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SAMENVATTING 

 

Aanleiding beheerplan wegen 2020-2029 

De gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van haar 

kapitaalgoederen, waaronder wegen, riolering, water en groen. In het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het beheer van deze 

kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn.  

Om te kunnen voldoen aan de eisen uit het BBV dient het beheerplan wegen opgesteld te 

worden. Voor het in stand houden van een “voorziening groot onderhoud wegen” is conform 

het BBV een beheerplan met een meerjarenonderhoudsprogramma nodig. Dit beheerplan 

heeft een looptijd van 2020-2029.  

Met dit beheerplan wegen krijgt de gemeente inzicht in het beheer van haar wegenareaal om 

het onderhoud op een doelmatige en efficiënte wijze en tegen zo laag mogelijke kosten uit te 

kunnen voeren.  

Voor het opstellen van het beheerplan wegen wordt gebruik gemaakt van het beheer- en 

informatiesysteem GBI van de Antea Group. GBI genereert kwalitatieve, kwantitatieve en 

financiële gegevens op basis van de uitgevoerde inspecties en onderzoeken. Daarnaast is 

met het beheerpakket de meerjarenplanning voor de planperiode 2020-2024 opgesteld.  

Dit beheerplan heeft betrekking op de bij de gemeente Leiderdorp in beheer zijnde 

verhardingen. Dit betreffen alle asfalt-, elementen- en cementbetonverhardingen. 

 

Kwaliteitsniveau 

Het voor de hele stad vastgelegde kwaliteitsniveau is R-, het minimale  

aansprakelijkheidsniveau. Voor alleen de verhardingen is conform de CROW het 

kwaliteitsniveau R en R- gelijk aan elkaar. Daarnaast is het ambitieniveau beeldkwaliteit 

van de stad voor verhardingen vastgesteld op kwaliteitsniveau R en is gelijk aan 

kwaliteitsniveau B (CROW Kwaliteitscatalogus openbare Ruimte, publicatie 323). 

 

Integraliteit 

Bij integraal beheer gaat het erom dat de openbare ruimte als één geheel wordt gezien. Bij 

beheer, onderhoud en (her-)inrichting van wegen, dient rekening gehouden te worden met: 

 het in een vroegtijdig stadium betrekken van alle beheerdisciplines / afdelingen bij 

de plannen over functionaliteit, beeld en beheerbaarheid van de openbare ruimte bij 

herinrichting van de bestaande openbare ruimte of bij nieuwbouwprojecten; 

 het aansluiten bij reeds lopende projecten en ontwikkelingen binnen de gemeente 

wanneer groot onderhoud moet worden uitgevoerd; 

 integrale afstemming bij regulier onderhoud in de openbare ruimte; 

 integrale afstemming met uitvoering kabels en leidingen (MOOR). 

 

Areaal 

Het totale areaal verhardingen is in onderstaande tabel en figuur weergegeven. 

Verhardingstype Oppervlakken [m²] Percentage van totaal [%] 

Dicht asfaltbeton 344.562 25,5 

Elementen 955.798 69,9 

Cementbeton 1.165 0,1 

Overige 57.866 4,5 

Totaal 1.359.391 100% 

Tabel 1 Onderverdeling wegenareaal naar verhardingstype 
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Kwaliteitsverloop 

Kwaliteitsniveau 2016 [%] 2018 [%] 

Voldoende 93,8 94,8 

Matig 1,4 1,5 

Onvoldoende 4,8 3,7 

Tabel 2 Verloop kwaliteitsniveau wegen 2016-2018 

 

Eenmaal per twee jaar wordt een globaal visuele inspectie uitgevoerd van het wegenareaal. 

De laatste inspectie heeft in de zomer van 2018 plaatsgevonden.  

 

Als wordt gekeken naar het kwaliteitsniveau in 2018 van het totale verhardingsareaal binnen 

de gemeente Leiderdorp, dan scoort circa 3,7% van het totaaloppervlak het kwaliteitsniveau 

onvoldoende, 1,5% het kwaliteitsniveau matig en 94,8% het kwaliteitsniveau voldoende. 

Vergeleken met het jaar 2016 is de kwaliteit van het totaal areaal verhardingen verbeterd.  

 

BUDGETTEN 

Het beheer en onderhoud van de wegen wordt op 3 verschillende wijzen gefinancierd. Klein 

onderhoud en de overige beheerkosten maken onderdeel uit van de exploitatiebegroting, 

groot onderhoud wordt onttrokken uit de Voorziening Groot Onderhoud Wegen en 

vervangingen zijn opgenomen in het meerjaren-investeringsprogramma Wegen.  

 

Benodigd en beschikbaar budget exploitatie 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Gem. jaren 
2025-2029 

Beschikbaar budget 1.117.183 1.158.513 1.163.021 1.167.491 1.165.798 1.160.721 

Totaal benodigd 1.100.468 1.151.435 1.171.106 1.247.929 1.324.323 1.410.442 

Totaal (verschil) 16.715  7.078  -8.086  -80.438  -158.525  -249.721 

Tabel 3 Benodigd en Beschikbaar budget exploitatie wegen 

 

Voorziening groot onderhoud wegen  

Op basis van het uitvoeringsprogramma groot onderhoud wegen is gemiddeld per jaar een 

dotatie van € 695.000 benodigd om de jaarlijkse kosten voor het groot onderhoud wegen te 

dekken. Om te voorkomen dat de voorziening negatief komt te staan is een beginstand 

benodigd van € 100.000. 

 

In onderstaande tabel is het verloop van de voorziening groot onderhoud wegen over de 

planperiode 2020-2029 weergegeven. 

 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Jaren  
2025-2029 

Beginstand 100.000  93.152   94.137   93.097   95.501  96.808 

Dotatie 695.000  695.000   695.000   695.000   695.000  695.000 

Onttrekking 701.848  694.015   696.040   692.596   693.693  695.000 

Eindstand 93.152  94.137   93.097   95.501   96.808  96.808 

Tabel 4 Verloop voorziening groot onderhoud wegen 2020-2029 
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Beschikbaar en benodigd budget MIP 2020-2029 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Beschikbaar budget 2.192.583 150.000 150.000 150.000 0 

Totaal benodigd 1.483.277  771.648  2.854.073  2.854.073  1.720.837  

Verschil 709.306  -621.648  -2.704.073  -2.704.073  -1.720.837 

 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar budget 0 0 0 0 0 

Totaal benodigd 374.164  1.207.100  1.319.654  885.136  885.136  

Verschil  -374.164  -1.207.100  -1.319.654  -885.136  -885.136  

Tabel 5 Beschikbaar minus benodigd budget MIP 2020-2029 
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1. INLEIDING 

 

1.1. Aanleiding beheerplan wegen 2020-2029  

De gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van haar 

kapitaalgoederen, waaronder wegen, riolering, water, groen en gebouwen. In het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het 

beheer van deze kapitaalgoederen meerjarenprogramma’s beschikbaar moeten zijn.  

Om te kunnen voldoen aan de eisen uit het BBV dient het beheerplan wegen geactualiseerd 

te worden. Voor het hebben van een voorziening groot onderhoud wegen is conform het BBV 

een beheerplan met een meerjaren onderhoudsprogramma nodig. Dit beheerplan heeft een 

looptijd van 2020-2029.  

Met dit beheerplan wegen krijgt de gemeente inzicht in het beheer van haar wegenareaal om 

het onderhoud op een doelmatige en efficiënte wijze en tegen zo laag mogelijke kosten uit te 

kunnen voeren.  

De resultaten in dit beheerplan zijn geënt op de resultaten van de globale visuele 

weginspectie, de maatregeltoets, diverse onderzoeken gebaseerd op kwaliteitsniveau B. 

Daarnaast is de planning integraal afgestemd met onder andere rioleringsprojecten en 

projecten van het programma bereikbaarheid. 

 

1.2. Doelstelling 

Het beheerplan wegen 2020-2029 heeft tot doel om voor de korte, middellange en lange 

termijn het beheer en onderhoud van de verhardingen inzichtelijk te hebben, teneinde het 

onderhoud op een doelmatige en efficiënte wijze en tegen zo laag mogelijke kosten uit te 

kunnen voeren.  

 

Naast bovengenoemde doelstelling heeft het beheerplan wegen onderstaande doelstellingen: 

 Financieel uitvoeringsprogramma waarmee voldaan wordt aan het vigerende beleid, het 

onderhoud van de wegen op kwaliteitsniveau B; 

 Voldoen aan de BBV met het opstellen van een meerjaren-uitvoeringsprogramma.  

 Meerjaren-uitvoeringprogramma waarbij de onderhouds- en 

vervangingswerkzaamheden integraal worden afgestemd op projecten van verkeer, 

riolering en projecten van programma bereikbaarheid; 

 Het handhaven van de voorziening groot onderhoud wegen conform het BBV. 

 

1.3. Werkwijze opstellen beheerplan 

Het opstellen van een beheerplan wegen is een omvangrijk proces. Op hoofdlijnen bestaat 

het opstellen van het beheerplan uit twee stappen: 

 

1. het technische deel. Het technische deel bestaat uit het uitvoeren van een globale 

visuele weginspectie, onderzoeken naar de restlevensduur van de asfaltverhardingen 

en een wegenscan. Vervolgens worden de resultaten ingevoerd in het 

wegenbeheersysteem GBI. 

 

2. Samenstellen van het beheerplan. Voor het opstellen van het beheerplan wegen wordt 

gebruik gemaakt van het beheer- en informatiesysteem GBI van de Antea Group. GBI 

genereert kwalitatieve, kwantitatieve en financiële gegevens op basis van de 

uitgevoerde inspecties en onderzoeken. Daarnaast is met het beheerpakket de 

meerjarenplanning opgesteld. 

Naast bovenstaande componenten worden in het beheerplan het vigerende beleid en 
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de processen met betrekking tot het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en 

vervangingen toegelicht. 

Het beheerplan is een plan op tactisch niveau, dat de vertaalslag maakt van beleid en 

wet- en regelgeving naar operationeel beheer en derhalve voorziet in de behoefte om 

beleid te kunnen vertalen naar concrete streefbeelden conform beeldkwaliteit B. 

 

1.4. Kader beheerplan 

Dit beheerplan heeft betrekking op de bij de gemeente Leiderdorp in beheer zijnde 

verhardingen. Dit betreffen alle asfalt-, elementen- en cementbetonverhardingen. 

 

Het kwaliteitsniveau van het beheerplan wegen is conform het vigerend beleid, vastgesteld 

op kwaliteitsniveau B (R-). Dit is het basis kwaliteitsniveau voor het  beheren en 

onderhouden van de wegen. De overige beleidskaders zijn in het hoofdstuk beleid nader 

uitgewerkt. 

 

De kwaliteit en de onderhoudskosten van onverharde en halfverharde wegen/paden kunnen 

niet op basis van de CROW-wegbeheersystematiek bepaald worden. In dit beheerplan wordt 

volstaan met de kwaliteit van eerste drie verhardingstypen (asfalt, elementenverhardingen 

en cementbeton).  

 

Wegbeheer omvat het beheren en in stand houden van de openbare verhardingen en is 

onder te verdelen in: 

 Klein onderhoud; 

 Groot onderhoud; 

 Rehabilitaties (vervangen materiaal, bestaand profiel, geen herinrichtingen en/of 

reconstructies). 

 

In dit beheerplan hebben de financiële middelen die worden aangevraagd betrekking op klein 

onderhoud, groot onderhoud en rehabilitaties met alle bijkomende beheerkosten (dit is 

inclusief VAT, algemene kosten, uitvoeringskosten winst & risico, engineering en alle overige 

kosten).  

 

De onderhoudsplanning is integraal afgestemd met overige projecten in de openbare ruimte, 

waaronder het vervangingsprogramma riolering. 

 

De gemeente Leiderdorp maakt gebruik van het beheer en informatiesysteem van Antea 

Group, GBI, om het beheer van het wegenareaal systematisch en planmatig uit te voeren. 

Het goed en tijdig uitvoeren van onderhoud aan verhardingen heeft zowel een economisch 

als een (verkeers-) veiligheidsdoel en levert daarnaast een positieve beleving van de 

openbare ruimte door de burger. De planning uit het beheersysteem is samen met andere 

onderzoeken een goed hulpmiddel om onderhoud tijdig te plannen.  

 

1.5. Leeswijzer 

In de samenvatting zijn de hoofdpunten van het beheerplan wegen 2020-2029 

weergegeven. Met name het kwaliteitsniveau, de kwantiteit en kwaliteit van het 

wegenareaal, de kosten, budgetten en het verschil tussen benodigd en beschikbaar budget 

zijn weergegeven. 

 

In hoofdstuk 1, de inleiding staan de aanleiding, doelstelling, werkwijze en de kaders 

benoemd.  
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De beleidsmatige en juridische kaders zijn beschreven in hoofdstuk 2.  

In hoofdstuk 3 zijn specifieke zaken in relatie tot wegen, zoals de integrale afstemming met 

het rioolvervangingsprogramma beschreven. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de kwaliteitsniveau van wegbeheer. Voor de gemeente Leiderdorp is 

dit kwaliteitsniveau B. 

 

In hoofdstuk 5 en 6 en 7 zijn de processen voor dagelijks onderhoud door de eigen dienst, 

groot onderhoud en vervangingen weergegeven.   

 

De inspectiemethodiek en het processchema hoe tot een beheerplan wegen gekomen wordt 

is in hoofdstuk 8 beschreven. 

 

De kwantiteit van het wegenareaal is weergegeven in hoofdstuk 9. Daarbij is een 

onderverdeling gemaakt naar beheerder,  verhardingstype (asfalt, elementen, 

cementbeton) en de verschillende wijken. 

 

In hoofdstuk 10 is de kwaliteit van de het areaal inzichtelijk gemaakt.  

 

In hoofdstuk 11 zijn de benodigde kosten voor het wegenonderhoud weergegeven. Hierin is 

een onderverdeling gemaakt tussen klein onderhoud, groot onderhoud, vervangingen en 

overige beheerkosten. 

 

In hoofdstuk 12 zijn de beschikbare en benodigde budgetten weergegeven. Daarnaast is 

het verschil tussen beschikbaar en benodigd inzichtelijk gemaakt. 

 

De planning van de grootste projecten uit het beheerplan wegen 2020-2029 zijn in 

hoofdstuk 13 weergegeven.  

 

In hoofdstuk 14 zijn de kosten voor het beheer en onderhoud van het wegenareaal voor de 

lange termijn berekend. Dit betreft een theoretische benadering op basis van 

cyclusbedragen. 
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2. BELEID EN REGELGEVING  

 

2.1. Juridisch kader  

Op nationaal niveau zijn wetten vastgesteld die betrekking hebben op de staat en de 

kwaliteit van de openbare ruimte. Deze wetten geven geen concrete richtlijnen voor de 

kwaliteit waaraan de openbare ruimte moet voldoen. Wel wordt het belang onderstreept dat 

er kaders vastgelegd moeten worden, waarbinnen beheerd en onderhouden moet worden. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de aansprakelijkheid van de gemeente 

Leiderdorp volgens de wetgeving. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de 

aansprakelijkheid van de wegbeheerder. In bijlage 1 zijn de relevante wetten kort 

uiteengezet . 

 

Aansprakelijkheid in relatie tot het wegbeheer 

Sinds 1992 is door de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek de wettelijke 

aansprakelijkheid van de beheerder formeel veranderd. Dit heeft tot gevolg dat ook wanneer 

de beheerder zijn zorgplicht is nagekomen, hij toch aansprakelijk kan zijn voor schades die 

weggebruikers (automobilisten, fietsers, voetgangers) ondervinden door gebreken aan de 

verharding. Gebreken aan de verharding kunnen Leiderdorp tot een relatief onschuldige 

valpartij, maar ook tot een dodelijk ongeval, waarbij de gemeente uiteindelijk strafrechtelijk 

kan worden vervolgd. 

 

De wettelijke aansprakelijkheid kan onderverdeeld worden in risicoaansprakelijkheid en 

schuldaansprakelijkheid. 

 

Risicoaansprakelijkheid 

Artikel 174 van boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (6:174 BW) regelt de 

aansprakelijkheid van de wegbeheerder indien de schade het gevolg is van een gebrek aan 

de openbare weg (waaronder mede het weglichaam en de weguitrusting). Er is sprake van 

een gebrek aan de weg indien de weg niet voldoet aan de eisen die men er onder de gegeven 

omstandigheden aan mag stellen en hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Dit houdt in 

dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor schade als gevolg van een gebrek, ook al is hij 

niet op de hoogte van dit gebrek. Voorbeelden van gebreken zijn gaten in de weg, 

losliggende (stoep-)tegels, ondeugdelijk uitgevoerde drempels, maar ook gevaarlijke 

verkeerssituaties door onduidelijke bebording.  

Specifiek voor de gemeente Leiderdorp zijn de schades aan de verhardingen als gevolg van 

boomwortelopdruk een groot risico.  

 

Is één maal vastgesteld dat de schade is ontstaan als gevolg van een gebrek, dan is de enige 

mogelijkheid voor de wegbeheerder om onder de aansprakelijkheid uit te komen, een beroep 

te doen op de zogenaamde “tenzijclausule”. De tenzijclausule houdt onder meer in dat de 

wegbeheerder niet aansprakelijk is , als een zeer korte periode ligt tussen het ontstaan van 

het gebrek en het ontstaan van de schade. De wegbeheerder dient een beroep op de 

tenzijclausule goed te onderbouwen. De wegbeheerder moet aantonen dat, ook al was hij 

van de situatie op de hoogte, vanwege het korte tijdsbestek tussen het ontstaan van het 

gebrek en het ontstaan van de schade geen mogelijkheid bestond tot het treffen van een 

maatregel. Verder dient de wegbeheerder aan te tonen dat de weg regelmatig is 

gecontroleerd en dat uit bijvoorbeeld het klachtensysteem geen eerdere bekendheid met het 

gebrek is te herleiden. 

 

 

 



 

Gemeente Leiderdorp  12 Definitief 

 

Beheerplan wegen 2020-2029  13-2-2019    

Schuldaansprakelijkheid 

Indien de schade niet het gevolg is van een gebrek aan de weg zelf, maar de aanwezigheid 

van losse voorwerpen of substanties op de weg (die geen deel uitmaken van de weg), dan is 

er sprake van schuldaansprakelijkheid. Voorbeelden van losse voorwerpen of substanties zijn 

bladeren, zand, olie, modder, grind, maar ook sneeuw, ijzel of afgevallen lading op de weg. 

In dergelijke gevallen dient de aansprakelijkheid te worden beoordeeld op grond van artikel 

162 van boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (6:162 BW). Toerekenbaar tekortschieten 

van de wegbeheerder in zijn zorgplicht om de onder zijn beheer vallende wegen naar 

behoren te onderhouden is een noodzakelijke voorwaarde voor aansprakelijkheid. Dit moet 

door de gedupeerde worden aangetoond. In tegenstelling tot risicoaansprakelijkheid, kan de 

wegbeheerder aan schuldaansprakelijkheid ontkomen door aan te tonen dat hij niet op de 

hoogte was (of had kunnen zijn) van de betreffende situatie. Ook hier dient de wegbeheerder 

aan te tonen dat de weg regelmatig is gecontroleerd en dat uit bijvoorbeeld het 

klachtensysteem geen eerdere bekendheid met het gebrek is te herleiden. Is de 

wegbeheerder één maal bekend met een gevaarlijke situatie, dan dient hij zo spoedig 

mogelijk doeltreffende maatregelen te nemen. 

 

2.2 Beleidskader  

Het vigerende beleid is vastgesteld in de beheervisie. De beheervisie is in 2014 door de 

gemeenteraad vastgesteld. In dit beleidsdocument wordt beschreven op welk 

kwaliteitsniveau de verschillende structuurelementen binnen de openbare ruimte, 

waaronder de wegen, onderhouden worden. Voor verhardingen is het niveau vastgesteld op 

kwaliteitsniveau B (CROW Kwaliteitscatalogus openbare Ruimte, publicatie 323). 

 

Wettelijke beheertaak 

Onder het noodzakelijke technische kwaliteitsniveau vallen de volgende werkzaamheden, 

namelijk: het klein onderhoud, het groot onderhoud en vervangingen (rehabilitatie). 

Uitgaande van een wettelijke beheertaak van een gemeente met daaruit voortvloeiende 

verplichtingen (zowel maatschappelijk als economisch), dient voor het beheer van wegen 

het noodzakelijke technische kwaliteitsniveau als ondergrens te worden gehanteerd. Dit 

niveau voor groot onderhoud van de wegen is kwaliteitsniveau B. 
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3. WEGBEHEER IN DE GEMEENTE LEIDERDORP 

3.1. Inleiding  

Vanaf 2012 heeft Cluster Beheer van de afdeling Gemeentewerken diverse stappen gezet 

om de bedrijfsvoering van het beheer van de openbare ruimte te optimaliseren en aan te 

laten sluiten bij het gemeentelijke beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor 

is het project Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) opgestart dat uit 

verschillende deelprojecten bestond. Eerst is in 2014 de Beheervisie opgesteld. De 

beheervisie maakt inzichtelijk hoe de gemeente op lange termijn de openbare ruimte wil 

beheren. De beheervisie beschrijft op welke kwaliteit een gebied beheerd moet worden. Na 

het uitwerken van scenario’s is uiteindelijk gekozen voor het scenario waarbij voor alle type 

gebieden in de gemeente Leiderdorp het kwaliteitsniveau B geldt. In hoofdstuk 4.2 wordt 

verder in gegaan op wat het kwaliteitsniveau B inhoudt voor de beheerdiscipline wegen. 

Aanvullend op de Beheervisie is in 2014 de Beheerfilosofie uitgewerkt. De Beheerfilosofie 

gaf de eerste aanzet tot de visie op de samenwerking tussen de gemeente en de omgeving 

met alle belanghebbenden.   

 

3.2. IBOR-werkprocessen 

Voor het succesvol implementeren van de beheervisie en beheerfilosofie in de organisatie 

zijn IBOR-werkprocessen opgesteld. De IBOR-werkprocessen bestaan uit een hoofdproces 

en negen subprocessen. Het hoofdproces kent verschillende stappen die tezamen invulling 

geven aan het ‘Plan – Do – Check – Act’ principe. De subprocessen zijn nadere 

uitwerkingen van een aantal stappen uit het hoofdproces. We onderscheiden de volgende 

subprocessen: 

 Opstellen integraal meerjaren onderhoudsplan  

 Opstellen of bijstellen beheerplannen 

 Voorbereiden groot onderhouds- en vervangingsprojecten 

 Uitvoering werkzaamheden door derden  

 Afhandelen meldingen openbare ruimte 

 Overdracht van realisatie naar beheer 

 Uitvoeren beeldkwaliteitsmeting 

 Uitvoeren wijkschouw 

 Verwerken gegevens in beheersysteem 

 

Voor het wegbeheer zij de subprocessen ‘voorbereiden groot onderhouds- en 

vervangingsprojecten’ en ‘overdracht van realisatie naar beheer’ het meest relevant. Deze 

IBOR-werkprocessen zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 en 6. 

3.3. Integraliteit 

Wegbeheer is een onderdeel van het totale beheer van de openbare ruimte. Zo zijn ook het 

beheer van het groen en de riolering behoorlijke posten op de gemeentelijke begroting. 

Door de onderhoudsplannen van de verschillende beheerdisciplines op elkaar af te 

stemmen, is het onderhoud doelmatig en efficiënt uit te voeren waarbij wordt getracht de 

overlast voor de burger zo veel mogelijk te beperken. De afstemming kan niet alleen over 

de verschillende beheerdisciplines heen plaatsvinden, maar ook binnen de verschillende 

disciplines, waarbij werkzaamheden welke in meerdere jaren staan gepland o.b.v. 

technische noodzaak, toch in één jaar worden uitgevoerd.  

 

Daarnaast wordt de eventuele overlast voor de burgers beperkt tot slechts één periode 

waarin onderhoud wordt uitgevoerd. Dit draagt vervolgens ook bij aan de belevingswaarde 
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van de openbare ruimte, maar ook het beeld van de burger: de gemeente werkt samen en 

stemt af en geeft niet onnodig geld uit. 

 

Bij integraal beheer gaat het erom dat de openbare ruimte als één geheel wordt gezien. Bij 

beheer, onderhoud en (her-)inrichting van wegen, dient rekening gehouden te worden met: 

 Het in een vroegtijdig stadium betrekken van alle beheerdisciplines / afdelingen bij 

de plannen over functionaliteit, beeld en beheerbaarheid van de openbare ruimte bij 

herinrichting van de bestaande openbare ruimte of bij nieuwbouwprojecten; 

 Het aansluiten bij reeds lopende projecten en ontwikkelingen binnen de gemeente 

wanneer groot onderhoud moet worden uitgevoerd; 

 Integrale afstemming bij regulier onderhoud in de openbare ruimte; 

 Integrale afstemming met uitvoering kabels en leidingen. 

3.4. Geluidsreducerend asfalt 

De gemeente Leiderdorp heeft in 2018 het actieplan omgevingslawaai 2018-2023 

vastgesteld wat consequenties heeft voor het beheer en onderhoud van het wegenareaal. 

Uit de geluidsbelastingkaart, die in 2017 door het college van burgemeester en wethouders 

van Leiderdorp is vastgesteld, is gebleken dat het binnenstedelijk wegverkeer de 

belangrijkste bron van geluidhinder is. In het actieplan zijn de belangrijkste 

knelpuntsituaties in beeld gebracht. De gemeente wil de geluidbelasting vanwege dit 

wegverkeer terugbrengen door in de eerste plaats maatregelen aan de bron te nemen. Een 

mogelijke maatregel is de toepassing van stille wegdekken (stil asfalt, dat uit efficiency 

overwegingen wordt aangelegd als de oude verharding aan vervanging toe is) en zoveel 

mogelijk vermijden van klinkers. Nu worden klinkers standaard toegepast op 30 km/h 

wegen. Daardoor wordt het gunstig effect van de snelheidsverlaging teniet gedaan. Een 

proef met zogenaamde stille klinkers is te overwegen. 

 

Bij de keuze voor een geluidsreducerend asfaltmengsel staat de duurzaamheid centraal. De 

levensduur van een geluidsreducerende deklaag is ongeveer 7-8 jaar, terwijl een normale 

dichte deklaag 12-15 jaar mee gaat. De werkelijke levensduur van een deklaag is 

afhankelijk van de mengselsamenstelling (hogere geluidsreductie is een kortere 

levensduur) en de intensiteit op het wegvak. Daarnaast zijn de kosten van 

geluidsreducerend asfalt hoger dan van reguliere asfaltdeklagen. Het dagelijks onderhoud is 

vergelijkbaar, met uitzondering van het noodzakelijk reinigen om de geluidsreducerende 

eigenschappen te waarborgen. Daardoor zijn de onderhoudskosten hoger. Door de beperkte 

levensduur en de hogere (aanleg) kosten, zijn de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten 

(vervanging en dagelijks onderhoud) voor geluidsreducerende deklagen ongeveer 2 x zo 

hoog als de kosten voor reguliere deklagen. Geluidsreducerend asfalt wordt alleen 

toegepast op recht doorgaande weggedeeltes. Op kruisingsvlakken, weggedeeltes met 

optrekkend, afremmend en wringend verkeer wordt steenmastiekasfalt toegepast.  

3.5. Zettingen 

De gemeente Leiderdorp heeft te maken met bodemdaling. Gebouwen zijn over het 

algemeen in enige mate gefundeerd, maar dit geldt niet voor het gemeentelijk 

wegenareaal. Dat zakt dus in sommige delen van de stad, terwijl de bebouwing stabiel 

blijft. Zo kan bodemdaling leiden tot woningen die op den duur niet meer toegankelijk zijn 

maar ook tot schade aan het wegdek, wanneer dit bijvoorbeeld deels komt te ‘hangen’ op 

een onderheid riool. De gemeente Leiderdorp houdt de verzakking nauwgezet in de gaten 

en past waar nodig maatregelen toe zoals in de wijk Leyhof waar de straten op plaatsen 

tot wel 40 centimeter worden verhoogd. 
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4. NIVEAU VAN BEHEER  

4.1. Inleiding  

De Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013, CROW publicatie 323, is de basis voor het 

opstellen van de onderhoudscontracten en -bestekken én voor het vergelijken van de 

kwaliteit van de openbare ruimte met de afgesproken kwaliteitsdoelen. In de gemeente 

Leiderdorp is voor alle structuurelementen de keuze gemaakt om kwaliteitsniveau B toe te 

kennen. 

 

Kwaliteits-

niveau  
Omschrijving Indicatie kwaliteit Relatie met wegbeheer 

A+ Zeer hoog Nagenoeg ongeschonden Er is geen schade 

A Hoog Mooi en comfortabel Er is enige schade, maar de 

waarschuwingsgrens is niet 

overschreden 

B Basis Functioneel De waarschuwingsgrens is 

overschreden: er is klein 

onderhoud nodig of binnen vijf jaar 

is groot onderhoud nodig 

C Laag Onrustig beeld, discomfort of 

enige vorm van hinder 

De richtlijn is overschreden: er is 

binnen twee jaar groot onderhoud 

nodig 

D Zeer laag Kapitaalvernietiging, 

uitlokking van vernieling, 

functieverlies, juridische 

aansprakelijkheid of sociale 

onveiligheid 

De richtlijn is meer dan één klasse 

overschreden: er is direct groot 

onderhoud nodig 

Tabel 4.1 Relatie kwaliteitsniveaus 

 

In tabel 4.2 is naast een omschrijving en relatie tot het kwaliteitsniveau uit de CROW-

publicatie ook een indicatie gegeven ten aanzien van de consequenties voor de 

beleidsthema’s. 

 

Doelstelling Kwaliteitsniveau 

  A+ A B C/D 

Veiligheid 

Kans op 

ongevallen 

geminimaliseerd 

Kans op 

ongevallen klein 

Kans op 

ongevallen klein 

Kans op 

ongevallen neemt 

toe 

Bereikbaarheid 

Uitstekende 

bereikbaarheid 

Goede 

bereikbaarheid 

Bereikbaarheid 

niet in het geding 

Bereikbaarheid 

beperkt 

Comfort Zeer comfortabel Comfortabel 

Redelijk 

comfortabel Minder comfortabel 

Aanzien 

Zeer verzorgde 

uitstraling 

Verzorgde 

uitstraling 

Redelijk verzorgde 

uitstraling Slechte uitstraling 

Leefbaarheid 

Leefbaarheid 

uitstekend Leefbaarheid goed 

Leefbaarheid niet 

in het geding 

Leefbaarheid 

beperkt 

Milieu 

Belasting op milieu 

zo beperkt 

mogelijk 

Belasting op milieu 

lager dan 

wettelijke eisen 

Belasting op milieu 

conform wettelijke 

eisen Belasting op milieu 

Tabel 4.2 Relatie kwaliteitsniveau - beleidsthema 
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4.2. Kwaliteitsniveau B 

Aangezien het vastgestelde beleidskader kwaliteitsniveau B is, zijn de beheerkosten in dit 

plan op kwaliteitsniveau B doorgerekend.  Bij kwaliteitsniveau B wordt onderhoud precies 

op het juiste moment uitgevoerd en vindt er geen kapitaalsvernietiging plaats.  

 

In de catalogus van CROW-publicatie 323 worden schaalbalken benoemd. Iedere schaalbalk 

beschrijft in vijf verschillende kwaliteitsniveaus de voorkomende kwaliteit van een specifiek 

kwaliteitscriterium van een object. Een schaalbalk bestaat uit vijf foto’s, beschrijvingen van 

het criterium en meetbare normen. 

 

Figuur 4.1  geeft een voorbeeld van deze schaalbalken met een beschrijving van het 

criterium, zoals opgenomen in CROW-publicatie 323.  

 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
geen schade volgens 
de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

Er is lichte 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
enige schade volgens 
de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

Er is enige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de 
CROW-systematiek 
voor wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de 
CROW-systematiek 
voor wegbeheer is 
met meer dan één 
klasse overschreden. 
Er is sprake van 
onderhoudsachterstan
d. 

Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 

Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 

Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 

Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 

Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 

     
lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 

< 5 m¹ per 100 m¹ ≥ 5 m¹ per 100 m¹ n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

0 m¹ per 100 m¹ < 5 m¹ per 100 m¹ < 15 m¹ per 100 m¹ < 35 m¹ per 100 m¹ ≥ 35 m¹ per 100 m¹ 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 
40 mm) 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 
40 mm) 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 
40 mm) 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 
40 mm) 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 
40 mm) 

0 m¹ per 100 m¹ 0 m¹ per 100 m¹ < 5 m¹ per 100 m¹ < 5 m¹ per 100 m¹ ≥ 5 m¹ per 100 m¹ 

 

Figuur 4.1 Voorbeeld schaalbalk CROW publicatie 323 
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5. DAGELIJKS ONDERHOUD  

 

Dagelijks en klein onderhoud aan de elementenverharding wordt uitgevoerd door het 

serviceteam van de gemeente Leiderdorp. De werkzaamheden die door het serviceteam 

worden uitgevoerd betreffen het herstraten van straatwerk tot 10 m². Daarnaast worden 

schades aan asfaltverhardingen met koud asfalt gerepareerd. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd op basis van een kleinonderhoudsinspecties en naar aanleiding van meldingen en 

eigen waarnemingen in de openbare ruimte. 

 

Afhandelen klachten of meldingen 

Klachten of meldingen van burgers, bedrijven of hulpdiensten komen binnen bij de 

gemeente via mail of telefoon. Meldingen met betrekking tot de openbare ruimte worden 

doorgezet naar de werkverdeler van het serviceteam Uitvoering die de omvang (klein of 

groot werk) van de melding beoordeelt. Wanneer de werkverdeler oordeelt dat de melding 

dagelijks of klein onderhoud omvat wordt de melding inhoudelijk beoordeelt en doorgezet 

naar het Serviceteam Uitvoering, Serviceteam Leiden of aan een aannemer.  

Meldingen die aan het Serviceteam Leiden worden verstuurd, worden vervolgens direct 

afgehandeld in JOIN. Van de ontvangen melding wordt een werkbond gemaakt, waarmee 

het serviceteam naar buiten kan om de werkzaamheden uit te voeren. Indien de 

werkzaamheden door een aannemer worden uitgevoerd wordt toezicht gehouden op de 

uitvoering van de werkzaamheden. Indien het langer dan 4 werkdagen duurt om een 

melding af te kunnen handelen wordt de melder hierover geïnformeerd. Zodra de melding 

buiten is afgehandeld door het Serviceteam Uitvoering, Serviceteam Leiden of een 

aannemer wordt de melding in het zaaksysteem afgehandeld. 
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6. GROOT ONDERHOUD 

 

Het groot onderhoud aan en vervanging van de asfalt- en elementenverhardingen kan door 

de omvang van het werk niet door de eigen dienst van de gemeente worden uitgevoerd. 

Deze werkzaamheden aan de verhardingen worden daarom uitbesteed aan aannemers.  

 

Voorbereiden groot onderhoud en vervangingen 

De voorbereiding voor groot onderhoud en vervangingen projecten start met een overleg 

dat wordt gehouden met multidisciplinaire projectgroep. Het doel van dit overleg is onder 

meer om te bepalen welke disciplines op welk moment een rol hebben binnen het project. 

Met de projectgroep wordt het plan van aanpak opgesteld en vast gesteld. Een belangrijke 

onderdeel in het plan van aanpak is de omgevingsanalyse (wie zijn de stakeholders) die 

samen met een communicatiemedewerker wordt uitgevoerd. De omgevingsanalyse wordt 

vervolgens gebruikt om de communicatiestrategie en communicatiekalender (hoe en 

wanneer benaderen we stakeholders) uit te werken. Hierin staat per doelgroep het niveau 

van betrokkenheid (participatieniveau), de communicatieboodschap, de middelen en de 

tijdsplanning omschreven. 

 

Vervolgens wordt alle beschikbare en benodigde informatie verzamelt, door o.a. het doen 

van onderzoek, uitvoeren van inventarisaties, voeren van gesprekken met interne en 

externe stakeholders. Hierna wordt een programma van eisen voor de uitwerking van het 

project opgesteld in samenspraak met alle betrokken beheerders. De volgende stap is het 

contracteren van een externe partij. Deze stap omvat in grote lijnen het bepalen van de 

aanbestedingsvorm, het opstellen van de offerteaanvraag, het beoordelen van de 

ontvangen inschrijvingen en het verstrekken van de opdracht. 

 

Zodra het eerste schetsontwerp gereed is zal deze zowel aan interne als externe 

stakeholders worden toegelicht en afgestemd. Voor stakeholders moet hier gedacht worden 

aan onder andere bewoners, hulpdiensten, nutsbedrijven, hoogheemraadschap, 

woningcorporaties, enz. 

 

Aansluitend wordt het contractdocument opgesteld aan de hand waarvan het werk 

aanbesteed en uitgevoerd kan worden. Afhankelijk van de contractvorm wordt een 

vraagspecificatie met referentieontwerp (design & construct) opgesteld of worden een 

voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en een bestek opgesteld. Tevens wordt een 

raming opgesteld. In de fase dient tijdig overleg plaats te vinden met de inkoper om in 

samenspraak de aanbestedingsvorm en de beoordelingsmethode die gehanteerd gaat 

worden vast te stellen. Ook moeten de benodigde vergunningen bij het bevoegd gezag 

worden aangevraagd. Hierna worden de definitieve versie van het contractdocument 

gecontroleerd en geaccordeerd door de eindverantwoordelijke. Aan de hand van de raming 

getoetst of de kosten binnen de beschikbare budgetten vallen.  

 

Om tot een overeenkomst met een externe partij te komen worden volgende 

werkzaamheden uitgevoerd; versturen/publiceren van de aanvraag, verzorgen van 

inlichtingen, beoordelen van de ontvangen inschrijvingen en uiteindelijk het verstrekken 

van de opdracht. Na gunning van het contract wordt een eerste bouwvergadering met de 

aannemer belegd, waarbij eventuele vragen over het ontwerp/bestek besproken kunnen 

worden.  

 

Ruim voor aanvang van de uitvoering (minimaal 6 weken) worden eventuele 
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wegafsluitingen gemeld in het regionale verkeersoverleg en aan de brandweer. Daarnaast 

wordt met alle overige stakeholders gecommuniceerd over de uitvoering van het project en 

de gevolgen/hinder die zij hierdoor zullen ondervinden. 

 

Uitvoering groot onderhoud en vervangingen 

Gedurende de uitvoering houdt de gemeente Leiderdorp toezicht op de uitvoering van het 

werk. De projectleider/toezichthouder zorgt in samenwerking met de aannemer voor de 

communicatie richting de omgeving.  

 

Overdracht van realisatie naar beheer 

Na afronding van de werkzaamheden meldt de aannemer dat het werk gereed is bij de 

projectleider van de gemeente Leiderdorp. De aannemer zorgt er vervolgens voor dat alle 

revisietekeningen, die voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden, digitaal worden 

aangeleverd aan de gemeente.  

 

De projectleider controleert samen met de beheerder(s) en de aannemer het werk en legt 

de bevindingen vast. Onvolkomenheden aan het opgeleverde werk moeten binnen 10 

werkdagen (na de bekendmaking van de bevindingen) gecorrigeerd zijn door de aannemer.  

 

De garantietermijn voor alle openbare werken (infrastructuur, kunstwerken, 

groenvoorzieningen) die wordt gehanteerd bedraagt 1 jaar. De garantietermijn begint op 

het moment dat de gemeente akkoord is met de oplevering van het werk. De ondernemer 

wordt hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht. 

 

Aan het einde van de garantieperiode volgt de 2e opname. Onvolkomenheden dienen voor 

de definitieve oplevering gecorrigeerd te worden door de aannemer. Vervolgens vindt de 

definitieve overdracht plaats. 

 

 

 

   

 
  



 

Gemeente Leiderdorp  20 Definitief 

 

Beheerplan wegen 2020-2029  13-2-2019    

7. VERVANGINGEN 

Het proces dat doorlopen wordt bij vervangingen komt overeen met dat van groot 

onderhoud. Zie voor een beschrijving van dit proces hoofdstuk 6. 
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8. INSPECTIESYSTEMATIEK  

 

8.1. Inleiding  

Om het beheer en onderhoud van de wegen binnen de gemeente Leiderdorp op een 

verantwoorde manier uit te voeren, gebruikt de gemeente onder andere het 

wegbeheersysteem GBI Wegen. Dit beheersysteem is een hulpmiddel bij het planmatig en 

systematisch onderhouden van de wegen. Dit systeem is gebaseerd op de CROW-richtlijnen.  

 

8.2. Proces wegbeheer  

 

 
Figuur 8.1 Planningproces wegbeheer 

 

Onderstaand worden de stappen in het proces van wegbeheer kort toegelicht. 

 

Vaste gegevens  

Allereerst worden de vaste gegevens in het wegbeheersysteem gezet. Onder de vaste 

gegevens wordt verstaan de verzameling van gegevens betreffende gebieden (districten en 

wijken), wegen, wegvakonderdelen, verhardingssoorten, wegtypen, oppervlaktes en 

dergelijke. In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op het areaal van de gemeente Leiderdorp. 



 

Gemeente Leiderdorp  22 Definitief 

 

Beheerplan wegen 2020-2029  13-2-2019    

Variabele gegevens  

De variabele gegevens vormen naast de vaste gegevens de input voor het 

wegbeheersysteem. Hoe meer de variabele gegevens zijn afgestemd op de gemeentelijke 

situatie, des te betrouwbaarder de uitkomsten van het systeem zijn. De variabele gegevens 

betreffen de globale visuele weginspectie- en meetgegevens.  

 

De kwaliteitsgegevens worden vastgelegd per wegvakonderdeel. De globale visuele 

weginspectie heeft plaatsgevonden in juni en juli 2018.  

 

De globale visuele weginspectie en klein onderhoudsinspecties zijn uitgevoerd op basis van 

de inspectiemethodiek zoals deze is beschreven in CROW-publicatie 146b. De weginspectie is 

uitgevoerd door een gespecialiseerd adviesbureau. 

 

De gemeente Leiderdorp laat één maal per twee jaar een globale visuele weginspectie 

uitvoeren door een externe partij. Hiermee wordt invulling gegeven aan de minimaal vereiste 

frequentie van inspecteren conform het CROW. De inspectieresultaten vormen samen met de 

vaste gegevens de basis om te komen tot een basisplanning.  

 

Richtlijnen, maatregelmatrix en maatregelprijzen 

Nadat de inspectiegegevens zijn ingelezen in het wegbeheersysteem, worden de resultaten 

getoetst aan de CROW-wegbeheersystematiek daarbij rekening houdend met richtlijnen, 

gedragsmodellen en waarschuwingsgrenzen. Indien onderhoud noodzakelijk is, wordt 

middels de maatregelmatrix de maatregelgroep en onderhoudsmaatregel bepaald. Deze 

maatregelmatrix is opgesteld conform de CROW, maar de gemeente mag qua 

onderhoudsmaatregel hiervan afwijken. In bijlage 3 is deze maatregelmatrix van de 

Gemeente Leiderdorp opgenomen. Hierin zijn ook de maatregelprijzen opgenomen. 

 

Basisplanning 

Aan de hand van de toetsing in het wegbeheersysteem is een CROW-basisplanning 

gegenereerd. In de basisplanning zijn onderstaande items aangegeven.  

 Jaarlijks te nemen onderhoudsmaatregelen per wegvakonderdeel; 

 Korte termijn planning (planjaar één of twee); 

 Middellange termijn planning (planjaar drie tot vijf); 

 Kosten van de onderhoudsmaatregelen. 

 

Conform de CROW-richtlijnen hanteert de gemeente Leiderdorp in het beheerplan wegen een 

planperiode van vijf jaar om het benodigde onderhoud uit te voeren. Na vijf jaar wordt er een 

nieuw beheerplan wegen opgesteld, gebaseerd op nieuwe inspectiegegevens met 

bijbehorende onderhoudsplanning en -begroting. 

 

Maatregeltoets 

In de CROW-basisplanning met bijbehorende begroting is nog geen rekening gehouden met 

de maatregeltoets (verplichte controleslag in CROW-systematiek) en het gemeentelijk beleid. 

Tijdens de maatregeltoets wordt ook rekening gehouden met de uitgevoerde onderzoeken 

naar de restlevensduur, projecten van andere vakdisciplines (o.a. riolering en verkeer), 

programma bereikbaarheid, gemeentelijk beleid etc.  

Voor het beheerplan wegen zijn onderstaande punten integraal afgestemd en afgewogen. 
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Rioolvervangingen 

Op basis van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) zijn de rioolvervangingen per planjaar 

van het beheerplan inzichtelijk gemaakt. De rioolvervangingen zijn vervolgens in de planning 

verwerkt. In de planperiode staan verschillende rioleringsprojecten gepland. Bij een 

rioleringsproject moet het straatwerk worden opengebroken, de kosten voor het verwijderen 

en opnieuw aanleggen van straatwerk tussen de banden wordt financieel gedekt vanuit 

riolering. De kosten voor het afvoeren van het huidig materiaal en het aanleveren van nieuw 

materiaal wordt bij rioleringsprojecten wel gedekt vanuit wegen zoals het Besluit Begroting 

en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorschrijft. Omdat rioleringsprojecten 

reeds ingrijpende maatregelen zijn voor de toegankelijkheid van straten is besloten bij 

rioleringsprojecten gelijktijdig het straatwerk tussen gevel en band te vervangen.  

 

Overige ruimtelijke initiatieven 

Voor onderstaande projecten is in de meerjarenbegroting al een krediet opgenomen. Bij het 

opstellen van dit beheerplan zijn deze projecten daarom niet meegenomen in de planningen 

voor het groot onderhoud en vervangingen. 

 

 Leyhof: 

In de wijk Leyhof is sprake van ernstige verzakkingen, hiervoor wordt de komende 

tijd een deel van de wijk opgehoogd waarbij gelijktijdig ook het straatwerk opnieuw 

wordt aangelegd en waar nodig vervangen. 

 Fietspad Engelendaal: 

Het fietspad langs de Engelendaal wordt volledig vervangen door betonplaten van 

‘easypath’. Deze betonplaten zijn minder gevoelig voor zettingen en verbeteren het 

fietscomfort. 

 Oude Spoorbaan: 

De Oude Spoorbaan maakt onderdeel uit van het project Leidse Ring Noord waarin 

de gemeente Leiden en Leiderdorp samenwerken voor het verbeteren van de 

doorstroming van doorgaande route. Dit project start binnen enkele jaren. 

 

Gemuteerde basisplanning 

De planning en bijbehorende begroting die na de maatregeltoets ontstaat, wordt ook wel de 

gemuteerde basisplanning genoemd. Dit is de planning die is afgestemd op de gemeentelijke 

situatie. 

 

Planningen groot onderhoud en vervangingen 

De grootonderhoudsmaatregelen worden vervolgens zo goed mogelijk over de planjaren 

verdeeld. De kosten van het groot onderhoud over de planjaren 2020-2029 worden 

genivelleerd door dat gebruik gemaakt wordt van een voorziening.  

De vervangingsprojecten die uit de planning volgen worden opgenomen in het 

meerjareninvesteingsprogramma (MIP) 2020-2029.  

 

8.3. Inspectiemethodiek 

De inspectiemethodiek is beschreven in CROW-publicatie 146b - “Handleiding globale visuele 

inspectie”. Tijdens de inspecties wordt de conditie van de weg vastgelegd, waarbij de 

voorkomende schades zijn beoordeeld op omvang (Zeer gering, Gering, Enig en Groot) en 

ernst (Licht, Matig en Ernstig). Bij de kwaliteitsbeoordeling is onderscheid gemaakt in de 

verschillende verhardingstypen. De scheiding wordt aangebracht, omdat de vervolgschade bij 

asfaltverhardingen in korte tijd de hele verharding kan aantasten. Bij de 

elementenverhardingen is dit risico minder groot. 
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Teneinde een strategisch onderhoudsplan te verkrijgen, is het van belang om te weten wat 

de consequenties zijn bij het uitblijven van onderhoud. In dit hoofdstuk is per 

verhardingstype de mogelijk voorkomende schade aangegeven, deze zijn weergegeven in 

tabel 8.1. 

 

Schadegroep 
Asfaltbeton 

verhardingen 
Elementen verhardingen 

Cementbeton 

verhardingen 

Textuur Rafeling - - 

Vlakheid 

Dwarsonvlakheid 

Oneffenheden 

Dwarsonvlakheid 

Oneffenheden Oneffenheden 

Samenhang Scheurvorming Voegwijdte Scheurvorming 

Waterdichtheid - - Voegvulling 

Tabel 8.1 Schadebeelden 

 

In de volgende paragrafen zijn de schadebeelden, met uitzondering van de facultatieve 

schadebeelden, bij asfalt- en elementenverhardingen benoemd. Deze twee verhardingstypen 

beslaan circa 95% van het totale verharde wegenareaal. 

Schadebeelden asfaltverhardingen 

Bij de asfaltverhardingen wordt onderscheid gemaakt in de schadegroepen textuur, vlakheid 

en samenhang. 

 

Textuur 

In de schadegroep Textuur komt de schade Rafeling voor, als gevolg van defecten aan het 

asfaltoppervlak (steenverlies). Deze schade heeft een negatief effect op: 

 Veiligheid (lagere stroefheid, langere remweg, afwijkend rijgedrag, ruitbreuk). 

 Comfort (discomfort). 

 Geluidhinder (verhoging geluidsniveau). 

 Structurele waarde (verkorting levensduur). 

 

Rafeling komt voor in de schadegroep textuur, waarbij stenen groter dan 2 mm uit het 

oppervlak verdwijnen. Dit treedt vaak op bij scheurvorming en plaatsen die lang nat blijven. 

Als de schade zich met betrekking tot de textuur negatief verder ontwikkelt, ontstaan er 

grotere gaten, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 

 

Vlakheid 

Vlakheid of, beter gesteld, onvlakheid is tevens een voorbeeld van een oppervlakteschade. 

De oorzaak van de schade ligt echter dieper in de constructie, waardoor niet meer kan 

worden volstaan met een simpele onderhoudsmaatregel. Bij deze schadegroep komen de 

schadebeelden dwarsonvlakheid en oneffenheden voor. 

 

Dwarsonvlakheid 

Een verticale vervorming van het dwarsprofiel van de weg met een lengte van minimaal 5 

meter. Een veel voorkomend voorbeeld van dwarsonvlakheid is spoorvorming. 

 

Dwarsonvlakheid heeft een negatief effect op: 

 Veiligheid (instabiel rijgedrag, aquaplaning). 

 Comfort (plasvorming, fietsers, voetgangers). 

De verschijningsvormen van dwarsonvlakheid zijn spoorvorming en langssleuven.  
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Oneffenheden 

Plaatselijk voorkomende, verticale vervormingen van de verharding met een oppervlakte 

kleiner dan 5 m². Voorbeelden zijn plaatselijke verzakkingen, hoogteverschillen als gevolg 

van boomwortelgroei of gefundeerde elementen, die niet mee zakken zoals inspectieputten 

en duikers. 

 

Oneffenheden hebben een negatief effect op: 

 Veiligheid (langere remweg, ladingverlies, afwijkend rijgedrag). 

 Comfort (discomfort, resonanties). 

 Duurzaamheid (toename dynamische belastingen -> verkorting levensduur). 

 

Samenhang 

Schade, die zich manifesteert in de vorm van scheuren in lengterichting en/of scheuren in 

lengterichting en dwarsrichting, die onderling verbonden zijn. In het laatste geval is er 

sprake van craquelé. De oorzaak van de scheurvorming zit diep in de constructie. Veel 

scheuren beginnen zelfs aan de onderkant van het asfalt. Dit houdt in dat dit type schade 

alleen goed hersteld kan worden door de gehele constructie te vervangen. 

 

Scheurvorming heeft een negatief effect op: 

 Duurzaamheid. 

 

Schadebeelden elementenverharding 

 

Vlakheid 

Net als bij de asfaltverhardingen komen ook bij elementenverhardingen dwarsonvlakheid en 

oneffenheden voor. Onvlakheid op een klinkerweg wordt veroorzaakt door een verzakking in 

de fundering van de weg. Op de weg ontstaan waterplassen, die kortdurend hinder opleveren 

voor de gebruikers van de weg. Elementenverhardingen slijten ook (onder andere breuk van 

de stenen).  Deze schade wordt niet meegenomen tijdens de globale inspectie aangezien 

deze schade geen invloed heeft op de technische kwaliteit van de verharding. 
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9. KWANTITEIT GEINSPECTEERD DOMEIN 

 

9.1. Inleiding  

De gemeente Leiderdorp heeft een totaal oppervlak van 12,28 km² en telt ruim 27.000 

inwoners. Het totale areaal aan verhardingen binnen de gemeentegrenzen dat in beheer is 

bij de gemeente bedraagt circa 1,3 miljoen m². Het areaal Wegen betreft verharding in de 

openbare ruimte. De halfverharding in parken en de verharding  binnen sportvelden, 

schoolpleinen, parkeerplaatsen van bedrijven of verharde privéterreinen behoren niet tot de 

scope van dit beheerplan. 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9.1 Leiderdorp 

 
9.2. Areaal  

 

Onderverdeling naar wegtypen 

De wegen van de gemeente Leiderdorp kunnen conform de CROW worden onderverdeeld 

naar 5 verschillende wegtypes afhankelijk van het gebruik en de functie van de weg. In 

tabel 9.1 is de onderverdeling weergegeven. Wegtype 1 (autosnelwegen) en wegtype 2 

(provinciale wegen), komen wel binnen de gemeentegrenzen voor, maar zijn niet in beheer 

bij de gemeente Leiderdorp (zie tabel 9.2). 

 

Wegtypen 
Oppervlakken [m²] Percentage van totaal [%] 

Nr. Benaming 

3 Gemiddeld belaste weg 19.680 1,4 

4 Licht belaste weg 389.326 28,6 

5 Weg in woongebied 693.651 51,0 

6 Weg in verblijfsgebied 132.001 9,7 

7 Fietspaden 82.915 6,1 

- Onbekend 41.819 3,2 

Totaal  1.359.391 100% 

Tabel 9.1 Onderverdeling wegenareaal naar verhardingstype 
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In tabel 9.2 is het gemeentelijke wegenareaal naar verhardingstype in m² weergegeven. 

 

Verhardingstype Oppervlakken [m²] Percentage van totaal [%] 

Dicht asfaltbeton 344.562 25,5 

Elementen 955.798 69,9 

Cementbeton 1.165 0,1 

Overige 57.866 4,5 

Totaal 1.359.391 100% 

Tabel 9.2 Onderverdeling wegenareaal naar verhardingstype 

 

In tabel 9.3 is het gemeentelijke wegenareaal naar jaar van aanleg in m² weergegeven. 

Jaar van aanleg Oppervlakten [m²] Percentage van totaal [%] 

1946-1950 84.568 6,2% 

1951-1955 0 0,0% 

1956-1960 40.726 3,0% 

1961-1965 27.131 2,0% 

1966-1970 69.654 5,1% 

1971-1975 171.916 12,6% 

1976-1980 107.255 7,9% 

1981-1985 62.763 4,6% 

1986-1990 52.064 3,8% 

1991-1995 101.164 7,4% 

1996-2000 211.998 15,6% 

2001-2005 34.250 2,5% 

2006-2010 253.508 18,6% 

2011-2015 117.296 8,6% 

2016-heden 9.256 0,7% 

Onbekend 15.842 1,2% 

Totaal 1.359.391 100% 

Tabel 9.3 Onderverdeling wegenareaal naar jaar van aanleg 
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10. KWALITEIT GEINSPECTEERD DOMEIN 

10.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de kwaliteit van het wegenareaal weergegeven. Per type verharding 

en voor de belijningen en markeringen is de kwaliteit is de kwaliteit beschreven zoals die 

naar voren is gekomen uit de visuele inspectie die is uitgevoerd. 

10.2. Inspectieresultaten verhardingen 

Inzicht in de onderhoudstoestand van de verhardingen wordt verkregen door om het jaar 

een globaal visuele inspectie uit te voeren volgens de inspectiemethodiek beschreven in 

publicatie 146 a en b van CROW. Doordat in deze publicatie de beoordeling van de 

mogelijke schades in hoge mate is gestandaardiseerd met beschrijvingen en normstellingen 

(ernst en omvang), is het mogelijk een objectief beeld te vormen van de kwaliteit van de 

verhardingen. 

De schadebeoordeling voor de ernst van de schade wordt aangeduid met: geen schade (G), 

lichte schade (L), matige schade (M) of ernstige schade (E). Daarnaast wordt de omvang 

van de geconstateerde schade aangeduid met  de cijfers 1 (geringe omvang), 2 (enige 

omvang) en 3 (grote omvang). 

10.3. Asfaltverhardingen 

De kwaliteit van de asfaltverharding wordt conform de methodiek bepaald door 5 

schadegroepen. In onderstaande tabel is de geconstateerde combinatie van ernst en 

omvang weergegeven voor de verschillende schadebeelden waarop de asfaltverhardingen 

beoordeeld zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit deze tabel is op te maken dat de schadebeelden rafeling, scheurvorming en randschade 

het meeste voorkomen. Bij een deel van de wegvakken komen deze schades ook in 

ernstige vorm voor. De aanwezigheid van deze ernstige schades betekent wel dat 

onderhoud op korte termijn noodzakelijk is.  

10.4. Elementenverhardingen 

De kwaliteit van de elementenverharding wordt bepaald door de schadegroepen 

dwarsonvlakheid, oneffenheden en voegwijdte. In onderstaande tabel is de geconstateerde 

combinatie van ernst en omvang weergegeven voor de verschillende schadebeelden waarop 

de elementenverhardingen beoordeeld zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend aan de resultaten is dat bij de helft van de wegvakken geringe tot ernstige 

[m²] [%] [m²] [%] [m²] [%] [m²] [%]

Rafeling 322.339       91% 17.020         5% 4.159         1% 9.541         3%

Dwarsonvlakheid 351.770       100% 857               0% 432            0% 0 0%

Oneffenheden 338.314       96% 14.475         4% 51               0% 218            0%

Scheurvorming 301.476       85% 36.914         10% 1.594         0% 13.074       4%

Randschade 287.383       81% 36.878         10% 2.240         1% 26.557       8%

Goed (G-L1-L2) Gering (L3-M1) Matig (M2-M3) Ernstig (E1-E2-E3)
Asfalt verharding

[m²] [%] [m²] [%] [m²] [%] [m²] [%]

Dwarsonvlakheid 968.317       97% 20.229         2% 2.228         0% 7.499         1%

Oneffenheden 498.947       50% 347.220       35% 65.584       7% 86.521       9%

Voegwijdte elementen 939.778       94% 37.478         4% 3.210         0% 17.805       2%

Elementen verharding
Goed (G-L1-L2) Gering (L3-M1) Matig (M2-M3) Ernstig (E1-E2-E3)
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oneffenheden zijn geconstateerd. Ten opzichte van de inspectie van twee jaar geleden is de 

kwaliteit van het areaal wel duidelijk verbeterd.  

10.5. Overige verhardingen 

In Leiderdorp is een aantal halfverhardingen en een aantal betonverharding aanwezig. Bij 

de halfverhardingen (16.529 m²) zijn geen schades geconstateerd. Voor het inzichtelijk 

maken van de kwaliteit van betonverharding worden 3 schadegroepen gebruikt. In 

onderstaande tabel is de geconstateerde combinatie van ernst en omvang weergegeven 

voor de verschillende schadebeelden waarop de betonverhardingen beoordeeld zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat de schades die zich voordoen voornamelijk 

oneffenheden betreffen. Uit  een nadere analyse van de inspectieresultaten blijkt dat deze 

schades geconstateerd zijn op wegvakken die onderdeel uit maken van de Heinsiuslaan en 

de Zijldijk. 

 

 

  

[m²] [%] [m²] [%] [m²] [%] [m²] [%]

Oneffenheden 861               69% 96                 8% 189            15% 107            9%

Scheurvorming 1.154           92% 0 0% 99               8% 0 0%

Voegvulling 1.253           100% 0 0% 0 0% 0 0%

Overige verharding
Goed (G-L1-L2) Gering (L3-M1) Matig (M2-M3) Ernstig (E1-E2-E3)
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11. KOSTEN DOMEIN WEGEN 

 

11.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk worden de benodigde kosten voor het domein wegen inzichtelijk gemaakt. 

De kosten zijn onderverdeeld in klein onderhoud, groot onderhoud en de vervangingen van 

de verhardingen. Daarnaast zijn de overige beheerkosten zoals inspecties, onderzoeken etc. 

voor het beheer van de wegen inzichtelijk gemaakt. 

  

11.2. Uitgangspunten  

Alle genoemde bedragen in het beheerplan wegen 2020-2029 zijn weergegeven in euro (€) 

en exclusief 21% omzetbelasting. 

 

De kosten betreffen de aannemerskosten inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten, winst 

en risico en verkeersmaatregelen.  

 

11.3. Kostensoort 

Per verhardingstype (asfaltverharding, elementenverharding en cementbeton), wegtype en 

maatregelgroep is in het beheerpakket een standaard maatregel met bijhorende kosten 

opgenomen. Op basis van de te nemen maatregelen vermenigvuldigt met het aantal m² te 

onderhouden areaal wordt het benodigd budget samengesteld. 

 

In bijlage 3 is een overzicht van de maatregel en maatregelprijzen per m² opgenomen. 

11.4. Klein onderhoud  

Onder klein onderhoud wordt verstaan: 

 Het plaatselijk herstellen van oneffenheden; 

 Scheuren vullen; 

 Kleine reparaties. 

 

Het budget klein onderhoud is een percentage van 12% van de jaarlijkse gemiddelde kosten 

van groot onderhoud. Voor de planperiode 2020-2029 bedraagt het groot onderhoud 

gemiddeld een kleine 7 ton per jaar. In de CROW publicatie 147 is een percentage 

aangehouden voor de hoofdwegen tussen de 8 en 12% en voor de woonstraten, fiets en 

voetpaden 10-15%. Voor Leiderdorp wordt 12% aangehouden. De totale jaarlijkse klein 

onderhoudskosten komen daarmee op € 84.000,-. 

 

Kosten klein onderhoud 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Per jaar 
2025-2029 

Klein onderhoud  € 84.000 € 84.000 € 84.000 € 84.000 € 84.000 € 84.000 

Tabel 11.1 Klein onderhoud 2020-2029 
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11.5. Groot onderhoud  

Het groot onderhoud is onderverdeeld in verhardingssoort asfalt, elementen en cement-

beton. Over de kosten groot onderhoud is een percentage van 12% VAT (voorbereiding, 

administratie en toezicht) gerekend. 12% VAT is een ervaringscijfer van de VAT kosten over 

de uitgevoerde groot onderhoudswerkzaamheden in de voorgaande periode. 

Het gemiddeld jaarlijks benodigde budget is wat jaarlijks toegevoegd wordt aan de 

voorziening wegen. Afgerond is deze toevoeging aan de voorziening € 695.000,-. 

 

Kosten groot onderhoud 

 

2020 2021 2022 2023 2024 
Gem. per jaar  

2025-2029 

Totaal excl. VAT  € 626.650   € 619.656   € 621.464   € 618.389   € 619.369   € 621.106  

VAT 12%  € 75.198  € 74.359   € 74.576   € 74.207   € 74.324   € 74.532  

Totaal incl. VAT  € 701.848   € 694.015   €  696.040   € 692.596   € 693.693   € 695.638  

Tabel 11.2 Kosten groot onderhoud asfalt, elementen en cementbeton 2020-2029 

11.6. Vervangingen  

Na het opstellen van de gemuteerde basisplanning is een nieuw meerjaren-

investeringsprogramma 2020-2029 (MIP) opgesteld. In hoofdstuk 13 is een overzicht van de 

belangrijkste projecten uit het MIP opgenomen. In bijlage 2 is het uitvoeringsprogramma 

opgenomen. 

 

De kosten voor vervangingen betreft de aannemerskosten. Over de kosten van vervangingen 

is een percentage van 16% VAT (voorbereiding, administratie en toezicht) gerekend. Het 

percentage van 16% is 4% hoger dan het VAT percentage over groot onderhoud. Dit heeft 

als oorzaak dat de werkvoorbereiding intensiever is, mede door de integrale raakvlakken en 

complexiteit van de werkzaamheden en per werk aparte bestekvoorbereiding en een 

aanbestedingstraject. 

 

Kosten MIP 2020-2029 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Totaal incl. 16% VAT 1.483.277 771.648 2.854.073 2.854.073 1.720.837 

 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Totaal incl. 16% VAT 374.164  1.207.100  1.319.654  885.136  885.136  

Tabel 11.3 Benodigd budget MIP 2020-2029 

11.7. Overige kosten  

Naast de kosten voor klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingen zijn er in het 

beheerplan wegen 2020-2029 ook kosten opgenomen voor ondersteuning, onderzoek, 

ingenieursdiensten etc.  
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Overige beheerkosten 2020-2029 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Globale visuele weginspectie € 25.000  € 25.000  € 25.000 

Klein onderhoudsinspectie  € 20.000  € 20.000  

Onderzoeken € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 

Bijdrage GBI € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 

Ondersteuning GBI € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 

Advies- en ingenieursdiensten € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 

Totaal  € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 

 

Tabel 11.4 Overige kosten 2020-2029 

11.8. VAT kosten  

Voor het voorbereiden van de werkzaamheden, het begeleiden van de aanbesteding en 

contracten en het voeren van directie en toezicht op de werkzaamheden is over de groot 

onderhoudswerkzaamheden 12% VAT gerekend. Bij vervangingen is een percentage van 

16% aangehouden.  

 

  

  

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Globale visuele weginspectie  € 25.000  € 25.000  

Klein onderhoudsinspectie € 20.000  € 20.000  € 20.000 

Onderzoeken € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 

Bijdrage GBI € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 

Ondersteuning GBI € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 

Advies- en ingenieursdiensten € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 

Totaal  € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 
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12. BUDGETTEN 

 

12.1. Inleiding  

Het beheer en onderhoud van de wegen worden op 3 verschillende wijzen gefinancierd. Klein 

onderhoud en de overige kosten staat op de exploitatie, groot onderhoud staat in de 

voorziening en vervangingen zijn opgenomen in het meerjareninvesteringprogramma 2020-

2029. 

 

Onderstaand een overzicht van de huidige beschikbare budgetten voor het beheer en 

onderhoud van de wegen. 

 

Alle genoemde bedragen in het beheerplan wegen 2020-2029 zijn weergegeven in euro (€) 

en exclusief 21% omzetbelasting. 

 

12.2. Exploitatie 

 

Beschikbaar budget exploitatie [€] 

Kosten-
plaats 

Beschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

6221011  
Toevoeging in 
voorziening 

354.435 354.435 354.435 354.435 354.435 

6221011  
Toevoeging in 
voorziening Duurz. veilig 

42.588 42.588 42.588 42.588 42.588 

6221011 Dagelijks onderhoud 477.715 477.715 477.715 477.715 477.715 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

242.445 283.775 288.283 292.753 291.060 

 Overige beheerkosten* - - - - - 

 Beschikbaar budget 1.117.183 1.158.513 1.163.021 1.167.491 1.165.798 

 

Kosten-
plaats 

Beschrijving 2025 2026 2027 2028 2029 

6221011  
Toevoeging in 
voorziening 

354.435 354.435 354.435 354.435 354.435 

6221011  
Toevoeging in 
voorziening Duurz. veilig 

42.588 42.588 42.588 42.588 42.588 

6221011 Dagelijks onderhoud 477.715 477.715 477.715 477.715 477.715 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

289.368 287.675 285.983 284.290 282.598 

 Overige beheerkosten* - - - - - 

 Beschikbaar budget 
1.164.106 1.162.413 1.160.721 1.159.028 1.157.336 

Tabel 12.1 Beschikbaar budget exploitatie wegen 
 

* Overige beheerkosten zijn in de huidige begroting niet als aparte kostenplaats opgenomen. Deze 

kosten maken onderdeel uit van de kostenplaats 6221011 Dagelijks onderhoud. 
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Benodigd budget exploitatie [€] 

Kosten-plaats Beschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

6221011  
Toevoeging in 
voorzieningen 

695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 

6221011  
Toevoeging in voorziening 
Duurz. veilig 

0 0 0 0 0 

6221011 Dagelijks onderhoud 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

 221.468   272.435   292.106   368.929   445.323  

nieuw Overige beheerkosten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

 Totaal benodigd 1.100.468 1.151.435 1.171.106 1.247.929 1.324.323 
 

Kosten-plaats Beschrijving 2025 2026 2027 2028 2029 

6221011  
Toevoeging in 
voorzieningen 

695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 

6221011  
Toevoeging in voorziening 
Duurz. veilig 

0 0 0 0 0 

6221011 Dagelijks onderhoud 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

490.125   497.635   527.995   561.270   582.397  

nieuw Overige beheerkosten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

 Totaal benodigd 1.369.125 1.376.635 1.406.995 1.440.270 1.461.397 

Tabel 12.2 Benodigd budget exploitatie wegen 

 

Verschil beschikbaar en benodigd budget exploitatie [€] 

Kosten-plaats Beschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

6221011  
Toevoeging in 
voorzieningen 

-340.565 -340.565 -340.565 -340.565 -340.565 

6221011  
Toevoeging in voorziening 
Duurz. veilig 

42.588 42.588 42.588 42.588 42.588 

6221011 Dagelijks onderhoud 393.715 393.715 393.715 393.715 393.715 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

 20.977  11.340  -3.824  -76.176  -154.263  

nieuw Overige beheerkosten -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

 Totaal 16.715  7.078  -8.086  -80.438  -158.525  
 

Kosten-plaats Beschrijving 2025 2026 2027 2028 2029 

6221011  
Toevoeging in 
voorzieningen 

-340.565 -340.565 -340.565 -340.565 -340.565 

6221011  
Toevoeging in voorziening 
Duurz. veilig 

42.588 42.588 42.588 42.588 42.588 

6221011 Dagelijks onderhoud 393.715 393.715 393.715 393.715 393.715 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

-200.757  -209.960  -242.013  -276.979  -299.799  

nieuw Overige beheerkosten -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

 Totaal -205.019  -214.222  -246.275  -281.241  -304.061  

Tabel 12.3 Verschil beschikbaar minus benodigd budget exploitatie wegen 
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12.3. Voorziening groot onderhoud wegen  

Op basis van het uitvoeringsprogramma groot onderhoud wegen is gemiddeld per jaar een 

dotatie van € 695.000 benodigd om de jaarlijkse kosten voor het groot onderhoud wegen te 

dekken. Om te voorkomen dat de voorziening negatief komt te staan is een beginstand 

benodigd van € 100.000. 

 

In onderstaande tabel 12.4 is het verloop van de voorziening groot onderhoud wegen over 

de planperiode 2020-2029 weergegeven. 

 

Verloop voorziening groot onderhoud wegen [€] 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Beginstand 100.000  93.152   94.137   93.097   95.501  

Dotatie 695.000  695.000   695.000   695.000   695.000  

Onttrekking 701.848  694.015   696.040   692.596   693.693  

Eindstand 93.152  94.137   93.097   95.501   96.808  
 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Beginstand 96.808 96.808 96.808 96.808 96.808 

Dotatie 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 

Onttrekking 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 

Eindstand 96.808 96.808 96.808 96.808 96.808 

Tabel 12.4 Verloop voorziening groot onderhoud wegen 2020-2029 

 

 

12.4. Meerjaren-investeringsprogramma wegen (MIP) 2020-2029 

 

Beschikbaar budget MIP 2020-2029 [€] 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Beschikbaar budget 2.192.583 150.000 150.000 150.000 0 

 

 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar budget 0 0 0 0 0 

Tabel 12.5 Beschikbaar budget MIP 2020-2029 

 

Benodigd budget MIP 2020-2029 [€] 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Totaal benodigd 1.483.277  771.648  2.854.073  2.854.073  1.720.837  
 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Totaal benodigd 374.164  1.207.100  1.319.654  885.136  885.136  

Tabel 12.6 Benodigd budget MIP 2020-2029 
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Verschil beschikbaar en benodigd budget MIP 2020-2029 [€] 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Beschikbaar budget 2.192.583 150.000 150.000 150.000 0 

Totaal benodigd 1.483.277  771.648  2.854.073  2.854.073  1.720.837  

Verschil  709.306  -621.648  -2.704.073  -2.704.073  -1.720.837 

 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar budget 0 0 0 0 0 

Totaal benodigd 374.164  1.207.100  1.319.654  885.136  885.136  

Verschil  -374.164  -1.207.100  -1.319.654  -885.136  -885.136  

Tabel 12.7 Beschikbaar minus benodigd budget MIP 2020-2029 
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13. PLANNING WERKZAAMHEDEN JAARSCHIJVEN 2020-2029 

 

13.1. Inleiding  

Het planmatig onderhoud aan de wegen is onderverdeeld naar 2 categorieën te weten: 

groot onderhoud en vervangingen. In bijlage 2 zijn de planningen van de verschillende 

categorieën opgenomen. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste vervangingen opgenomen. 

Dit zijn vervangingsprojecten waarbij het geraamde budget meer dan € 250.000 bedraagt.  

 

13.2. Planning belangrijkste projecten 

 
Project Easypath Engelendaal 

Het huidige straatwerk van het fietspad langs de Engelendaal zal in 2021 volledig worden 

vervangen door easypath betonplaten. Easypath zijn gekoppelde prefab betonnen 

elementen die daardoor minder gevoelig zijn voor zettingen. Daarnaast bevorderen de 

platen het fietscomfort. 

 

Projectkosten 2021: € 785.125 (inclusief VAT) 

 

Rioleringsprojecten 

De komende jaren moet in een groot aantal wijken werkzaamheden plaatsvinden aan de 

riolering. In verband met de werkzaamheden aan de riolering zullen de rijbanen in deze 

wijken moeten worden opgebroken. Omdat dit reeds een ingrijpende maatregel is en omdat 

de verhardingen in deze wijken aan vervanging toe zijn, wordt gelijktijdig met het riool de 

openbare ruimte van perceelsgrens tot perceelsgrens vervangen. De kosten voor het 

vervangen van straatwerk wordt gefinancierd vanuit het MIP wegen. 

 

In de jaren 2020-2029 gaat het om de volgende projecten:  

 Oranjewijk 

 Buitenstein/Brittenburg (icm riolering) 

 Doeskwartier west (icm riolering) 

 Dreven randen (icm riolering) 

 Hooiweide/Winterkade (icm riolering) 

 Kerkwijk/Wilgenpark (icm riolering) 

 Kreken Zuid (icm riolering) 

 Tollenaarssingel/Drakenstein (icm riolering) 

 Touwbaan/Rietschans (icm riolering) 

 Zomen Noord & zuid (icm riolering) 

 Vogelwijk Noord & Zuid (icm riolering) 

 Zijlkwartier Zuid (icm riolering) 

 

Projectkosten 2020-2029: zie bijlage 3 
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14. MEERJAARCOMPLEX 

 

14.1. Inleiding  

Op basis van het beheerareaal van de gemeente Leiderdorp zijn de theoretische cyclische 

beheerkosten berekend. Bij deze berekening is er vanuit gegaan dat de wegverhardingen 

na een bepaalde periode onderhoud behoeven of vervangen dienen te worden.  

 

Hierbij wordt niet gekeken naar de huidige staat van de verhardingen, maar wordt op basis 

van wegtype (hoofdweg, fietspad) en ondergrond een eenheidsprijs toegekend per 

vierkante meter per jaar. Dit wordt het cyclusbedrag genoemd en is gebaseerd op 

standaardcycli van onderhoudsmaatregelen. Deze berekening geeft een beeld over de 

financiële omvang van het areaal en heeft voor het beheerplan wegen 2020-2029 geen 

directe financiële consequenties.  

 

14.2. Kapitaal dat domein wegen vertegenwoordigd 

Het totale wegenareaal van de gemeente Leiderdorp bedraagt 1.369.011 m². De gemiddelde 

kosten voor vervanging van het wegenareaal bedragen € 75,-/m². De totale 

vervangingswaarde komt daarmee op bijna 103 miljoen euro. 

 

14.3. Doorkijk richting toekomst, cyclische beheerkosten 

Op basis van de maatregelprijs is er een gemiddelde prijs per jaar per m2 berekend. 

Daarnaast zijn ook de gemiddelde jaarlijkse kosten per m2 voor rehabilitatie berekend. In 

tabel 14.1 en 14.2 zijn de cyclusbedragen vermeld exclusief de rehabilitatie en inclusief 

rehabilitatie. 

 

Cyclusbedrag per jaar exclusief rehabilitatie 

Verhardingssoort Wegtype 
Oppervlakte 

[m²] 
Cycluskosten per m² [€] 

(excl. rehabilitatie) 
Totaal [€] 

Asfaltverharding 3 13.904 2,32 32.257 

Asfaltverharding 4 35.083 1,71 59.992 

Asfaltverharding 5 174.743 1,61 281.336 

Asfaltverharding 6 73.976 1,38 102.087 

Asfaltverharding 7 46.858 1,68 78.721 

Asfaltverharding Onbekend 41.415 1 41.415 

Elementenverharding 3 5.546 2,82 15.640 

Elementenverharding 4 346.329 2,55 883.139 

Elementenverharding 5 518.857 2,05 1.063.657 

Elementenverharding 6 49.355 2,01 99.204 

Elementenverharding 7 35.704 2,88 102.828 

Elementenverharding Onbekend 403 1 403 

Cementbeton  3 655 0,59 386 

Cementbeton  4 250 0,34 85 

Cementbeton  5 15.213 0,34 5.172 

Cementbeton  6 82 0,34 28 

Cementbeton  7 0 0,34 0 

Overige 
 

16.529 1 16.529 

Totaal 
   

2.782.879 

Tabel 14.1 Cyclusbedrag per jaar, exclusief rehabilitatie 
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Cyclusbedrag per jaar inclusief rehabilitatie 

Verhardingssoort Wegtype 
Oppervlakte 

[m²] 
Cycluskosten per m² [€] 

(excl. rehabilitatie) 
Totaal [€] 

Asfaltverharding 3 13.904 4,38 60.900 

Asfaltverharding 4 35.083 3,64 127.702 

Asfaltverharding 5 174.743 3,43 599.368 

Asfaltverharding 6 73.976 3,15 233.024 

Asfaltverharding 7 46.858 3,01 141.043 

Asfaltverharding Onbekend 41.415 2,5 103.538 

Elementenverharding 3 5.546 4,87 27.009 

Elementenverharding 4 346.329 4,58 1.586.187 

Elementenverharding 5 518.857 4,03 2.090.994 

Elementenverharding 6 49.355 3,97 195.939 

Elementenverharding 7 35.704 3,97 141.745 

Elementenverharding Onbekend 403 2,5 1.008 

Cementbeton  3 655 1,27 832 

Cementbeton  4 250 0,97 243 

Cementbeton  5 15.213 0,97 14.757 

Cementbeton  6 82 0,97 80 

Cementbeton  7 0 0,97 0 

Overige 
 

16.529 2,5 41.323 

Totaal 
   

5.365.689 

Tabel 14.2 Cyclusbedrag per jaar, inclusief rehabilitatie 

 

De totale cyclusbedragen voor onderhoud en vervanging wijken behoorlijk af van de 

werkelijke kosten voor groot onderhoud en vervangingen. Dit komt omdat we met 

onderhoudsmaatregelen op kleine en grote schaal zoveel als mogelijk de ingreepmaatregelen 

uit proberen te stellen. Mede door de weginspecties en het inzicht in de verhardingsopbouw 

zijn we in staat om risicogerichte maatregelen uit te voeren en kosten op de uitvoering te 

besparen. Naast de continue monitoring van de wegen, waardoor op het juiste moment de 

juiste ondermaatregelen worden uitgevoerd zijn in de periode 2014-2018 een aantal grote 

gebiedsontsluitingswegen zoals de Persant Snoepweg en het Engelendaal  vervangen. Ook 

worden de wegenprojecten zoveel mogelijk afgestemd op de rioleringsprojecten zodat 

enerzijds werk met werk wordt gemaakt en anderzijds de middelen zo effectief mogelijk 

worden ingezet.  
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Bijlage 1: Wetteksten 

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. 

 

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 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. 

 

Wegenwet 

De Wegenwet heeft betrekking op alle openbare wegen en vereist van de gemeente dat alle 

binnen het gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen welke door het Rijk, de 

provincie of het Hoogheemraadschap worden onderhouden, in goede staat verkeren. Daarbij 

maakt de wet onderscheid tussen het beheer van wegen en de onderhoudsplicht van wegen. 

De gemeente heeft in het algemeen de onderhoudsplicht van de wegen die zij in beheer 

heeft. De Wegenwet vereist verder van de beheerder 'goed rentmeesterschap'. Daarbij wordt 

de beheerder verplicht om voorzieningen regelmatig en duurzaam te onderhouden. Dit 

betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het kapitaal dat in de wegen is 

geïnvesteerd, in stand blijft door het tijdig plegen van onderhoud. Tevens verplicht de 

Wegenwet wegbeheerders tot het bezit van een Wegenlegger. Deze Wegenlegger is een 

registratie instrument waarin voor openbare wegen buiten de bebouwde kom wordt 

aangegeven wie de beheerder is en wat zijn rechten en plichten zijn. 
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Wegenverkeerswet 

Deze wet bevat zowel bepalingen voor weggebruikers als voor beheerders. De 

Wegenverkeerswet verwacht van de wegbeheerder dat hij streeft naar maatregelen die de 

veiligheid van de weggebruiker en de functionaliteit van de wegen borgen. Deze wet doet 

een beroep op de publiekrechtelijke zorg van de wegbeheerder voor de veiligheid van de 

weggebruiker. Daarnaast dienen de één maal genomen maatregelen zodanig te worden 

gehandhaafd dat de weggebruiker zich op de situatie kan instellen. Hieruit blijkt het belang 

van goed beheer en onderhoud van verkeersvoorzieningen en verkeersmaatregelen. 

 

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 van 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. 

De wegbeheerders hanteren hierbij voor de omgang met vrijkomend asfalt de CROW-Richtlijn 

210: “Omgaan met vrijkomend asfalt - aandacht voor de teerproblematiek”. 

 

De werkwijze binnen de gemeente Leiderdorp sluit aan bij deze code. Bij het plegen van 

onderhoud aan asfaltverhardingen wordt projectmatig bekeken of er sprake is van 

teerhoudend asfalt. Bij het constateren van teer wordt vervolgens overgegaan tot het 

selectief verwijderen hiervan indien het verwijderen noodzakelijk is om de constructie te 

verbeteren. Net als alle andere vrijkomende materialen wordt ook teerhoudend asfalt 

afgevoerd naar een erkende inrichting.  

 

Besluit Asbestwegen Milieubeheer 

Besluit van 8 september 2000, houdende regels voor wegen waarin asbestbevattend 

materiaal is verwerkt (Besluit asbestwegen Wms). Als asbest in het verleden als verharding 

voor toegangswegen, kavelpaden of erven is gebruikt, kan dit risico’s opleveren voor de 

volksgezondheid. Dit is vooral het geval als het asbest onvoldoende is afgedekt. Asbestvezels 

kunnen door het berijden van de weg, pad of erf loskomen en opstuiven. Als deze vezels 

worden ingeademd, ontstaat er een verhoogde kans op een asbestziekte. Vooral direct 

omwonenden lopen een verhoogd risico. 

 

In 2000 is vanwege de risico’s voor de volksgezondheid het Besluit asbestwegen 

milieubeheer van kracht geworden. Volgens dit besluit is het verboden een onbedekte 

asbesthoudende weg of erf in het bezit te hebben. 
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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 plaatsvinden. 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. 

 

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 mobiele 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 bij werken in uitvoering” van toepassing. 

 

Daarnaast of eigenlijk ook wel daarbij geldt dat wij als wegontwerper verantwoorde keuzes 

moeten maken in de ontwerpen. Niet alleen moeten wij bedenken of dat wat wij 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 2: Uitvoeringsprogramma 2020-2024 

Planning groot onderhoud wegen 2020-2024   

Projecten 2020 2021 2022 2023 2024 

Amaliaplein 
    

44.158 

Brugwacht 20.133 
    

De Bloemerd 
  

291.329 
  

Buitenhoflaan 
    

191.675 

Dotterbloemkreek 
  

69.244 
  

Heinsiuslaan 
  

163.598 
  

Dubloen 
 

23.880 
   

Elisabethhof 
 

30.429 
   

Havikskruidzoom 
 

22.624 
   

Jan de Hartogplein 
 

21.954 
   

Klompenmaker 
    

38.129 

Karolusgulden 25.291 
    

Leidseweg 
   

112.123 
 

Leidsedreef 
  

97.292 
  

Lokhorst 
    

22.389 

Marjoleintuin 27.365 
    

Molenaarsstraat 
    

28.544 

Raaphorst 
    

27.840 

Reviusdreef 22.195 
    

Simon Smitweg 
    

75.218 

Spiegheldreef 
    

45.643 

Statendaalder 
    

33.685 

Touwbaan 110.992 
    

Van der Marckstraat 
    

38.547 

Vlaskamp 
   

32.892 
 

Voorhoflaan 
    

46.265 

Vronkenlaan 
 

83.274 
   

Wagenmaker 28.350 
    

Zijldijk 
 

344.896 
   

Totaal grote projecten 234.326 527.057 621.464 145.015 592.092 

Totaal kleine projecten 392.324 92.599 - 473.375 27.277 

      

Totaal projecten excl. VAT 626.650 619.656 621.464 618.389 619.369 

      
VAT 12% 75.198 74.359 74.576 74.207 74.324 

      
Totaal projecten incl. VAT 701.848 694.015 696.040 692.596 693.693 
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Meerjaren-investeringsprogramma 2020-2024 [€] 

 

Onderdeel 2020 2021 2022 2023 2024 

IBOR Wegen - Oranjewijk 599.166  599.166  599.166  599.166  599.166  

IBOR Wegen 2021      

IBOR Wegen 2022      

IBOR Wegen 2023      

IBOR Wegen Duurzaam 
Veilig 

52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  

Buitenstein/Brittenburg 
(icm riolering) 

  802.736  802.736   

Doeskwartier west (icm 
riolering) 

63.610  63.610  63.610  63.610  63.610  

Dreven randen (icm 
riolering) 

768.302      

Hooiweide/Winterkade 
(icm riolering) 

 56.673     

Kerkwijk/Wilgenpark (icm 
riolering) 

  877.207  877.207  877.207  

Kreken Zuid (icm 
riolering) 

    128.654  

Tollenaarssingel/Drakenst
ein (icm riolering) 

  459.155  459.155   

IBOR wegen 2026-2029      

Totaal benodigd 
budget incl. VAT 

1.483.277  771.648 2.854.073  2.854.073  1.720.837  

 

Onderdeel 2025 2026 2027 2028 2029 

IBOR Wegen Duurzaam 
Veilig 

52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  

Touwbaan/Rietschans 
(icm riolering) 

  434.518    

Zomen Noord & zuid (icm 
riolering) 

321.964  321.964     

Vogelwijk Noord & Zuid 
(icm riolering) 

 442.920  442.920  442.920  442.920  

Zijlkwartier Zuid (icm 
riolering) 

  390.016  390.016  390.016  390.016  

Totaal benodigd 
budget incl. VAT 

374.164  1.207.100  1.319.654  885.136  885.136  
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Bijlage 3: Relatietabel maatregelen en eenheidsprijzen 

Eenheidsprijzen GBI asfalt 

 
 

  

Weg-type Maatregelgroep Onderhoudsmaatregel  Eenh. Prijs 

1 Conserveren Wt A1: Deklaag vervangen 37,13€        

1 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A1: Frezen 8 cm + Inlage 15% oppervlak 15,37€        

1 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A1: Frezen 8 cm + Inlage 15% oppervlak + Nieuwe deklaag 41,37€        

1 Ophogen Wt A1: Ophogen + Nieuwe constructie 108,97€     

1 Rehabilitatie Wt A1: Asfalt + Fundering vervangen 97,33€        

1 Verbeteren vlakheid Wt A1: Uitvullen + deklaag aanbrengen 51,72€        

1 Versterken Wt A1: Frezen 8 cm + Tussenlaag + Deklaag 58,11€        

2 Conserveren Wt A2: Dunne deklaag SMA 0/11 30,07€        

2 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A2: Frezen 8 cm + Inlage 15% oppervlak 15,37€        

2 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A2: Frezen 8 cm + Inlage 15% oppervlak + Dunne deklaag 34,32€        

2 Ophogen Wt A2: Ophogen + Nieuwe constructie 101,95€     

2 Rehabilitatie Wt A2: Asfalt + Fundering vervangen 90,31€        

2 Verbeteren vlakheid Wt A2: Uitvullen + deklaag aanbrengen 46,70€        

2 Versterken Wt A2: Frezen + Deklaag 34,62€        

3 Conserveren Wt A3: Dunne deklaag SMA 0/8 27,80€        

3 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A3: Frezen 6 cm + Inlage 15% oppervlak 14,00€        

3 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A3: Frezen 6 cm + Inlage 15% oppervlak + Dunne deklaag 30,69€        

3 Ophogen Wt A3: Ophogen + Nieuwe constructie 101,95€     

3 Rehabilitatie Wt A3: Asfalt + Fundering vervangen 90,31€        

3 Verbeteren vlakheid Wt A3: Uitvullen + deklaag aanbrengen 44,23€        

3 Versterken Wt A3: Frezen + Deklaag 34,62€        

4 Conserveren Wt A4: Dubbele oppervlakbehandeling 8,93€          

4 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A4: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak 12,64€        

4 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A4: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak + dubbele oppervlakbehandeling 19,37€        

4 Ophogen Wt A4: Ophogen + Nieuwe constructie 96,35€        

4 Rehabilitatie Wt A4: Asfalt + Fundering vervangen 84,72€        

4 Verbeteren vlakheid Wt A4: Uitvullen + deklaag aanbrengen 44,23€        

4 Versterken Wt A4: Frezen + Deklaag 34,62€        

5 Conserveren Wt A5: Oppervlakbehandeling 4,41€          

5 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A5: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak 10,13€        

5 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A5: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak + oppervlakbehandeling 16,73€        

5 Ophogen Wt A5: Ophogen + Nieuwe constructie 91,76€        

5 Rehabilitatie Wt A5: Asfalt + Fundering vervangen 80,12€        

5 Verbeteren vlakheid Wt A5: Profileer deklaag 32,10€        

5 Versterken Wt A5: Frezen + Deklaag 32,10€        

6 Conserveren Wt A6: Oppervlakbehandeling 4,41€          

6 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A6: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak 10,13€        

6 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A6: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak + oppervlakbehandeling 16,73€        

6 Ophogen Wt A6: Ophogen + Nieuwe constructie 89,20€        

6 Rehabilitatie Wt A6: Asfalt + Fundering vervangen 77,56€        

6 Verbeteren vlakheid Wt A6: Profileer deklaag 32,10€        

6 Versterken Wt A6: Frezen + Deklaag 32,10€        

7 Conserveren Wt A7: Oppervlakbehandeling 4,41€          

7 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A7: Frezen 3 cm + Inlage 15% oppervlak 11,31€        

7 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A7: Frezen 3 cm + Inlage 15% oppervlak + oppervlakbehandeling 12,54€        

7 Ophogen Wt A7: Ophogen + Nieuwe constructie 97,25€        

7 Rehabilitatie Wt A7: Asfalt vervangen 73,27€        

7 Verbeteren vlakheid Wt A7: Profileer deklaag 52,25€        

7 Versterken Wt A7: Overlagen 45,05€        
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Eenheidsprijzen GBI elementenverharding 

 
 

 

  

Weg-type Maatregelgroep Onderhoudsmaatregel Eenh. Prijs

3 Gedeeltelijk groot onderhoud 30% Wt E3: Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak 14,92€     

3 Gedeeltelijk groot onderhoud 50% Wt E3: Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak 21,54€     

3 Ophogen Wt E3: Ophogen + Herstraten 65,93€     

3 Rehabilitatie Wt E3: Nieuwe elementen + Fundering vervangen 90,16€     

3 Verbeteren vlakheid Wt E3: Herstraten 100% 42,92€     

4 Gedeeltelijk groot onderhoud 30% Wt E4: Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak 13,79€     

4 Gedeeltelijk groot onderhoud 50% Wt E4: Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak 21,54€     

4 Ophogen Wt E4: Ophogen + Herstraten 65,18€     

4 Rehabilitatie Wt E4: Nieuwe elementen + Fundering vervangen 89,41€     

4 Verbeteren vlakheid Wt E4: Herstraten 100% 42,16€     

5 Gedeeltelijk groot onderhoud 30% Wt E5: Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak 13,35€     

5 Gedeeltelijk groot onderhoud 50% Wt E5: Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak 20,25€     

5 Ophogen Wt E5: Ophogen + Herstraten 62,96€     

5 Rehabilitatie Wt E5: Nieuwe elementen + Fundering vervangen 87,20€     

5 Verbeteren vlakheid Wt E5: Herstraten 100% 38,83€     

6 Gedeeltelijk groot onderhoud 30% Wt E6: Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak 13,07€     

6 Gedeeltelijk groot onderhoud 50% Wt E6: Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak 19,77€     

6 Ophogen Wt E6: Ophogen + Hertegelen 41,88€     

6 Rehabilitatie Wt E6: Nieuwe elementen + Fundering vervangen 86,23€     

6 Verbeteren vlakheid Wt E6: Herstraten 100% 37,86€     

7 Gedeeltelijk groot onderhoud 30% Wt E7: Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak 15,17€     

7 Gedeeltelijk groot onderhoud 50% Wt E7: Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak 23,28€     

7 Ophogen Wt E7: Ophogen + Hertegelen 41,88€     

7 Rehabilitatie Wt E7: Nieuwe elementen 59,77€     

7 Verbeteren vlakheid Wt E7: Herstraten 100% 44,89€     
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Bijlage 4: Cyclische beheerkosten  

Asfalt 

wegtype 

ondergrond 

zand klei klei/veen veen 

1 hoofdwegennet € 4,27  € 4,27  € 4,07  € 7,39  

2 zwaar belaste weg € 1,98  € 1,98  € 2,35  € 3,76  

3 gemiddeld belaste weg € 1,90  € 1,90  € 2,19  € 3,31  

4 licht belaste weg € 1,35  € 1,35  € 2,04  € 2,11  

5 weg in woongebied € 0,77  € 1,79  € 1,49  € 2,40  

6 weg in verblijfsgebied € 0,77  € 0,77  € 1,59  € 2,40  

7 fietspaden € 1,85  € 1,85  € 1,51  € 1,51  

Cyclusbedrag excl. rehabilitatie per m2 per jaar 

  

     Elementen 

wegtype 

ondergrond 

zand klei klei/veen veen 

3 gemiddeld belaste weg € 2,20  € 2,20  € 2,96  € 3,91  

4 licht belaste weg € 1,92  € 1,92  € 2,50  € 3,87  

5 weg in woongebied € 1,77  € 1,77  € 2,33  € 2,33  

6 weg in verblijfsgebied € 1,72  € 1,72  € 2,35  € 2,27  

7 fietspaden € 2,40  € 2,40  € 3,10  € 3,63  

Cyclusbedrag excl. rehabilitatie per m2 per jaar 

   

Asfalt 

wegtype 

ondergrond 

zand klei klei/veen veen 

1 hoofdwegennet € 2,21  € 2,21  € 2,21  € 2,21  

2 zwaar belaste weg € 2,05  € 2,05  € 2,05  € 2,05  

3 gemiddeld belaste weg € 2,05  € 2,05  € 2,05  € 2,05  

4 licht belaste weg € 1,93  € 1,93  € 1,93  € 1,93  

5 weg in woongebied € 1,82  € 1,82  € 1,82  € 1,82  

6 weg in verblijfsgebied € 1,76  € 1,76  € 1,76  € 1,76  

7 fietspaden € 1,33  € 1,33  € 1,33  € 1,33  

Rehabilitatiebedrag per m2 per jaar 

   

     Elementen 

wegtype 

ondergrond 

zand klei klei/veen veen 

3 gemiddeld belaste weg € 2,05  € 2,05  € 2,05  € 2,05  

4 licht belaste weg € 2,03  € 2,03  € 2,03  € 2,03  

5 weg in woongebied € 1,98  € 1,98  € 1,98  € 1,98  

6 weg in verblijfsgebied € 1,96  € 1,96  € 1,96  € 1,96  

7 fietspaden € 1,09  € 1,09  € 1,09  € 1,09  

Rehabilitatiebedrag per m2 per jaar 
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Bijlage 5: Verklarende woordenlijst 

Basisplanning  Planning en begroting waarbij onderhoudsmaatregelen op 

basis van een globale visuele weginspectie 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. Thema hierbij zijn veiligheid, 

duurzaamheid, het comfort en het aanzien). 

 

Budget De financiële middelen die beschikbaar zijn voor het beheer 

en onderhoud van de wegen. 

 

Budgetplanning en –

begroting 

Planning en begroting, waarbij onderhoudsmaatregelen zijn 

verschoven als gevolg van opgelegd budget of gestelde 

prioriteiten. 

 

C.R.O.W. Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, 

water en Wegenbouw en Verkeerstechniek.  

 

Cyclische beheerkosten De gemiddelde jaarlijkse kosten voor het beheer van 

weginfrastructuur op basis van zijn inrichting of functie. 

CROW heeft hiervoor een kostensystematiek ontwikkeld in 

publicatie 145. In deze cyclische beheerkosten worden ook 

de kosten voor vervanging bij een volledige reconstructie 

meegenomen. 

 

Gemuteerde basisplanning Onderhoudsplanning waarbij de basisplanning is afgestemd 

op de gemeentelijke situatie en vervolgens is gemuteerd. 

 

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.  

 

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. 

 

Korte termijnplanning Planning van onderhoudsmaatregelen voor de periode van 

1-2 jaar. 
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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. 

 

Lange termijnplanning Planning voor de periode van meer dan 5 jaar. 

 

Levensduur Verwachte levensduur van een object, berekend tot het 

moment waarop een onderhoudsrichtlijn wordt 

overschreden. 

 

Maatregelgroep Groep van gelijksoortige onderhoudsmaatregelen. 

 

Maatregeltoets Beoordeling van de door het systeem gegenereerde 

maatregel en planjaar, daarbij vindt ook afstemming met 

andere plannen en beleidsambities. 

  

Middellange termijnplanning Planning van onderhoudsmaatregelen voor de periode van 

3-5 jaar. 

  

Planjaar Jaar waarin een onderhoudsmaatregel wordt gepland. 

  

Rehabilitatie van de weg Maatregelen om de kwaliteit van de verharding weer op het 

gewenste niveau te brengen zonder de inrichting van de 

weg aan te passen, en waarbij de levensduur wordt 

verlengd (begrippenlijst BBV). 

 

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 tot 2 jaar 

onderhoud noodzakelijk is. 

 

  

Verhardingstype Groep van gelijksoortige wegverhardingen; er wordt 

onderscheid gemaakt in de verhardingstypen asfalt, 

elementen en cementbeton. 

 

  

Verhardingssoort Onderverdeling binnen een verhardingstype (asfalt, 

elementen of cementbeton). 

 

Visuele inspectie Bij een globale visuele weginspecie worden de zichtbare 

schades van een wegen beoordeeld en eenduidig 

vastgelegd.  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. 

  

Waarschuwingsgrens  Waarde van een schade waarbij binnen 3 tot 5 jaar 



 

Gemeente Leiderdorp  50 Definitief 

 

Beheerplan wegen 2020-2029  13-2-2019    

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 Gedeelte van een weg, fietspad of voetpad, dat in 

lengterichting wordt begrensd. 

 

 


