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Samenvatting en aanbevelingen  

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van dit Wegenbeleidsplan Oude IJsselstreek, 
2019 – 2023, daarna worden de belangrijkste aanbevelingen op een rij gezet. Verdere 
verdieping en onderbouwing vindt u in de verschillende hoofdstukken. 

Samenvatting 

De gemeente Oude IJsselstreek beheert circa 2,8 miljoen vierkante meter verhardingen. Het 
grootste deel is in gebruik als rijbaan (74%), het meest gebruikte materiaal is asfalt. Ten opzichte 
van andere gemeenten is er meer vierkante meter verharding per inwoner (wel vergelijkbaar met 
andere landelijk gelegen gemeenten).  

In dit Wegenbeleidsplan is vastgelegd hoe de gemeente invulling geeft aan de wettelijke 
zorgplicht voor wegen. De andere beleidsplannen voor wegen en openbare ruimte zijn in beeld 
gebracht. Waar mogelijk wordt actief naar synergievoordeel gezocht. Een aantal andere 
beleidskaders (bijvoorbeeld GVVP, zandwegen) hebben geen direct beschikbare budgetten om 
uitvoering te geven aan maatregelen. Dit legt in beperkte mate druk op het onderhoudsbudget 
wegen.  

De wegen zijn de afgelopen beleidsperiode onderhouden met kwaliteitsambitie Basis. De 
uitgevoerde weginspecties tonen aan dat de kwaliteit een lichte stijging laat zien richting 
kwaliteitsniveau Basis. Op dit moment wordt de kwaliteitsambitie Basis nog niet overal bereikt, 
met name de asfaltverhardingen blijven achter.  

Voorgesteld wordt om de kwaliteitsambitie Basis ook voor de komende beleidsperiode te 
hanteren. Dit kwaliteitsniveau laat zich omschrijven als ‘heel en veilig’ en de risico’s zijn redelijk 
beperkt. Op basis van dit kwaliteitsniveau en de uitgangspunten van de gemeente Oude 
IJsselstreek is een (theoretische) berekening gemaakt van het gemiddeld benodigde budget. Voor 
groot onderhoud komt deze uit op € 1,78 miljoen per jaar. Gezien de praktijk in de afgelopen 
jaren en de met het huidige budget ingezette lichte kwaliteit stijging, wordt verwacht dat het 
beschikbare budget vanaf 2019 voldoende is (€ 1,58 miljoen per jaar). 

De komende beleidsperiode is binnen wegbeheer extra aandacht voor de gevolgen van een 
inclusieve samenleving, klimaatverandering en circulaire economie. Waar mogelijk wordt hierop 
ingespeeld, eventueel wordt in de vorm van pilots geëxperimenteerd.   

De financiering van wegbeheer geschiedt rechtstreeks vanuit de exploitatie. Er is geen 
onderhoudsreserve of (egalisatie)voorziening aanwezig. Door wijzigingen in de financiële kaders 
(BBV: Besluit Begroting en Verantwoording 2017) is het niet langer toegestaan vervangingen van 
wegen te financieren vanuit het onderhoudsbudget. De vervangingen zullen de komende periode 
in beeld worden gebracht middels een meerjarenplan vervangingen. Hierin zullen ook de kosten 
en financiering worden opgenomen. 
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Op basis van de kaders uit dit beleidsplan worden de verhardingen daadwerkelijke beheerd en 
worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Dit cyclisch proces is vastgelegd en zal de komende 
jaren worden gebruikt om invulling te geven aan het wegbeheer binnen de gemeente Oude 
IJsselstreek.  

Aanbevelingen 

 De areaalgegevens (kwantitatief en kwalitatief) zijn een belangrijke basis voor het 
wegbeheer binnen de gemeente. Gedurende het opstellen van dit plan zijn er 
meermaals vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de areaalgegevens. Advies is 
de komende jaren de areaalgegevens actueel, betrouwbaar en compleet vast te leggen 
in het beheersysteem. Daarnaast wordt geadviseerd de komende periode een koppeling 
te leggen met de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie). 

 De gemeente heeft een ambitie om de wegen te onderhouden op kwaliteitsniveau 
Basis, voor de elementverhardingen wordt dit grotendeel bereikt. Voor de 
asfaltverhardingen echter nog niet. Aanbeveling is de komende jaren de focus te leggen 
op asfaltverhardingen. 

 Er is geen structureel investeringsbudget voor vervanging van wegen beschikbaar. 
Advies is de komende periode de vervangingen in beeld te brengen en de kosten en 
financiering op orde te brengen. Het niet uitvoeren van vervangingen is een bedreiging 
voor het onderhoudsbudget wegen.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Wegbeheer is een wezenlijk onderdeel van het beheer van de openbare ruimte in de gemeente 
Oude IJsselstreek. Vanuit de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht voor verhardingen. Dit 
betekent dat de gemeente als wegbeheerder te allen tijde verantwoordelijk is voor de kwaliteit 
(de onderhoudstoestand) van de verhardingen die het in beheer heeft. Het gebruik van de wegen 
moet veilig kunnen plaatsvinden. Schades/ongevallen door gebreken aan de weg moeten zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Om het beheer en onderhoud van het gemeentelijk areaal op 
doelmatige en efficiënte wijze uit te voeren is een nieuw Wegenbeleidsplan opgesteld. 

Eind 2018 liep het Beleidsplan Wegen voor de periode 2014-2018 af, tot vaststelling van dit 
nieuwe plan blijft deze van kracht. Het voorliggende Wegenbeleidsplan betreft de periode 2019-
2023. In dit beleidsplan worden de kaders voor het wegbeheer geactualiseerd en gesteld. Op 
basis van de in dit beleidsplan gemaakte keuzes worden de verhardingen binnen de gemeente de 
komende jaren daadwerkelijk beheerd en wordt uitvoering gegeven aan 
onderhoudsmaatregelen. Dit beleidsplan geeft nadrukkelijk alleen invulling aan het beheren en 
onderhouden van de verhardingen tijdens de levensduur. Het vervangen van wegen aan het 
einde van de levensduur maken geen onderdeel uit van de analyses en (kosten)berekeningen. 
Advies is hier integraal voor de openbare ruimte invulling aan te geven.  

In dit plan wordt gewerkt met het kwaliteitsgericht beheren. Deze methode is geschikt om te 
komen tot goede kwaliteitsafspraken per gebied (structuurelementen) die zowel door het 
bestuur als de beheerder worden gedragen. Er wordt gesproken in de gradaties van kwaliteit: 
zeer hoog, hoog, basis, laag en zeer laag. Deze kwaliteitsniveaus zijn vastgelegd in een 
kwaliteitsmeetlat (zie bijlage 1). Afhankelijk van de keuze wordt ook het benodigde budget 
berekend. 
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1.2 Leeswijzer 

Dit Wegenbeleidsplan is opgebouwd rondom een aantal centrale vragen. Per hoofdstuk wordt 
een van deze vragen beantwoord. Achtereenvolgens leest u: 

Nr. Titel Inhoud 

2 Wat hebben we? 
Informatie over het beheerareaal, hoeveelheden en 
specifieke kenmerken 

3 Wat moeten we? 
De reeds vastgestelde (beleids-)kaders en wetten die raken 
aan het wegenbeleid 

4 
Wat hebben we gedaan 
en bereikt? 

Een terugblik op de afgelopen beleidsperiode en inzicht in het 
behaalde kwaliteitsverloop 

5 Wat willen we? 
Uitgangspunten en ambitie voor de komende beleidsperiode, 
inclusief benodigde budgetten 

6 
Wat zijn de financiële 
kaders? 

Inzicht in de financieringsmethode van wegenonderhoud 

7 Hoe pakken we dit aan? 
Op welke wijze gaan we de komende jaren invulling geven 
aan wegbeheer 

 Bijlagen Verdiepende en onderbouwende documenten 
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2 Wat hebben we? 

In dit hoofdstuk gaan we in op het beheerareaal van de gemeente Oude IJsselstreek. 
Allereerst beschrijven we de vaste gegevens van het wegenareaal. Het gaat 
bijvoorbeeld om: Wat ligt er nu? Welke functie heeft het? Hoe oud is het? Alle 
figuren en overzichten zijn gemaakt op basis van het wegenbeheersysteem van de gemeente 
(peildatum mei 2018). 

2.1 Omvang en opbouw beheerareaal 

1. Verhardingstype 

In de gemeente Oude IJsselstreek ligt een totaal oppervlak van circa 2.800.000 m² aan 
verhardingen. Onderstaande grafiek geeft inzicht in de verschillende verhardingstypen. Van het 
totale areaal bestaat 57% uit asfaltverharding en 40% uit elementenverharding. De overige 3% 
bestaat uit betonverharding, halfverharding en onverharde wegen. 
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3%
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2. Verhardingsfunctie 

Het wegenareaal wordt gebruikt voor verschillende functies. Onderstaande grafiek geen inzicht 
in de oppervlaktes per functie. De functie “overige” bestaat voornamelijk uit rabatstroken, 
rammelstroken, in- en uitritten, verkeersgeleiders en containerplekken. 

3. Wegtype 

Landelijk worden wegen gecategoriseerd naar (CROW)wegtypen. De wegtypen geven inzicht in 
de ligging en het gebruik van de weg. Onderstaande grafiek geeft inzicht in de oppervlakte per 
wegtype. 
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4. Aanlegperiode 

Onderstaande grafiek geeft het oppervlak van de verharding per aanlegperiode weer: 

Opvallend is de hoeveelheid wegen met een onbekend aanlegjaar. Dit zijn met name onverharde 
en halfverharde wegen en bermverharding. De impact van deze onbekende aanlegjaren op de 
berekeningen is klein, aangezien deze met name van belang zijn bij asfalt en elementen wegen.  
Het advies is de komende beleidsperiode deze beheerdata aan te vullen en bij te houden. 
Hiervoor is het realiseren van een koppeling met de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie) 
handig en doeltreffend. 

2.2 Kenmerken wegenareaal 

Op basis van bovenstaande figuren en overzichten is inzicht verkregen in de belangrijkste 
kenmerken van het beheerareaal van de gemeente Oude IJsselstreek. Op basis van deze figuren 
kan geconcludeerd worden: 

 De gemeente beheert een groot buitengebied met veel agrarische activiteit 

 Gelegen in een landelijk gebied met relatief kleine kernen 

 Veel verharding per inwoner, circa 70 m² per inwoner ten opzichte van 59 m² landelijk 
gemiddelde, conform Benchmark BOR - Trends en ontwikkelingen Antea Group (2017) 

 Veel (relatief dure) asfaltverhardingen in beheer ten opzichte van andere gemeentes 

 Het overgrote deel van de verhardingen is in gebruik als rijbaan (74%) 
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3 Wat moeten we? 

De wegbeheerder is gebonden aan een aantal (landelijke) regels en wetgeving. Ook 

zijn er bepaalde beleids- en beheerstukken vastgesteld in de gemeente Oude 

IJsselstreek. Stukken die een relatie hebben met het nieuwe wegenbeleid worden hier 

kort besproken.  

3.1 Wettelijk (en juridisch) kader 

Wegenwet 

Vanuit de Wegenwet is de zorgplicht voor de wegen neergelegd bij de wegbeheerder. De 

wegbeheerder is verplicht invulling te geven aan deze zorgplicht. De wegen moeten voldoende 

van kwaliteit zijn om de noodzakelijke functie te kunnen vervullen. Als voldoende kan worden 

aangetoond dat de wegbeheerder niet voldoet aan de zorgplicht kan hij aansprakelijk worden 

gesteld voor eventuele gevolgschade.  

Middels dit Wegenbeleidsplan geeft de gemeente een opzet voor de invulling van de zorgplicht, 

verdere invulling en een consistente uitvoering buiten zijn daarnaast van groot belang. In 

verschillende CROW (kenniscentrum voor verkeer vervoer en infrastructuur) publicaties is 

aangegeven hoe de wegbeheerder goede invulling kan geven aan zijn zorgplicht. Verschillende 

landelijke normen en regels zijn hierin vastgelegd, deze normen worden in het beheerpakket 

geborgd en gebruikt als uitgangspunt voor het wegbeheer. 

Gemeentewet 

De Gemeentewet geeft een verplichting voor verkeers- en sociale veiligheid. Deze wet geldt 

breder dan alleen voor wegen. De gehele openbare ruimte draagt bij aan een sociaal en 

verkeersveilig klimaat, wegen is slechts een gedeelte hiervan. Om invulling te geven aan de eisen 

vanuit deze wet is met name afstemming met andere (beheer)plannen van belang. 

Provincie Gelderland 

De provincie Gelderland heeft een controlerende rol. Ze toetsen of het onderhoudsbudget 

wegen aansluit bij het vastgestelde kwaliteitsniveau. De provincie spreekt zich niet uit over het te 

hanteren kwaliteitsniveau. De gemeente mag dit zelf bepalen. Wel is de provincie van mening dat 

wegen structureel moeten worden onderhouden om kapitaalsvernietiging te voorkomen. Ook 

moet achterstallig onderhoud worden vermeden. De provincie toetst jaarlijks of de gemeente 

Oude IJsselstreek aan deze eisen voldoet.

3.2 Vigerende beleidskaders 

Naast het vigerende Beleidsplan Wegen 2014-2018 waarin invulling wordt gegeven aan het groot 

(en klein) onderhoud wegen zijn beheer- en beleidsstukken vastgesteld. De belangrijkste worden 

kort besproken: 
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1. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 

In het GVVP Oude IJsselstreek 2012-2020, vastgesteld op 7 november 2011, is als 

uitgangspunt opgenomen dat we “Werk met werk maken”. Bij uitvoering wordt 

samenwerking met wegbeheer gezocht. Het GVVP is geen eindproduct, maar het 

startdocument van een (interactieve) samenwerking met alle geledingen in de gemeente, 

om gezamenlijk te werken aan een bereikbare en leefbare gemeente. De looptijd van dit  

GVVP is tot en met 2021, dit plan zal daarom de komende jaren worden geactualiseerd. 

De staat van beheer en onderhoud van de wegen heeft invloed op de functionaliteit en 

verkeersveiligheid.  

2. Gladheidbestrijdingplan 

In het Gladheidbestrijdingsplan staat hoe de gemeente er voor zorgt dat bij gladheid de 

wegen zo veilig mogelijk zijn voor weggebruikers. Ook dit valt onder de wettelijke zorgplicht 

van de wegbeheerder. Om de veiligheid te garanderen heeft de gemeente Oude IJsselstreek 

jaarlijks circa € 10.000 voor strooizout en onderhoud aan de strooimachines beschikbaar. De 

strooiroutes en de urgentie zijn vastgelegd.  

3. Onkruidbeheersing op verharding 

Onkruidbeheersing wordt uitgevoerd conform een beeldkwaliteitsbestek. Het betreft niet-

chemische onkruidbeheersing, uitsluitend verhardingen binnen de bebouwde kom. Het 

areaal wordt beheerst op kwaliteitsniveau A (Hoog). Het bestrijden van onkruid met behulp 

van staalborstels of stomen kan zorgen voor een versnelde degradatie van de verhardingen.  

4. Bermverhardingen 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft een groot deel van de wegbermen voorzien van 

bermverharding. Bermverharding zorgt voor een veiligere situatie op de weg en behoud van 

de wegconstructie. Het beleid rond bermverharding in de gemeente Oude IJsselstreek is dat 

afhankelijk van de situatie een keuze wordt gemaakt voor het type bermverharding. Voor de 

aanleg en het onderhoud van bermverharding heeft de gemeente Oude IJsselstreek jaarlijks 

circa € 80.000 in een eigen budget beschikbaar (binnen budget groot onderhoud wegen). 

Waar nodig wordt bij het onderhoud aan bermverhardingen het kadastraal eigendom van de 

gemeente gecontroleerd. Dit wordt gedaan om zo kosteneffectief mogelijk te werken, als de 

berm breed genoeg is kan ‘werk-met-werk’ gemaakt worden, waardoor aanvoer van grond 

niet nodig is. 

5. Beleidsnota Zandwegen 

De Beleidsnota Zandwegen is in 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota is de 

visie op de zandwegen gevormd. Bij een aanleiding worden de mogelijke maatregelen 

afgewogen met behulp van het opgenomen afwegingskader/schema. Deze maatregel kan 

variëren van bijvoorbeeld niets doen, een knip aanbrengen tot het verharden van de 

zandweg. Onderhoud/ beheermaatregelen (schaven) vinden plaats binnen het bestaande 

(wegbeheer)budget. Voor eventuele aanvullende maatregelen, voortkomend uit het 

afwegingskader, worden separaat middelen aangevraagd.  
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3.3 Aangrenzende beleidsterreinen 

Naast de vigerende beleidskaders die directe invloed hebben op wegbeheer, zijn ook de 
beleidskaders van de overige objecten binnen de openbare ruimte interessant. Er wordt gekeken  
naar integrale kansen of juist risico’s voor het wegbeheer(budget). 

1. Gemeentelijk Rioleringsplan 
Binnen de Waterwet heeft de gemeente de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater 
en grondwater. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is opgenomen hoe de gemeente 
omgaat met deze drie zorgplichten en bevat:

 Een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en 
het transport van afvalwater en het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting 
aan vervanging toe zijn; 

 Een overzicht van de financiële gevolgen van het GRP. 

Op 5 september 2016 is het Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020 vastgesteld. Dit plan 
heeft, in afwijking van eerdere plannen, een looptijd van vier jaar. De looptijd van dit GRP 
sluit aan op de geldigheidsduur van het Waterplan van de provincie Gelderland, het 
Waterbeheerplan van het waterschap Rijn en IJssel en de GRP’en van de gemeenten 
Doetinchem en Montferland. Uitgangspunt is om in 2020 gezamenlijk een beleidsplan op te 
stellen rondom de afvalwaterketen. 

Bij de vervangingsplanning vrijverval riolering wordt uitgegaan van 75% vervangen en 25% 
relinen. Er worden kosten voor wegverharding boven de sleuf meegenomen. Door integrale 
samenwerking tussen wegen en riolering kan daarmee voordeel worden bereikt.   

2. Beheerplan Kunstwerken 
In het beheerplan is het beheer en onderhoud van bruggen en viaducten beschreven. 

Duikers, duikerbruggen, steigers en beschoeiingen zijn opgenomen in het GRP. De gemeente 

onderhoudt de infrastructurele kunstwerken op kwaliteitsniveau Basis. Dit betekent 

‘functioneel’ onderhoud tegen zo laag mogelijke kosten en een zo lang mogelijke levensduur. 

Bij uitvoering van onderhoud wordt indien mogelijk afstemming gezocht met aanwezige 

wegen. 

3. Beheerplan Openbare Verlichting 
Op 17 februari 2012 heeft de gemeente Oude IJsselstreek het beleidsplan “Licht op Maat” 

vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe inwoners, bedrijven, maar ook de gemeente 

bewuster met verlichting kan omgaan. Het motto binnen het nieuwe beleid is dan ook: 

“Verlichten? Nee, tenzij… er goede redenen zijn om wel verlichting te plaatsen”. Dit betekent 

dat zij alleen verlichten waar en wanneer dat nodig is. Voor ieder gebied maakt de gemeente 

(per wegcategorie en zo mogelijk per wegvak) een afweging op maat. De gemeente houdt bij 

iedere keuze rekening met duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijke kosten. Doel: 

het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren en bij te dragen aan 

een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare omgeving.
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4 Wat hebben we gedaan en bereikt? 

In dit hoofdstuk kijken we terug op de afgelopen beleidsperiode. Wat hebben we 
gedaan aan wegbeheer? Wat voor kwaliteit hebben we bereikt? Wat heeft dit gekost? 
En welke lessen kunnen we hieruit halen voor de komende beheerperiode? 

4.1 Terugblik afgelopen beleidsperiode 

Op 22 november 2013 is het (vigerende) Beleidsplan Wegen 2014-2018 vastgesteld. Daarmee zijn 

structureel financiële middelen beschikbaar om de gemeentelijke verhardingen te onderhouden. 

Er is gekozen het wegenareaal te onderhouden op kwaliteitsniveau Basis. Basis staat voor “heel 

en veilig” tegen minimale kosten (conform CROW).  

Daarnaast wordt er jaarlijks uitvoering gegeven aan klein onderhoud. De werkzaamheden zijn 

plaatselijk en kleinschalig van aard. Dit betreft onder andere het herstel van scheuren en het 

repareren van slechte plekken in asfaltverhardingen en het plaatselijk herstel van elementen.  

Ook zijn in de hierboven genoemde periode een aantal grotere projecten uitgevoerd die hebben 

bijgedragen aan de verbetering van het kwaliteitsniveau. Onder andere zijn het de volgende 

projecten:  

Kern  Straten Jaar van uitvoering 

Gendringen Bringenborg 2015

Gendringen Grotestraat 2015

Silvolde Munstermanstr. Omgeving sportcomplex 2015

Varsseveld Korenbloemstraat 2015

Varsseveld Roggestraat 2015

Varsseveld Charlotte de Bourbonstraat 2015

Terborg Aanpassing fietspad St. Jorisplein 2015

Ulft Debbeshoek 2015

Ulft Roggestraat 2015

Varsseveld Akkerstraat 2016

Varsseveld Haverstraat/Essenkampstraat 2016

Varsseveld Parallelweg Aaltenseweg 2016

Sinderen Sinderenseweg 2017

Etten Klompendijk 2017/2018

Ulft Kerkstraat 2018

Ulft Delweg 2018

Ulft Sleegstraat 2018



Wegenbeleidsplan gemeente Oude IJsselstreek 
2019 - 2023 
projectnummer 0418438.00 
1 februari 2019 revisie 05 

Blad 12 van 21 

4.2 Wat voor kwaliteit hebben we bereikt? 

De kwaliteit van de wegen wordt één keer per twee jaar in beeld gebracht door een (globale) 

visuele weginspectie. Hierbij worden alle wegen geïnspecteerd volgens landelijke (CROW) 

maatstaven. Voor dit rapport zijn de vastgestelde schadecijfers en schadebeelden omgerekend 

naar rapportcijfers (met schaal 0 tot 10). Door dit voor alle jaren te doen waarin een 

weginspectie is uitgevoerd ontstaat een beeld van de huidige kwaliteit en het kwaliteitsverloop. 

Er is een rapportcijfer berekend voor het totale areaal tezamen en uitgesplitst naar 

verhardingstype en wegtype. De gehele kwaliteitsontwikkeling is opgenomen in bijlage 2. 

Algehele kwaliteit 
Onderstaand figuur geeft inzicht in de kwaliteitsontwikkeling van het totale areaal. 

Gemiddeld scoren de verhardingen in 2018 met rapportcijfer 5,3 (nog net) in kwaliteitsniveau 

Laag. Over de lange termijn laat de kwaliteit een lichte stijging binnen kwaliteitsniveau Laag zien.  

Kwaliteit asfaltverhardingen
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De asfaltverhardingen laten een vergelijkbaar beeld zien als de algehele kwaliteit. Alle 

asfaltverhardingen samen scoren met een rapportcijfer 4,5 in kwaliteitsniveau Laag. Over het 

algemeen is de kwaliteit van de asfaltverhardingen lager dan die van de elementenverhardingen. 

Bij asfalt wordt hiermee nog niet voldaan aan kwaliteitsniveau Basis.  

Kwaliteit elementenverhardingen 

In tegenstelling tot de asfaltverhardingen is de kwaliteit van de elementenverhardingen de 

afgelopen jaren fors gestegen. De gemiddelde kwaliteit van de elementenverhardingen ligt veel 

hoger dan die van asfaltverhardingen. Met een rapportcijfer 7,6 wordt kwaliteitsniveau Hoog 

gescoord, ruim boven de kwaliteitsambitie Basis. 

Kwaliteit per wegtype 
In de totale kwaliteitsontwikkeling (bijlage 2) is ook nog een uitsplitsing gemaakt naar 
verhardingstype en wegtype. Hieruit komt het volgende naar voren: 

 De Zwaar belaste asfaltwegen zijn na een kwaliteitsdip in 2012 weer sterk in kwaliteit 
aan het toenemen; 

 De Gemiddeld belaste asfaltwegen zijn de afgelopen jaren in kwaliteit toegenomen. Het 
rapportcijfer scoort net goed genoeg voor kwaliteitsniveau Basis;  

 Het grote areaal Licht belaste asfaltwegen scoort met een rapportcijfer 4,4 middenin 
kwaliteitsniveau Laag. Het areaal elementverhardingen in Licht belaste wegen laat een 
wisselend kwaliteitsbeeld zien (relatief klein areaal); 

 De asfaltwegen in de Woongebieden zijn er gemiddeld slechter aan toe dan de overige 
wegen (rapportcijfer 3,9). De elementverhardingen in de woonwijken zijn ten opzichte 
van 2016 met een heel punt gestegen en scoren met een rapportcijfer 7,3 bijna in 
kwaliteitsniveau Hoog; 

 De voetpaden (elementen) binnen de gemeente Oude IJsselstreek scoren met een 
rapportcijfer 8,6 in kwaliteitsniveau Hoog; 

 de asfalt fietspaden lopen weer iets in op de kwaliteit met een rapportcijfer 6,1 en de 
elementen fietspaden zijn in kwaliteit gelijk gebleven. 
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4.3 Wat heeft dit gekost? 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de uitgaven in de afgelopen jaren. 

Jaar 
Klein onderhoud Groot 

onderhoud 
Vervanging / 
Investeringen 

Totaal 

2014 € 147.000,00 € 1.010.000,00 € 0,00 € 1.157.000,00

2015 € 138.983,00 €    954.920,00 € 2.435.000,00 € 3.528.903,00

2016 € 151.500,00 € 1.010.000,00 € 290.000,00 € 1.451.500,00

2017 € 161.500,00 € 1.000.000,00 € 400.000,00 € 1.561.500,00

2018 € 161.500,00 € 1.000.000,00 € 400.000,00 € 1.561.500,00

De afgelopen beleidsperiode zijn verschillende werkwijze gehanteerd op het gebied van 
financiering van wegbeheer. Het groot en klein onderhoud wordt direct nu direct vanuit de 
exploitatie gefinancierd, voor vervanging is geen structureel investeringsbudget beschikbaar. 

4.4 Wat nemen we mee naar de komende beleidsperiode? 

In de afgelopen beleidsperiode zijn een aantal zaken geleerd die worden meegenomen naar de 
komende beleidsperiode; 

 Er is gestart met het ombuigen van de budgetgestuurde werkwijze (het budget bepaalt 
wat kan worden uitgevoerd) naar een kwaliteitsgestuurde (het beoogde kwaliteitsbeeld 
bepaalt wat wordt uitgevoerd). De komende beleidsperiode wordt deze ombuiging 
verder doorgezet. 

 De gemeente werkt op het gebied van wegbeheer graag mee aan inventieve en 
innovatieve oplossingen. Hiermee wordt ruimte geboden aan ontwikkelingen uit de 
markt, maar wordt ook het beschikbare budget zo optimaal mogelijk ingezet.  

 De afgelopen periode is een werkwijze ontwikkeld voor de omgang met klein onderhoud 
(wijkgericht). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van lokale aannemers. De ervaring 
hiermee is positief en wordt meegenomen naar de komende beleidsperiode. 

 De kwaliteit van de elementverhardingen ligt ruim boven de ambitie.  
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5 Wat willen we? 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft als wegbeheerder een keus hoe vorm te geven aan 
de zorgplicht voor wegbeheer. In dit hoofdstuk lichten we de verschillende keuzes toe 
en geven we inzicht in de financiële gevolgen.  

5.1 Keuze kwaliteitsniveau Basis 

Tot nu toe beheert de gemeente Oude IJsselstreek het wegenareaal op kwaliteitsniveau Basis 
(CROW B). Dit kwaliteitsniveau laat zich omschrijven als ‘heel en veilig’ (CROW richtlijn, conform 
publicatie 147). De CROW heeft beelden van dit kwaliteitsniveau ook vastgelegd in beelden 
(CROW publicatie 323, onderdeel Verharding), zie ook bijgevoegde kwaliteitsladder.  

Kwaliteitsniveau Basis heeft als voordeel dat het voldoet aan de landelijke standaarden. Binnen 
dit kwaliteitsniveau is beperkte kans op kapitaalvernietiging en het risico op aansprakelijkheid is 
beperkt. Bij keuze voor kwaliteitsniveau Basis voor het gehele wegenareaal is het relatief 
eenvoudig in onderhoud en prijstechnisch gunstig. Binnen dit kwaliteitsniveau worden schades in 
wegen toegestaan zolang veiligheid niet in het geding komt. Er is geen sprake van een visueel 
heel mooi wegennet, gerepareerde schades blijven bijvoorbeeld goed zichtbaar. Dit 
kwaliteitsniveau laat slechts heel beperkt kleine extra’s toe, er kunnen geen grote gebieden 
(bijvoorbeeld centra) op een echt net kwaliteitsniveau (Hoog) worden onderhouden. Extra 
bijdrage aan thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid en klimaat zijn binnen dit kwaliteitsniveau 
lastig.  

In dit Wegenbeleidsplan wordt voorgesteld dit kwaliteitsniveau te handhaven voor de komende 
beleidsperiode. 

5.2 Uitgangspunten financiële berekening 

Voor de berekening van jaarlijkse onderhoudskosten zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

 Areaalomvang conform wegbeheersysteem Kikker mei 2018 (alleen vlakken); 

 Alleen bij gemeente in beheer zijnde wegen, geen provinciale wegen, rijkswegen of 
particuliere wegen; 

 Alleen verharde wegenarealen worden meegenomen, dus geen onverharde, 
halfverharde wegen, geen bermen; 

 Geen areaal op gemeentelijke begraafplaatsen of op speelterreinen; 

 Jaarlijks gelijk bedrag op basis van gemiddelde (groot) onderhoudskosten; 

 Opgebouwd met vaste onderhoudscyli per wegtype (bijvoorbeeld ieder 15 jaar 30% 
herstraten, in jaar 30, 50% herstraten en vervangen in jaar 60) gestart op basis van jaar 
van aanleg van het wegvakonderdeel; 

 Daadwerkelijke invulling van (gemiddeld) jaarlijks budget op basis van schades en 
meldingen vanuit de weginspectie en de praktijk. Indien nodig worden grote afwijkingen 
(bijvoorbeeld ernstige winter) gemeld en op extra kosten gezet in de volgende 
begroting;  
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 Alleen in stand houden wat er al is, uitgaande van dezelfde materialen, dezelfde 
constructieopbouw, dezelfde wegbreedte, et cetera;  

 Kostenkengetallen (kosten maatregel, materiaal, materieel en arbeid) afgestemd op de 
Oude IJsselstreekse situatie; 

 Onderhoudscycli conform Antea Group standaard versie 6.3;  

 De volgende staartkosten (over de kale kosten uit de kennisbank) worden voorgesteld: 
Algemene kosten 5%, Uitvoeringskosten 2%, Winst en risico 2%, 
Voorbereiding/Administratie/Toezicht (VAT) 5%; 

 Alleen kosten voor groot onderhoud, geen kosten voor vervanging, geen kosten voor 
klein/calamiteiten onderhoud, geen kosten voor levensduurverlengend onderhoud 
(conform BBV), geen kosten voor verzorgend onderhoud (bijvoorbeeld straatvegen of 
onkruidbeheersing); 

 Berekende kosten geven inzicht in het in stand houden van het areaal op het gewenste 
kwaliteitsniveau. Er worden geen kosten of voordeel berekend voor het op niveau 
brengen van het huidige areaal.  

5.3 Jaarlijkse kosten groot onderhoud 

Met bovenstaande uitgangspunten, het beheerareaal en de kwaliteitsambitie Basis is een 
berekening gemaakt voor de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten voor het areaal van de 
gemeente Oude IJsselstreek.  

Deze theoretische berekening komt uit op € 1,78 miljoen per jaar, dit is circa € 0,66 per vierkante 
meter verharding. In vergelijking met andere gemeenten in Nederland lijkt dit een realistisch 
bedrag. De gemeente Oude IJsselstreek kent namelijk een stabiele grondsoort wat zorgt voor 
lagere onderhoudskosten ten opzichte van het gemiddelde in Nederland (op basis van 
Benchmark Antea Group 2017, landelijke gemiddelde € 0,77 per vierkante meter). 

Naast de groot onderhoudskosten dient men rekening te houden met kosten voor klein 
onderhoud (10 – 15% van de groot onderhoudskosten) en vervangingen (zie ook 6.1).  

Het beschikbare budget voor 2019 en verder is € 1.580.500 per jaar. In de praktijk is met dit 
bedrag in de afgelopen jaren een lichte kwaliteitsstijging richting ambitieniveau Basis ingezet. Op 
basis van deze praktijkervaring wordt verwacht dat de komende jaren het wegenareaal met het 
huidig beschikbaar budget kan worden onderhouden conform de gestelde ambitie. Jaarlijks 
wordt geëvalueerd of dit zo is en waar nodig wordt bijgestuurd.  

5.4 Aanvullende beleidskeuzes 

Naast een kwaliteitskeuze voor het beheer en onderhoud van de wegen zijn er een aantal 
aanvullende beleidskeuzes voor het wegenbeleid binnen de gemeente Oude IJsselstreek. 

Toegankelijke en inclusieve samenleving 
De gemeente Oude IJsselstreek staat voor een toegankelijke en inclusieve samenleving. Een 
samenleving waarin iedereen kan meedoen, ook mensen met een beperking. Ze doen mee en 
zijn gelijkwaardig. Voor het wegenbeleid kan toegankelijkheid hierbij heel letterlijk worden 
genomen. De gemeente richt zich hierbij op een toegankelijke openbare ruimte. In de uit te 
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voeren werkzaamheden en projecten wordt altijd gekeken in hoeverre deze ruimte toegankelijk 
is voor mensen met een beperking. Indien nodig worden aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld 
verlagen van trottoirbanden of hellingbanen) meegenomen.  

Rondom seniorencomplexen worden trottoirs bewust onderhouden op een hoger 
kwaliteitsniveau. Deze zogenaamde schuifelpaden moeten goed toegankelijk en vlak zijn. 
Eventueel wordt extra klein onderhoud ingezet om reparaties uit te voeren.  

Klimaatadaptatie en hittestress 
Door het veranderende klimaat komen in de zomer vaker korte hevige neerslag voor en is het in 
de winter natter dan voorheen. Om overlast en schades in de toekomst te voorkomen moeten 
we de inrichting van de openbare ruimte aanpassen. Bij kansrijke initiatieven wordt rekening 
gehouden met het bergen van regenwater op verhardingen, vertraagde afstroming, en 
dergelijke. Een goede samenwerking tussen de verschillende beheerdisciplines (wegen, riolering, 
groen) is hiervoor van groot belang. 

Circulaire economie 
Verduurzaming van de economie staat hoog op de agenda. De circulaire economie om producten 
en grondstoffen maximaal te hergebruiken is ook voor het wegenbeheer een opgave. In de 
komende beleidsperiode zullen een aantal initiatieven nader worden uitgewerkt en eventuele 
pilots worden uitgevoerd (zie ook paragraaf 7.2). 

Voorgesteld wordt de financiering van de aanvullende beleidskeuzes te doen vanuit het jaarlijks 

beschikbare budget. Mochten aanvullende middelen specifiek voor deze thema’s noodzakelijk 

zijn, dan worden deze aangevraagd. In het volgende wegenbeleidsplan wordt dit voorstel 

geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
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6 Wat zijn de financiële kaders? 

Voor financiering van het wegenbeleid kunnen verschillende keuzes worden gemaakt 
binnen de gestelde eisen. In dit hoofdstuk een korte toelichting op de BBV en een 
voorstel voor de financiering in de gemeente Oude IJsselstreek. 

6.1 Besluit begroting en verantwoording (BBV) 2017 

Het BBV bevat regelgeving voor de begroting en verantwoording van provincies en gemeenten. 
De afgelopen jaren zijn een aantal wijziging doorgevoerd in de BBV, die ook betrekking hebben 
op de financiering van wegbeheer. Zo is nu opgenomen: 

investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch 
nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afgeschreven. 

Dit geldt ook voor vervangingen en levensduur verlengend onderhoud van wegen, daarom 
worden deze kosten niet meegeraamd voor het onderhoudsbudget wegen.  

Voor financiering van groot onderhoud is in de BBV opgenomen: 

Groot onderhoud kan op 2 manieren worden verwerkt:  
1. kosten in jaar van uitvoering t.l.v. de exploitatie (jaarlijks ramen in de begroting);  

2. kosten in jaar van uitvoering t.l.v. de onderhoudsvoorziening.  

De keuze is aan de gemeenteraad. Wanneer de lasten van groot onderhoud direct ten laste van 
een voorziening worden gebracht, moet wel aan de voorwaarden voor het aanhouden van een 
voorziening groot onderhoud (actueel beheerplan) worden voldaan.

Over het eventueel vormen en aanwenden van bestemmingsreserves ter dekking van groot 
onderhoud besluit de gemeenteraad. Een bestemmingsreserve groot onderhoud kan echter nooit 
de functie van het egaliseren van onderhoudslasten over meerdere begrotingsjaren overnemen. 
Wanneer de gemeenteraad kiest voor het egaliseren van onderhoudslasten over meerdere 
begrotingsjaren moet, onder de voorwaarde dat er een actueel beheerplan is, op basis van artikel 
44 lid 1c van het BBV een voorziening worden gevormd. Daarbij wordt ook nog opgemerkt dat 
mutaties in bestemmingsreserves als incidentele baten en lasten worden aangemerkt. Vanuit het 
oogpunt van risicobeheersing en inzicht in de financiële positie is het overigens – welke 
systematiek ook wordt gekozen door de gemeenteraad - aan te raden altijd zorg te dragen voor 
actuele beheerplannen. 
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6.2 Financieringsvorm Oude IJsselstreek 

Voorgesteld wordt om de komende jaren de kosten voor groot onderhoud en klein onderhoud 
wegen te betalen vanuit de exploitatie (conform vorm 1 uit de BBV). 

Daadwerkelijke vervangingen van wegen zullen de komende periode apart in beeld worden 
gebracht in een Meerjarenplanning vervangingen. Voor de kosten en financiering hiervan wordt 
een voorgestel gedaan in de Voorjaarsnota. 

De gemeente voert gedurende de planperiode geen indexatie of correctie van het budget voor 

areaaluitbreiding door.  
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7 Hoe pakken we dit aan? 

De beleidskaders zijn geschetst, de benodigde budgetten berekend, maar hoe pakken 
we dit aan? Hoe geven we daadwerkelijk invulling aan het wegenbeheer en onderhoud 
de komende jaren?  

7.1 Werkproces/beheercyclus wegbeheer 

Het figuur geeft inzicht in de 
verschillende stappen binnen het 
wegbeheer werkproces. Op basis van 
deze cyclus wordt invulling gegeven aan 
de ambitie en worden de budgetten 
daadwerkelijk ingevuld. Een korte 
toelichting per werkstap voor Oude 
IJsselstreek. 

Inspecteren 
Het proces begint met de weginspectie. 
Geadviseerd wordt alle wegen binnen 
het beheerareaal één keer per twee jaar 
globaal visueel te inspecteren conform 
de CROW. De weginspectie wordt 
ingelezen in het beheersysteem. 

Vaststellen kengetallen, opstellen 
beheerstrategie en opstellen 
basisplanning 
Met behulp van het beheersysteem 
wordt een kwalitatieve en cyclische 
planning wegen opgesteld. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de reeds op 
Oude IJsselstreek afgestemde 
kengetallen en beheerstrategie. 
Advies is deze getallen jaarlijks te 
herijken. De basisplanning geeft inzicht 
in de maatregelen die op basis van het 
(theoretische) gedragsmodel moeten 
worden uitgevoerd. 

Maatregelen toetsen 
De theoretisch voorgestelde maatregelen dienen (bij voorkeur buiten) te worden getoetst. 
Tijdens de toets wordt gecontroleerd op de maatregel (is dit de juiste), het uitvoeringjaar, de 
kosten en de prioriteit. Deze getoetste maatregellijst/kaart vormt de basis voor de rest van het 
proces. 
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Integraal afstemmen disciplines en opstellen integrale plankaart 
De sectorale planning wegen is in concept gereed. Daarna wordt deze afgestemd met andere 
disciplinaire planningen (bijvoorbeeld riolering, groen, openbare verlichting) en andere projecten 
(nieuwbouw, inbreiding, ruimtelijke projecten, et cetera). Door deze op kaart te presenteren 
ontstaat een goed inzicht van alle projecten in de openbare ruimte van Oude IJsselstreek. In een 
gezamenlijke werksessie kan gekeken worden waar integraal kan worden samengewerkt. De 
integrale projecten kunnen vervolgens worden gedefinieerd en vastgelegd in een integrale 
plankaart. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen onderhouds- en 
investeringsprojecten (vervangingen). 

Opstellen uitvoeringsplan 
De uiteindelijk buiten uit te voeren maatregelen worden opgenomen op een uitvoeringsplan (of 
operationeel plan). Advies is dit plan jaarlijks op te stellen/te actualiseren. Vanuit dit plan worden 
de werkzaamheden uitgevoerd (sectoraal of integraal). 

Na het uitvoeringsplan komen de maatregelen daadwerkelijk in uitvoering. Dat betekent dat ze 
terecht komen in de contractfase (bestek, voorbereiding, gunning) en uitvoeringsfase (inclusief 
toezicht en controle). Na uitvoering dienen de uitgevoerde werkzaamheden te worden verwerkt 
in de areaalgegevens (in het beheersysteem/BGT), daarmee is de beheercyclus rond en kan deze 
opnieuw worden opgestart. 

7.2 Aandachtspunten beheerperiode 2019 – 2023 

Inventief 
De gemeente monitort de ontwikkelingen op de markt omtrent wegbeheer. Nieuwe 
onderhoudsmethodieken worden waar mogelijk in de vorm van een pilot uitgevoerd. Op basis 
van de opgedane kennis in de pilot wordt eventueel de ‘standaard’ onderhoudsmethodiek 
aangepast. 

Circulair en duurzaam 
Een groot aantal materialen binnen het wegbeheer worden reeds hergebruikt. Zo wordt het 
gefreesde asfalt als basis voor nieuw asfalt gebruikt. Daarnaast worden oude materialen als puin 
of granulaat gebruikt onder nieuw aan te leggen wegen. De komende jaren zal nog meer 
aandacht zijn voor een totale circulaire economie. In de verschillende beheerfase (bijvoorbeeld 
ook in de contracten) zal hier nadrukkelijk aandacht voor zijn. 

Daarnaast wordt gekeken naar het duurzaam toepassen van materialen. Waar mogelijk worden 
asfaltverhardingen in de verblijfsgebieden omgevormd tot elementverhardingen. Deze zijn 
duurzamer, maar op lange termijn zorgt dit ook voor een reductie in beheerkosten. 

Integraal 
De wegen zijn slechts een onderdeel van de totale openbare ruimte. De komende jaren komen er 
steeds meer uitdagingen op ons af die weerslag hebben op deze openbare ruimte. Voorbeelden 
hiervan zijn de energietransitie (gasloos wonen), klimaatverandering (wateroverlast, droogte en 
hitte), mobiliteitsverandering (elektrische auto’s). Deze ontwikkelingen vragen om integrale 
oplossingen/samenwerking.  
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Bijlage 1 Kwaliteitsniveaus 

Overzicht benaming kwaliteitsniveaus 
Binnen Nederland worden verschillende benamingen gebruikt voor kwaliteitsniveaus wegen. De 
benaming en terminologie verschilt, maar ze zijn goed vergelijkbaar. Onderstaande tabel geeft 
inzicht in de verschillende benamingen van kwaliteitsniveaus in de verschillende catalogi. 

Voorbeeld kwaliteitsladder 

zeer hoog

Geen sprake schade 
aan de elementen, 
geen 
dwarsonvlakheid of 
oneffenheden.

Er is geen 
voegwijdte en er 
ontbreken geen 
elementen.

Er is geen schade 
volgens de richtlijn: 
veilig gebruik 
zonder risico’s.

hoog

Er is nauwelijks 
sprake schade aan 
de elementen, lichte 
dwarsonvlakheid of 
oneffenheden.

Er is lichte 
voegwijdte en er 
ontbreken geen 
elementen.

Er is enige schade 
volgens de richtlijn: 
veilig gebruik 
zonder risico’s.

basis

Er is hier en daar 
schade aan de 
elementen, enige 
dwarsonvlakheid of 
oneffenheden. 

Er is enige 
voegwijdte, er 
ontbreken geen 
elementen.

De waarschuwings-
grens is 
overschreden. In 
principe nog sprake 
van veilig gebruik 
zonder risico’s.

laag

Er is regelmatig 
sprake van schade 
aan de elementen, 
aanzienlijke 
dwarsonvlakheid of 
oneffenheden. 

Er is aanzienlijke 
voegwijdte, er ont-
breken incidenteel 
elementen.

De richtlijn van de 
CROW is overschre-
den. Er is een 
afnemende veilig-
heid met een 
verhoogd risico.

zeer laag

Er zijn veel ernstige 
schades als 
dwarsonvlakheid of 
oneffenheden. Er 
zijn veel bescha-
digde elementen.

Er is een grote 
voegwijdte en er 
ontbreken 
elementen uit de 
verharding.

Er is sprake van een 
achterstand, hoge 
mate van risico’s 
m.b.t. gebruik.
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Inspectieronde

opp (m2)

2006 2.143.927

2008 2.173.385

2010 2.311.259

2011 2.306.501

2012 2.323.601

2015 2.502.970

2016 2.645.213

2018 2.696.361

Verhardingsoort Asfalt Elementen

opp (m2) opp (m2)

2006 1.410.454 733.473 ##

2008 1.417.824 755.561

2010 1.468.505 842.754

2011 1.472.418 834.083

2012 1.484.500 839.101

2015 1.621.718 881.252

2016 1.583.727 1.061.486

2018 1.577.862 1.118.498

Wegtype Asfalt Elementen

2 - Zwaar belaste weg Asfalt Elementen

opp (m2) opp (m2)

2006 73.185 1.458

2008 77.334 1.517

2010 83.433 1.752

2011 78.920 1.822

2012 79.773 1.868

2015 114.101 4.613

2016 109.920 4.392

2018 106.018 4.107

3 - Gemiddeld belaste weg Asfalt Elementen

opp (m2) opp (m2)

2006 183.942 342

2008 185.729 485

2010 193.467 485

2011 192.233 485

2012 194.217 485

2015 214.266 821

2016 205.181 17.012

2018 202.856 19.441

4 - Licht belaste weg Asfalt Elementen

opp (m2) opp (m2)

2006 812.395 19.627

2008 813.581 21.022

2010 831.505 23.506

2011 844.137 23.676

2012 858.095 25.830

2015 894.691 27.453

2016 894.448 33.236 ##

2018 898.164 32.942

5 - Weg in woongebied Asfalt Elementen

opp (m2) opp (m2)

2006 290.414 452.860

2008 294.645 461.144

2010 302.669 516.910

2011 301.068 508.884

2012 296.108 510.813

2015 316.172 546.260

2016 307.653 639.825

2018 286.149 689.082

Oppervlakte te klein voor representatief rapportcijfer

Oppervlakte te klein voor representatief rapportcijfer
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Inspectieronde

opp (m2)

2006 2.143.927

2008 2.173.385

2010 2.311.259

2011 2.306.501

2012 2.323.601

2015 2.502.970

2016 2.645.213

2018 2.696.361

Verhardingsoort Asfalt Elementen

opp (m2) opp (m2)

2006 1.410.454 733.473 ##

2008 1.417.824 755.561

2010 1.468.505 842.754

2011 1.472.418 834.083

2012 1.484.500 839.101

2015 1.621.718 881.252

2016 1.583.727 1.061.486

2018 1.577.862 1.118.498

Wegtype Asfalt Elementen

Antea Group
Zutphenseweg 31D
7418 AH Deventer

projectnr: 418438
datum: 29 mei 2018
versie: JJ

Gemeente Oude IJsselstreek: kwaliteitsontwikkeling wegen
gebaseerd op de technische weginspecties
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6 - Weg in verblijfsgebied Asfalt Elementen

opp (m2) opp (m2)

2006 0 254.735

2008 0 266.664

2010 0 294.765

2011 0 294.198

2012 0 294.771

2015 0 290.583

2016 1.966 357.480

2018 6.087 357.766

7 - Fietspad Asfalt Elementen

opp (m2) opp (m2)

2006 50.518 4.452

2008 46.536 4.729

2010 57.432 5.336

2011 56.060 5.018

2012 56.306 5.336

2015 82.490 11.521

2016 64.560 9.542

2018 78.589 15.160
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Contactgegevens 
Zutphenseweg 31D 
7418 AH  DEVENTER 
Postbus 321 
7400 AH  DEVENTER 
T. (06) 53 10 96 61 
E. jeroen.officier@anteagroup.com 

www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 


