden-Margraten reserveert voldoende middelen in haar begroting om haar verhardingen bij
einde levensduur te vervangen. De gemeente borgt hiermee dat men voldoend middelen reserveert om haar
openbare ruimte duurzaam en toekomstbestendig in stand te houden.
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4.4

Risico’s

Vorstschade
De gemeente Eijsden-Margraten hanteert als beleid dat hemelwater zoveel als mogelijk oppervlakkig moet
worden afgevoerd. Bij een strenge winter is de kans dan ook groter op vorstschade. De beheerder moet
rekening houden met jaarlijkse onvoorziene kosten voor reparaties aan het asfalt ten gevolge van winterschade / vorstschade.
De vorstschade ontstaat doorgaans door het niet tijdig uitvoeren van onderhoud op de reeds aanwezige
schades. Dit leidt tot de versnelling van het schadeproces. Hierdoor is het mogelijk dat onderhoud dat reeds
gepland stond voor de middellange termijn, door de versnelling van het schadeproces, eerder in de begroting naar voren kan komen. Om de vorstschade te beperken is noodzakelijk om periodiek visuele inspecties
uit te voeren.

Toename vracht- en landbouwverkeer
De gemeente Eijsden-Margraten kenmerkt zich door een groot aantal wegen buiten de bebouwde kom die
de diverse kernen met elkaar verbind. Deze wegen zijn van oudsher zo ontstaan en door de jaren heen met
de intensiteit en grote van de voertuigen gegroeid / verbreed. Doordat de wegen van origine vrij smal waren
en er een goede fundering ontbreekt is kans op (rand)schade aan deze wegen groter. Om deze schades te
in de toekomst te voorkomen worden diverse wegen (Voerenstraat en Bruisterboschweg) voorzien van een
goede kantopsluiting en een gedegen asfaltpakket (levensverlengend onderhoud 25 jaar).

PAK (Teerhoudend asfalt) / Vervuilde funderingen
4

Een factor waar bij plegen van onderhoud rekening mee gehouden moet worden is het teerhoudend asfalt ..
De gemeente gaat op basis van de periode waarin deze in beheer zijnde wegen zijn aangelegd, momenteel
voor de kostenraming uit van 100% aanwezigheid van teerhoudend asfalt. Kosten voor het verwijderen zijn
meegenomen in de onderhoudskosten en daarmee ook in de onderhoudsbudgetten.
In de gemeente Eijsden-Margraten zijn plaatsen waar funderingen is toegepast waarbij als vulmateriaal zinkas is toegepast. Zinkas, een restmateriaal van de lokale zinkindustrie, bevat zware metalen en arseen.
Provincies en gemeenten willen een maatschappelijk verantwoord beheer van de met zware metalen verontreinigde bodem.
Met name in de voormalige gemeente Eijsden bevinden zich zinkassen in de fundering. Het is echter niet
aan te geven in welke wegen en in welke concentraties. Het is daardoor niet mogelijk de financiële consequenties in beeld te brengen. Financieel zijn de kosten voor de verwijdering van zinkas-funderingen dan ook
niet meegenomen in de onderhoudskosten.

Holle wegen en grubben
In heuvelachtige gebieden zijn in vroegere tijden aan de bovenrand van de plateaus plaatselijk diepe erosiegeulen ontstaan door het hemelwater dat van de plateaus naar de dalen stroomde. Deze natuurlijke insnijdingen in de plateaurand worden grubben (ook wel grachten) genoemd. Het zijn smalle, relatief diep ingesneden, meestal V-vormige dalen. De eerste boeren die zich in de heuvelachtige streken vestigden maakten
bij voorkeur gebruik van de grubben als toegangsweg van de dalen, waar de boerderijen lagen, naar de
4

Tot 1991 werd bij de aanleg en onderhoud van asfaltwegen teer gebruikt als bindmiddel, zij het op relatief beperkte schaal in verhou-

ding tot asfaltbitumen. Met name in oude oppervlakbehandelingen komt teer voor. Teer bevat relatief hoge concentraties PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). De gezondheids- en milieurisico's van teer worden dusdanig groot geacht dat verwerking thans
niet meer is toegestaan. Verwerking van de in het verleden toegepaste teerhoudende bouwstoffen is geregeld in de milieuwetgeving en
het Bouwstoffenbesluit. Zolang de wegverharding onaangetast blijft is er geen risico, echter wanneer een weg om technische redenen
wordt opgebroken is er sprake van een bijzondere situatie.
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plateaus, waar zich de akkers bevonden. Zo ontstonden op de helling holle wegen die steeds dieper in het
aangrenzende land kwamen te liggen als gevolg van de voortdurende erosie.
Holle wegen en grubben kunnen verschillende functies vervullen. Van oudsher uiteraard de verkeersfunctie:
transport van en naar akkers, weilanden of boomgaarden maar ook als verbindingsweg tussen verschillende
nederzettingen. De landbouwkundige verkeersfunctie is de laatste jaren afgenomen omdat veel holle wegen
te smal zijn voor de brede landbouwmachines. Een functie die in betekenis toeneemt, is de recreatieve verkeersfunctie. Daarnaast hebben holle wegen en grubben een landschappelijke betekenis, evenals een cultuurhistorische en natuur(wetenschappelijke) betekenis. Door de aanwezigheid van vele gradiënten (bijv.
tussen hoog - laag; droog - nat; beschaduwd - onbeschaduwd, etc.) kan er een grote biodiversiteit ontstaan
op een relatief kleine oppervlakte.
De holle wegen zijn karakteristiek voor het buitengebied van Zuid-Limburg en verdienen passend onderhoud. Door tijdens onderhoud aan de holle wegen geen nieuw materiaal aan te brengen blijft het kenmerkende karakter behouden. Het onderhoud aan de verhardingen gaat hier nauw samen met het beheren van
de taluds en bomen (groenbeheer).
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5

AANBEVELINGEN

5.1

Kwaliteitsniveaus onderhoud

Om de wegen op een efficiënte manier te kunnen beheren, onafhankelijk van het gekozen kwaliteitsniveau,
zijn een aantal aspecten van belang. Onderstaande aspecten dienen binnen de komende beleidsperiode
opgepakt te worden:
1. Completeren en actualiseren van de gegevens in het wegbeheersysteem op basis van de BGT.
2. Het beheerproces dusdanig inrichten dat door gediplomeerde inspecteurs om de 2 jaar een visuele
inspectie volgens de CROW Wegbeheersystematiek structureel wordt uitgevoerd. Deze input moet
lijdend zijn aan het opstellen van een beheer- en onderhoudsplanning;
3. Rekening houden met een budget voor aanvullend onderzoek om de restlevensduur van het asfalt
en de verontreiniging van asfalt en fundering te bepalen.
Door bovenstaande zaken op orde te brengen kan tijdig gestuurd worden op het gewenste kwaliteitsniveau
en kan tijdig bijgestuurd worden mocht de kwaliteit in gedrang komen.

5.2

Karakteristieke gebieden

Om te zo zorgen dat de kwalitatieve verplichting die we onszelf opleggen met het aanmerken van karakteristiek gebieden ook worden meegenomen bij de reconstructie, beheer en onderhoud dient er een goede integrale afstemming plaats te vinden. Bij het opstellen van het meerjaren investeringsplan dient rekening gehouden te worden met de expliciet keuzes zoals materialisatie voor deze gebieden.
De uitstraling van deze gebieden is beschreven in enkele documenten (kwaliteitshandboeken en ruimtelijke
atlassen). Maak hiervan gebruik bij het ontwerp. Over het algemeen karakteriseren deze dorpsgezichten, of
zouden zich moeten karakteriseren, door:
•
•
•
•

De oorspronkelijke uitstraling van deze locaties, zowel in vormgeving als kleurgebruik;
De toepassing van gebakken bestratingsmateriaal of natuursteen;
Het verwijderen, verplaatsen of camoufleren van storend straatmeubilair;
Het ontbreken van snelheid beperkende voorzieningen.
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BIJLAGE A KARAKTERISTIEKE GEBIEDEN
In deze bijlage zijn de voor de gemeente karakteristieke gebieden aangegeven waar een hoger kwaliteitsniveau beheer en inrichting wenselijk is. Alle gearceerde en beschreven gebieden worden in de uitvoering van
deze beleidsnota aangemerkt als karakteristiek gebied waar extra aandacht is voor inrichting en materiaalkeuze bij grootschalige maatregelen in de openbare ruimte.
De rood omkaderde gebieden op de kaart geven de in het bestemmingsplan aangegeven rijks- en gemeentelijk beschermde dorpsgezichten aan. Voor de afbakening van deze gebieden is de grens van het bestemminsplan overgenomen.
De in blauw aangegeven gebieden zijn de twee gemeentelijke centra. Bij het omkaderen van deze gebieden
is gekeken naar de winkelconcentratie en de verbinding met overige karakteristieke- beschermde dorpsgezichten en rijksmonumenten.
De in groen aangegeven gebieden zijn weliswaar geen beschermde dorpsgezichten, maar bezitten toch
relatief hoge cultuurhistorische waarde. Bij het selecteren van deze gebieden is gekeken naar de concentratie van cultuurhistorische elementen (zoals waterputten, historische wegenstructuur, kapellen, aanwezigheid
waterpoel e.d.). Deze gebieden kennen een hoge mate van authenticiteit en eigenheid.
Aanwezige rijksmonumenten zijn gemarkeerd met een

.

Met name bij de beschrijving van de gewenste situatie bij beschermde dorpsgezichten is, waar beschikbaar,
gebruikt gemaakt van vastgestelde documenten als bestemmingsplannen, ruimtelijke atlassen en beeldkwaliteitsplannen. Opgenomen passages kunnen hier geheel of gedeeltelijk aan zijn ontleend.
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Noorbeek en De Wesch5
De historische loop van de wegen is nog altijd terug te zien in Noorbeek. De komst van de Mergellandroute
heeft geleid tot een andere uitstraling van onder andere de Pley. Vooral in De Wesch is het beeld significant
veranderd in een brede geasfalteerde weg. In Noorbeek is met name een verstoord (diffuus) straatbeeld
ontstaan door duidelijke scheidende lijnen en verschillend kleurgebruik. Dit past namelijk niet binnen het
beeld van de Zuid-Limburgse kernen.

Het beoogde beeld is dat in Noorbeek de wegen binnen het beschermde dorpsgezicht worden voorzien van
een smal, in rode klinkers uitgevoerd voetpad en er geen hoogteverschillen zijn. Ook de wegen (rijbanen)
worden in een elementenbestrating uitgevoerd, tenzij deze onderdeel is van de Mergellandroute. Naast de
verhardingen dient ook het aanwezige straatmeubilair aangepast te zijn aan de omgeving en storende elementen zijn gecamoufleerd of worden verplaatst. Het toepassen van snelheidsremmende voorzieningen als
rotondes en vluchtheuvels moeten voorkomen worden omdat deze afbreuk doen aan het beoogde historische beeld van deze gebieden. Oude veldwegen worden in ere hersteld (zoals het Vossepad) waar met
name de holle structuur weer naar voren gaat komen.
Nadat in 2003 het beoogde beeld is beschreven, is in 2003 De Pley opnieuw ingericht en in 2007 volgde De
Wesch. Hiermee is de openbare ruimte weer in harmonie gebracht met de gewenste uitstraling.

5

Bron: “Verheven in het Beekdal; Noorbeek en De Wesch” – Atlas Ruimtelijke Kwaliteit, 2003
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Sint Geertruid, Moerslag en Bruisterbosch6
De kerk in Sint Geertruid geldt als oriëntatiepunt in het centrum van het
molenijzer, zoals de kruisende wegen hier gezien worden. De dominante
structuurlijn (Burgemeester Wolfsstraat en Julianaweg) is dit historisch gezien niet. De aanleg van de Mergellandroute heeft bijgedragen aan deze
verandering. Het bepalende dorpsgezicht wordt in feite gevormd door de
Eindstraat en Dorpsstraat. Deze vormen echter geen eenheid. De Dorpsstraat heeft een onsamenhangend aanzien door het gebruik van verschillende materialen en de harde scheidslijnen tussen rijbaan en voetpaden.
Het beoogde beeld is dat in Sint Geertruid de wegen binnen het beschermde dorpsgezicht worden voorzien van een smal, in rode klinkers uitgevoerd
voetpad en er geen hoogteverschillen zijn. Ook de wegen (rijbanen) worden
in een elementenbestrating uitgevoerd, tenzij deze onderdeel is van de
Mergellandroute. Naast de verhardingen wordt ook de aanwezige straatmeubilair aangepast aan de omgeving en storende elementen worden gecamoufleerd of verplaatst. Het plein bij de kerk moet heeft een centrale functie. Parkeren moet hier ontmoedigd worden of sterk gereguleerd zijn. Het toepassen van snelheidsremmende voorzieningen als rotondes en vluchtheuvels moeten voorkomen worden omdat deze afbreuk
doen aan het beoogde historische beeld van deze gebieden. Het versmallen van rijbanen is een geschikte
oplossing en draagt tevens bij een het intieme karakter van deze wegen zoals dit ook in het verleden het
geval was. Oude veldwegen worden in ere hersteld waar met name de holle structuur weer naar voren gaat
komen.

Het karakteristieke beeld in het gehucht Moerslag is de holle weg. Ook hier is getracht het oude beeld te
laten voortleven door harde afscheidingen tussen rijbaan en (smalle) voetpad ontbreken. Ook de gebruikte
materialen voor de aanwezige voetpaden, een rode klinker, draagt hier aan bij.
6

Bron: “De entree tot het plateau Sint Geertruid”- Atlas Ruimtelijke Kwaliteit 2001
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Ook in het gehucht Bruisterbosch is de (deels) holle weg kenmerkend. In vergelijking met Moerslag is dit
meer een straatdorp waarbij het straatbeeld wordt gedomineerd door vele poorten van gesloten hoeven.
Qua verharding is ook hier soms een smal voetpad aanwezig uitgevoerd in lichte straatstenen.
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Eijsden7
In de middeleeuwen was er naar alle waarschijnlijkheid reeds sprake van een nederzetting. Het beschermde
gebied bestaat uit enkele dorpsstraten in de oude kern van Eijsden en de daarop aansluitende landerijen
rondom kasteel Eijsden. De dorpsstraten zijn ontstaan als zijstraten van een middeleeuwse weg en vormen
een vrijwel rechthoekig stramien. In de oude kern staan diverse monumentale panden. De bestrating in de
oude kern bestaat uit natuursteen waardoor de karakteristieke oude uitstraling gewaarborgd blijft. Uitzondering op dit materiaalgebruik is de Graaf de Geloeslaan en het plein op het Vroenhof. Hier is asfalt toegepast
waarbij op het plein wel natuursteen is toegepast om het grote asfaltvlak te breken. Het materiaalgebruik in
de Graaf de Geloeslaan past binnen het beeld van deze straat door het ontbreken van karakteristieke oude
woningen.

Als centrumgebied in Eijsden is het nieuw winkelcentrum aangegeven. Dit is onlangs met hoogwaardige
materialen (gebakken klinkers en deels natuursteen) gerealiseerd. Tevens zijn in dit gebied enkele rijbanen
uitgevoerd in asfalt. Als verbinding tussen het winkelgebied en de oude kern (beschermd dorpsgezicht)
wordt tevens de Breusterstraat en het hieraan gelegen openbare park voor het Ursulineklooster meegenomen (planning 2016/2017). De verbinding tussen winkelcentrum en oude kern is in de toeristische gebiedsvisie van de voormalige gemeente Eijsden aangemerkt als belangrijke verbinding die als zodanig hoogwaardig moet worden ingericht.

7

Bron: “Eijsden”- Cultuurhistorische verkenning 2000
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Gasthuis
Het karakteristieke gezicht van het gehucht Gasthuis wordt bepaald door de aan de doorgaande weg gelegen carréboerderijen welke omgeven zijn door mergelstenen tuinmuren. Deze doorgaande weg is de oude
weg van Maastricht naar Aken en dateert wellicht uit de Romeinse tijd. De inrichting van de openbare ruimte
is eenvoudig doch doeltreffend. Er is enkel een rijbaan van asfalt aanwezig waar op een enkele plaats een
(smal) voetpad is aangelegd in rode straatstenen. De uitstraling van een verbindingsweg tussen twee plaatsen blijft hiermee bestaan.
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Mheer8
Mheer wordt gekenmerkt door de dubbele kern welke in noord-zuid richting wordt doorsneden door de Mergellandroute. Hoewel deze weg nog steeds de historische loop volgt, heeft de verbreding als gevolg van de
Mergellandroute de uitstraling ingrijpend veranderd. Het oorspronkelijke karakter van een holle weg is verloren gegaan. Sterker nog, het is een bolle weg geworden als gevolg van alle uitgevoerde werkzaamheden.
De verharding in karakteristieke dorpsgezicht heeft een onsamenhangend aanzien door het gebruik van
verschillende materialen en de harde scheidslijnen tussen rijbaan en voetpaden. In 2004 is een gedeelte van
boven-Mheer opnieuw ingericht en het camoufleren of verplaatsen van storende elementen heeft het karakteristieke beeld terug kunnen brengen. Het aanwezige straatmeubilair dient qua vorm, uitstraling en materiaalgebruik geharmoniseerd te worden met de karakteristieke uitstraling. Het toepassen van snelheidsremmende voorzieningen als rotondes en vluchtheuvels moeten ook hier voorkomen worden omdat deze afbreuk doen aan het beoogde historische beeld van deze gebieden. Oude veldwegen worden in ere hersteld
waar met name de holle structuur weer naar voren gaat komen. Met deze uitgangspunten is in 2010/2011 de
Dorpsstraat in beneden-Mheer opnieuw ingericht en in 2013 de Stallestraat. Hierdoor heeft Mheer weer het
karakteristieke dorpsgezicht teruggekregen.

8

Bron: “Sit pax inviolata tibi – Moge ongerepte vrede Uw deel zijn”- Cultuurhistorische inventarisatie 2001
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Margraten
Als centrumgebied in Margraten is het gebied rondom het onlangs hoogwaardig ingerichte Amerikaplein en
het pleintje Bie d’r Put aan gegeven. Dit vanwege de aanwezigheid van het gemeentehuis, de hoge concentratie aan winkels en horecagelegenheden. Tevens is de Pastoor Brouwersstraat, gedeelte voor de kerk tot
aan de provinciale weg, toegevoegd. Dit omdat zich hier de R.K. Kerk van de H. Margarita (rijksmonument)
en nog diverse winkels en horeca gelegenheden bevinden. Als tweede is een gedeelte van de Sprinkstraat
toegevoegd. Het betreft het gedeelte vanaf het Amerikaplein tot aan het Burgemeester Ronkersplein. Dit
gedeelte is reeds hoogwaardig ingericht. In dit gebied zijn kwalitatief hoogwaardige materialen als roodbruine klinkers. Om onderscheid te creëren in de verschillende functies van de verharding zijn verschillende
verbanden of formaten toegepast in de bestrating. Naast klinkers is op speciale plaatsen hardsteen toegepast.
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Banholt
Als gebied waar een hoogwaardige inrichting wenselijk is het gedeelte rondom de kerk aangegeven (Dalestraat, Bredeweg). Hier zijn een aantal rijksmonumenten gelegen alsmede horecagelegenheden. Tevens is
de verbinding Bredeweg, Loverixplein tot aan de Grotestraat aangegeven. Hier zijn een tweetal rijksmonumenten gelegen. De driehoek rondom de kerk tot aan het Loverixplein is in 2010/2011 reeds hoogwaardig
ingericht. Aanvullend is de Dalestraat tot aan de Banholtergrubbe aangegeven vanwege de concentratie aan
cultuurhistorische elementen.
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Bemelen
Als gebied waar een hoogwaardige inrichting wenselijk is, is het gedeelte Oude Akerstraat tussen de St.
Laurentiusstraat en de voet van de Bemelerberg aangegeven. Dit is het gebied voor de kerk waar tevens
een aantal rijksmonumenten gelegen zijn. Dit gedeelte is onlangs hoogwaardig ingericht. Ook is het gedeelte
van de Sint Laurentiusstraat vanaf de Oude Akerstraat tot aan huisnummer 40 aangegeven. Binnen dit gedeelte bevinden zich een aantal rijksmonumenten. Voor de scheiding bij huisnummer 40 is gekozen omdat
hier de karakteristieke bebouwing eindigt en over gaat in de relatief ‘nieuwe’ bebouwing van Sint Antoniusbank. Dit gedeelte is reeds ingericht met gebakken klinkers.
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Cadier en Keer
Als gebied waar een hoogwaardige inrichting wenselijk is, is het gedeelte Kerkstraat vanaf de Vendelstraat
tot aan Groenstraat aangegeven. Dit is het gedeelte voor de kerk. Tevens zijn de twee naast gelegen panden, richting Vendelstraat, rijksmonumenten. Ook is een gedeelte van Dorpsstraat vanaf de provinciale weg
tot aan het einde van de kom aangegeven, dit van wege de hoge concentratie aan cultuurhistorische elementen o.a. pan Pastorie. De kern van Cadier en Keer, winkelconcentratie, is niet aangegeven op kaart. Dit
gebied is circa zes jaar geleden hoogwaardig ingericht. Blankenberg, Missiehuis en omgeving Sint Joseph
zijn niet meegenomen op de kaart omdat de openbare ruimte wel deels in beheer is van de gemeente, maar
geen eigendom.
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Eckelrade
Als aanvullend karakteristiek gedeelte waar hoogwaardige inrichting wenselijk is, is het gebied rondom de
St. Barthelomeuskerk (Klompenstraat en Rosplein) en een klein gedeelte van de Dorpsstraat aangegeven.
Op dit gedeelte bevinden zich vier rijksmonumenten.
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Gronsveld
Als gebied waar een hoogwaardige inrichting wenselijk is, is de Rijksweg vanaf de Kampweg tot aan de kom
aangegeven, incl. het naastgelegen Kerkplein en Europapark. Ook deze weg is reeds hoogwaardig ingericht.
Langs deze weg zijn veel rijksmonumenten gelegen.
Als aanvullend gebied kan er voor gekozen worden om ook de Maastrichterweg (doodlopende weg) toe te
voegen. Hier liggen drie karakteristieke rijksmonumenten. De Maastrichterweg is reeds hoogwaardig ingericht. Een logische verbinding zou zijn om de trottoirs aan de westzijde, nu uitgevoerd in betonnen trottoirtegels, te vervangen door gebakken klinkers (circa 90m¹). Dit kan bij een rehabilitatie in overweging genomen
worden.
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Honthem
Als aanvullend karakteristiek gedeelte waar hoogwaardige inrichting wenselijk is, is het kruispunt bij de kapel
en waterput aangegeven. Binnen dit gebied is tevens de openbare ruimte voor Honthem 27 (rijksmonument)
meegenomen.
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Mesch
Als eerste gebied waar een hoogwaardige inrichting wenselijk is, is het gebied rondom de kerk (rijksmonument) tot aan de carré boerderij bij de Voer aangegeven. Op circa 120m is Feesthoeve de Laathof gelegen.
De Laathof alsmede de naastgelegen hoeve met binnenplaats zijn rijksmonumenten. Deze zijn op de kaart
vanwege de verspreidde ligging niet opgenomen in de selectie.
Als tweede gebied in Mesch waar een hoogwaardige inrichting wenselijk is, is de Klokkestraat en Op den
Dries aangegeven. Deze straten zijn in 2012 gereconstrueerd en reeds hoogwaardiger ingericht. In dit gebied zijn drie rijksmonumenten gelegen.
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Oost-Maarland
Als gebied waar een hoogwaardige inrichting wenselijk is, is de Putstraat en Dorpsstraat aangegeven. Deze
straten zijn in 2011 gereconstrueerd en reeds hoogwaardiger ingericht. Verder liggen er verspreid in OostMaarland diverse rijksmonumenten. Daar deze verspreid liggen is hier geen gebied aangegeven.
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Rijckholt
Als gebied waar een hoogwaardige inrichting wenselijk is, is het gedeelte Rijksweg binnen de bebouwde
kom aangegeven. Kasteel en bijgebouwen zijn ook rijksmonumenten maar zijn gelegen in het park. Omliggende openbare ruimte is daarom niet meegenomen als gebied voor hoogwaardigere inrichting.

WEGENBELEIDSPLAN 2017-20120

37

Scheulder
Als aanvullend karakteristiek gedeelte waar hoogwaardige inrichting wenselijk is, is het gebied vanaf
Scheulder Dorpsstraat 101 tot aan de Scheulder Dorpsstraat 52A aangegeven. Op dit gedeelte van de
Scheulder Dorpsstraat liggen vijf rijksmonumenten waaronder de st. Barbarakerk en vier hoeves. Dit gebied
is reeds hoogwaardig ingericht.

Terhorst
Als karakteristiek gedeelte in Terhorst waar hoogwaardige inrichting wenselijk is, is het gedeelte rondom de
waterput en de kapel aangegeven. Terhorst 23 is een rijksmonument.
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Termaar
Als karakteristiek gedeelte waar hoogwaardige inrichting wenselijk zijn zijn twee gebieden aangegeven nl:
1. Bauwerkoel – In de Bauwerkoel liggen drie rijksmonumenten waaronder de zwingelput. Tevens is
het een karakteristiek gebied rondom een waterpoel.
2. GenHof – De GenHof is opgenomen omdat aan deze weg drie karakteristieke hoeves (rijksmonumenten) gelegen zijn.
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BIJLAGE B VERKLARENDE WOORDENLIJST

Achterstand

1. Verschijnsel dat de schade op wegvakonderdelen de richtlijn met meer dan één
inspectieklasse heft overschreden.
2. Verschijnsel dat onderhoud aan wegvakonderdelen naar voorbij de planperiode zijn
geschoven.

Basisplanning en –begroting

Planning en begroting waarbij 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.

Beleidsthema

Thema dat van belang is voor het beleid ten aanzien van de kwaliteit van de verharding
(dat wil zeggen voor de veiligheid, duurzaamheid, het comfort en het aanzien).

Budget

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

Budgetplanning en - begroting

Planning en begroting, waarbij onderhoudsmaatregelen zijn verschoven als gevolg van
opgelegd budget of gestelde prioriteiten.

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water en Wegenbouw en Verkeerstechniek.

Cyclusbedrag

Gemiddeld jaarlijks benodigd bedrag per m verhard Groot Onderhoudoppervlak voor
de uitvoering van de in de onderhoudscyclus vastgestelde maatregelen voor Groot Onderhoud. Cyclusbedrag is exclusief 21% BTW en opslag voor voorbereiding, algemene
kosten en toezicht (VAT kosten).

Gedragsmodel

Model van het gedrag van een schade in de tijd.

Groot onderhoud

Onderhoudsmaatregelen die lokaal, over een groot gedeelte van het oppervlak van een
wegvak planmatig worden uitgevoerd, met als doel de verharding weer aan de richtlijnen te laten voldoen. Werkzaamheden vallen onder het budget onderhoud verhardingen.

Herinrichting

Zie reconstructie.

Kapitaalvernietiging

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

Klein onderhoud

Onderhoudsmaatregelen die lokaal, over een beperkt gedeelte van het wegvak worden
uitgevoerd. De maatregelen zijn deels preventief en deels bedoeld om de verharding in
goede staat te houden. Werkzaamheden vallen onder het budget onderhoud verhardingen.

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, Ma-

2
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tig en Onvoldoende.
Lange termijnplanning

Planning voor de periode van meer dan 5 jaar.

Levensduur

Verwachte levensduur van een object of een onderhoudsmaatregel, berekend tot het
moment waarop een onderhoudsrichtlijn wordt overschreden.

Maatregelgroep

Groep van gelijksoortige onderhoudsmaatregelen.

Maatregeltoets

Beoordeling in situ van de door het systeem gegenereerde maatregel en planjaar, inclusief afstemming met andere plannen.

Middellange termijnplanning

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

Onderhoudscyclus

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

Planjaar

Jaar waarin een onderhoudsmaatregel wordt voorzien.

Planjaarbepalende schade

Schade waarbij voor het eerst onderhoud nodig is.

Planningstermijn

Termijn waarop onderhoudsmaatregelen zijn voorzien; er worden drie planningstermijnen onderscheiden: 1-2 jaar; 3-5 jaar; > 5 jaar.

Planperiode

Periode waarin onderhoud op een wegvakonderdeel is voorzien.

Rafeling

Het verdwijnen van stenen (met een doorsnede groter dan 2 mm) uit het oppervlak van
asfalt.

Reconstructie

Maatregel waarbij de bestaande materialen vervangen worden en waarbij het profiel
van de weg als gevolg van ander materiaalgebruik en /of een andere functie van de
weg wijzigt. De weg wordt heringericht.

Rehabilitatie

Pakket maatregelen zonder herinrichting. Bij rehabilitatie worden de bestaande materialen vervangen voor nieuwe materialen zonder het profiel en daarmee de functie van
de weg aan te passen.

Restlevensduur

Verwachte levensduur van een verharding vanaf het moment van beoordeling tot het
moment waarop de norm wordt overschreden.

Richtlijn

Waarde van een schade waarbij binnen 1-2 jaar onderhoud noodzakelijk is.

Samenhang

Mate waarin de verhardingsmaterialen met elkaar zijn verbonden of waarin zij zijn samengevoegd. Heeft voornamelijk invloed op de instandhouding van de verharding.

Schadebeeld

Bepaalde zichtbare, typerende vorm waarin schade aan de dag treedt. Voor de eenvormigheid van de schadecatalogus worden de onderdelen kantopsluiting, afwatering,
berm en parkeerstrook/bushalte om praktische redenen als schadebeeld aangeduid.

Schadecombinatie

Combinatie van schades in ernst en omvang, op grond waarvan het systeem via de
maatregelgroepen de maatregelen vaststelt.

Textuur

Geometrische beschrijving van vorm, grootte en rangschikking van de oneffenheden
van het (weg)oppervlak, op de schaal van de korrelafmeting. In de macrotextuur komt
de ruwheid van het wegoppervlak tot uitdrukking, die van de afzonderlijke korrels in de
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microstructuur. Heeft voornamelijk invloed op veiligheid in gebruik en instandhouding
van de wegverharding.
VAT

Interne kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht

Verhardingstype

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

Verhardingssoort

Onderverdeling binnen een verhardingstype.

Visuele inspectie

Is het herkennen, beoordelen en eenduidig vastleggen van zichtbare schades. De weg
wordt op technische gronden bekeken en de schades worden in kwalitatieve en kwantitatieve zin, dat wil zeggen naar ernst en omvang, beoordeeld. De resultaten van de
objectieve beoordeling geven een beeld van de conditie van de weg. De verharding
wordt beoordeeld op:
• Textuur (rafeling)
• Vlakheid (dwarsonvlakheid, oneffenheden)
• Samenhang (scheurvorming)
• Kantstrook (randschade)
• Diversen (zetting)

Vlakheid

Mate waarin het dwars- en lengteprofiel voldoet aan de normen voor verticale vervorming. Heeft voornamelijk invloed op de veiligheid in het gebruik en in stand houding
van de wegverharding.

Waarschuwingsgrens

Waarde van een schade waarbij binnen 3-5 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.
1. Hoofdwegen, zoals (stads)autosnelweg en autoweg.
2. Zwaar belaste wegen, zoals (stads)autosnelweg en provinciale weg.
3. Gemiddeld belaste wegen, zoals drukkere waterschapsweg, stadsontsluitingsweg,
busbaan en industrieweg (gebiedsontsluitingswegen).
4. Licht belaste wegen, zoals rustige waterschapsweg, buurtontsluitingsweg, parallelweg en landbouwweg (erftoegangswegen buiten de kom).
5. Wegen in woongebied, zoals woonstraat, woonerf, parkeerterrein en wijkstraat (erftoegangswegen binnen de kom).
6. Wegen in verblijfsgebied, zoals winkelerf, plein en voetpaden.
7. Fietspaden en fietsstroken.

Wegvak

Gedeelte van een weg, fietspad of voetpad, dat in lengterichting wordt begrensd.

Wegvakonderdeel

Onderdeel van een wegvak, gezien in dwarsrichting.

Zorgplicht

De verantwoordelijkheid van de gemeente (als wegbeheerder) om de wegen op een
aanvaardbaar kwaliteitsniveau conform CROW te houden. Deze zorgplicht is vastgelegd als aansprakelijkheid van de wegbeheerder in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, lid 2
van artikel 6:174.

WEGENBELEIDSPLAN 2017-2020

42

BIJLAGE C JURIDISCH KADER
Grondwet
Volgens Artikel 21 van de Grondwet is de zorg van de overheid gericht op de bewoonbaarheid van het land
en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het beheer van wegen past in dit grondwetsartikel en
van oudsher wordt de zorg voor een goede infrastructuur dan ook als een taak van de overheid gezien.
Wegenwet
Volgens de Wegenwet moet de wegbeheerder zorgen dat “de binnen haar gebied liggende wegen in goede
staat verkeren”. Zonder aansprakelijkheid te scheppen, doet deze wet een beroep op de maatschappelijke
plicht van de beheerder om op te treden als een goede rentmeester. Daarbij wordt de beheerder verplicht
om voorzieningen regelmatig en duurzaam te onderhouden. Tevens verplicht de Wegenwet wegbeheerders
tot het bezit van een Wegenlegger. Deze Wegenlegger is een registratie-instrument waarin voor wegen in
eigendom buiten de bebouwde kom wordt aangegeven wie de beheerder is en wat zijn rechten en plichten
zijn. De wegbeheerder dient in het kader van zijn verantwoordelijkheid te beschikken over een aantal basisgegevens teneinde zich te kunnen oriënteren op de zaak waarover het gaat
Burgerlijk Wetboek
In het Burgerlijk Wetboek (BW) dat van kracht is geworden op 1 januari 1992, is de aansprakelijkheid geregeld voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad. Ten opzichte van het oude BW is de bewijslast
omgedraaid. Indien de beheerder aansprakelijk wordt gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van
gebreken aan de weg, dient deze beheerder aan te tonen dat hij de visuele inspectie en het onderhoud van
de wegen (inclusief voet- en fietspaden) met optimale zorg uitvoert. Met andere woorden: de beheerder
moet kunnen aantonen wat hij heeft gedaan om risico’s voor de weggebruiker te beperken en dat hij structureel aan monitoring en onderhoud doet. Alleen op die manier is het risico van aansprakelijkheidstelling door
weggebruikers terug te dringen.
Onontbeerlijk voor een overtuigende bewijsvoering zijn daarbij preventief onderhoudsbeleid, een goede
klachtenregistratie en een goed werkend systeem van rationeel wegbeheer. De mate waarin aan de onderhoudsplicht moet worden voldaan, hangt af van de functie van de weg en de verwachting die de weggebruiker heeft op grond van het feitelijke beeld van de weg. Jurisprudentie heeft inmiddels uitgewezen dat het
kwaliteitsniveau “5” (zeer slecht) volgens de oude CROW Wegbeheersystematiek vermeden moet worden.
Daar deze vijfschaal inmiddels niet meer wordt gebruikt, zal het begrip “onderhoudsachterstand” als grens
worden aangehouden.
Als gevolg van het BW met daarin het aangepaste aansprakelijkheidsrecht, is het aantal klachten en daarmee het aantal aansprakelijkheidsstellingen toegenomen. Er is een maatschappelijke verandering waarneembaar waarbij de wegbeheerder ook in de toekomst rekening dient te houden met een groeiend aantal
aansprakelijkheidsstellingen. Landelijk wordt gesproken over een verdubbeling van de schade. Een bijkomende trend is het feit dat letselschadeadvocaten op basis van no-cure-no-pay mogen gaan werken. Een
verdere groei van het aantal aansprakelijkheidsstellingen zou kunnen ontstaan.
Wet Milieubeheer
In de Wet Milieubeheer is aangegeven welke stoffen als afvalstoffen zijn aangemerkt. Deze stoffen, die in dit
kader kunnen vrijkomen bij de aanleg van en het onderhoud aan wegen, mogen niet zonder beschermende
maatregelen in het milieu worden gebracht. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor secundaire
grondstoffen die in de wegenbouw worden toegepast. Deze materialen mogen wel worden gebruikt indien ze
worden aangewend overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.
Code Milieu Verantwoord Wegbeheer
In een brief d.d. 25 juni 2008 heeft het ministerie van VROM alle wegbeheerders in Nederland aangeschreven om de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer te ondertekenen. Het betreft de volgende punten:
•
•
•

Inzicht in het wegenbestand over de aanwezigheid van teer;
Het door middel van onderzoek ontdekken van teer in wegverhardingen en wegfunderingen voorafgaand
aan reconstructie of sloop;
Het selectief verwijderen van teerhoudende lagen en het rechtstreeks voor thermische verwerking afvoeren van het vrijgekomen TAG naar een vergunde inrichting.
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De wegbeheerders hanteren hierbij voor de omgang met vrijkomend asfalt de CROW-Richtlijn 210: “Omgaan
met vrijkomend asfalt – aandacht voor de teerproblematiek”.
De werkwijze in de gemeente Eijsden-Margraten sluit aan bij deze code. Bij het plegen van onderhoud aan
de asfalt wordt projectmatig bekeken of er sprake is van teerhoudend asfalt. Bij het constateren van teer
wordt vervolgens overgegaan tot het selectief verwijderen hiervan. Net als alle andere vrijkomende materialen wordt ook teerhoudend asfalt afgevoerd naar een erkende inrichting. De aangemaakte begrotingen in dit
beheerplan zijn exclusief de kosten voor het verwijderen van teerhoudend asfalt.
Wet Geluidshinder (Wgh)
De wetten en regels voor het bestrijden en voorkomen van geluidshinder ten gevolge van wegverkeer, railverkeer en industrie zijn sinds het einde van de jaren zeventig vastgelegd in de Wet geluidshinder. Hierin
staat bijvoorbeeld wanneer de geluidsbelasting moet worden getoetst. Voor het wegverkeer is dit onder andere bij de aanleg van een nieuwe weg, de bouw van nieuwe woningen en wanneer er wijzigingen aan de
weg plaats vinden. Daarnaast is vastgelegd hoeveel decibel geluid in deze situaties is toegestaan. Wanneer
een overschrijding van de norm wordt geconstateerd bij de toetsing, moeten er maatregelen worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen.
Sinds 1981 werd de voorgeschreven methode om wegverkeerslawaai te berekenen of meten vastgelegd in
een Reken- en Meetvoorschrift. In 2002 is het Reken- en Meetvoorschrift vervangen door het Reken- en
Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 (RMV 2002). Een reden voor het opstarten van een herziening
was de wens en noodzaak om met geluidsreducerende wegdektypen te kunnen rekenen. Daarnaast bestond de indruk dat de geluidsemissie van het huidige voertuigpark inmiddels behoorlijk afwijkt van de geluidsemissie van de voertuigen waarop de RMW is gebaseerd.
Bij de wijziging van de Wet geluidshinder van 2007 is het tot dan toe vigerende Reken- en Meetvoorschrift
Wegverkeerslawaai 2002 (RMV 2002) vervangen door de bijlage III behorende bij het Reken- en Meetvoorschrift geluidshinder 2006. Voor het grootste deel is deze gelijk aan het RMW 2002. Nieuw is de toevoeging
van de rekenregel voor een middenscherm.
Arbeidsomstandighedenwet (Wet Arbo)
Alle werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht tot het uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid, het opstellen van een meerjarenplan daarvoor en het uitbrengen van een jaarverslag.
Het beleid moet zijn gericht op zowel veiligheid, gezondheid, welzijn als milieu. Daarnaast moet worden voldaan aan het Bouwprocesbesluit. Dit is een uitwerking van de EG-richtlijn “Minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiel bouwplaatsen”. Voor de wegbeheerder betekent dit in
hoofdzaak het opstellen van bestekanalyses of arboprojectrisico-inventarisaties en het zorgdragen voor het
opstellen van Veiligheids- en Gezondheidsplannen (V&G-plannen). In het kader is ook de CROW-publicatie
“Maatregelen bijwerken in uitvoering” van toepassing.
Daarnaast of eigenlijk ook wel daarbij geldt dat we als wegontwerper verantwoorde keuzes moeten maken in
de ontwerpen. Niet alleen moeten we bedenken of dat wat we ontwerpen aangelegd kan worden, maar ook
of dat, met aandacht voor de arbeidsomstandigheden waaronder veilig werken, later onderhoud aan de weg
kan worden uitgevoerd.
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BIJLAGE D CROW WEGBEHEERSYSTEMATIEK
Als landelijk technische richtlijn voor wegbeheer geldt de CROW Wegbeheersystematiek. Deze vormt samen
met wetgeving het kader voor wegbeheer. Binnen de CROW Wegbeheersystematiek worden de vaste gegevens (areaalgegevens) opgenomen en aangevuld met de actuele gegevens over de staat van onderhoud
waarin de weg zich bevindt. Met visuele inspecties en metingen wordt de actuele kwaliteit van het wegennet
vastgelegd. Op basis van de huidige toestand van verhardingen wordt volgens de beschreven systematiek
het noodzakelijke onderhoud bepaald. Deze methodiek is beschreven in CROW publicatie 147 – “Wegbeheer 2011”.
In een tweetal inspectiehandboeken (CROW publicaties 146a – “Handboek visuele inspectie 2011” en 146b
– “Handboek globale visuele inspectie 2011”), behorende bij de wegbeheersystematiek, zijn alle mogelijke
schadebeelden beschreven en benoemd, waarbij per schadebeeld een beoordelingscijfer volgens de CROW
richtlijnen kan worden gegeven. De hoogte van het beoordelingscijfer is afhankelijk van de omvang en de
ernst van de geconstateerde schade.
Bij het vaststellen van het kwaliteitsoordeel over het wegennet wordt in de huidige CROW Wegbeheersystematiek onderscheid gemaakt in “voldoende”, “matig” en “onvoldoende”. Afhankelijk van de aanwezige
schade (ernst en omvang) en de geldende normen, wordt de kwaliteit van de verhardingen in deze 3-schaal
geclassificeerd. Bij het bereiken van de richtlijn is onderhoud noodzakelijk. Het bereiken van de waarschuwingsgrens geeft aan dat onderhoud op de middellange termijn mag worden verwacht. Voor asfalt zijn daarnaast gedragsmodellen opgesteld waarbij op basis van de aanwezige schade en de leeftijd van de verharding een uitspraak over het moment van onderhoud kan worden gedaan.
Een visuele inspectie volgens de CROW Wegbeheersystematiek is een snelle en betrouwbare methode om
de kwaliteit van het verharde areaal in beeld te krijgen. Bij deze inspectie wordt klein onderhoud (gaten,
dwarsscheuren, een enkele ernstige oneffenheid, etc.) apart genoteerd en niet betrokken bij het kwaliteitscijfer voor het desbetreffende wegvakonderdeel. De buitendienst of aannemer ontvangt een overzicht van het
noodzakelijke onderhoud om opgelost te worden. Het wegbeheersysteem gaat ervan uit dat klein onderhoud
tijdig wordt uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dan zal een toegenomen aantal kleine schades bij een
volgende inspectie niet meer als klein onderhoud kunnen worden beschouwd, waardoor deze schades van
invloed zullen zijn op het kwaliteitscijfer van het wegvakonderdeel.
De beheerder bepaalt met behulp van het beheerprogramma op welk tijdstip en in welke omvang de juiste
onderhoudsmaatregelen moeten worden genomen, om op de meest efficiënte wijze het onderhoud uit te
voeren en daarmee levensduurverlenging van de verharding te verkrijgen. Het op het juiste moment uitvoeren van onderhoud is de meest economische wijze van beheren.
Het is derhalve vanuit technisch en financieel oogpunt noodzakelijk om het uit de wegbeheeranalyse voorgestelde onderhoud voor de volle 100% op het juiste moment uit te voeren. Alleen dan is sprake van een
efficiënte besteding van de financiële middelen. Bij lagere budgetten zal de achterstandsituatie continu toenemen. De uitkomst van technisch wegbeheer moet resulteren tot een gemiddeld beeldkwaliteitsniveau B
(CROW publicatie 323 – “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013”). Hierbij is tevens een koppeling gelegd
tussen de technische kwaliteit zoals beschreven in publicaties 146a en 146b en de beeldkwaliteit zoals deze
is beschreven is in publicatie 323.
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