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1) Inleiding: 
 

Als wegbeheerder heeft de gemeente Weert een zorgplicht die is vastgelegd in de Wegenwet.  

Deze zorgplicht betreft de gemeentelijke wegen met inbegrip van de daar aan grenzende 

civieltechnische kunstwerken (verder te noemen kunstwerken) en omvat:  

 Het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

 Het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

 Het in stand houden van de weg; 

 Het waarborgen van de vrijheid van het verkeer 

 

Artikel 15 van de Wegenwet vormt de grondslag voor de onderhoudsplicht van de gemeente voor 

de gemeentelijke wegen inclusief kunstwerken. De staat van de wegen en kunstwerken is van 

groot maatschappelijk belang, waarbij het gaat om aspecten als veiligheid en mobiliteit. Naast 

maatschappelijk belang, is er sprake van financieel, economisch en politiek belang. 

Het niet in een goede staat van onderhoud bevinden van de kunstwerken in beheer bij de 

gemeente, kan schade berokkenen aan eerdergenoemde belangen en hun aspecten. 

 

Daarnaast is er veel veranderd in korte tijd. Een korte blik in de geschiedenis leert ons dat het 

autowegennet sinds 1960 bijna 5 keer langer is geworden. Het aantal voertuigen is echter 14 

keer groter dan in 1960. De grootste golf van aanleg van kunstwerken was in de jaren ’70 van 

de vorige eeuw. Ook het zware vrachtverkeer is door de jaren heen enorm toegenomen.  

Rond 1960 waren vrachtwagens van 40 ton nog een zeldzaamheid. In de jaren ’80 was dit geen 

uitzondering meer en in de jaren ’90 is dit aantal nog sterk toegenomen. Tegenwoordig zijn 

LZV’s (lange zware voertuigen) van 50 of 60 ton geen uitzondering meer. 

Dit beeld zien we ook terug in Weert, specifiek bij de kunstwerken in de ringbanen. 

 

Kortom, actueel inzicht in de diverse aspecten ten aanzien van de kunstwerken die de gemeente 

Weert beheert zijn van groot belang. Aspecten van kunstwerken die van groot belang zijn 

betreffen: 

 Het functioneren; 

 De (constructieve) veiligheid; 

 De onderhoudstoestand; 

 De onderhoudsmaatregelen voor de komende 10 jaar; 

 De verwachte restlevensduur. 

 

Om een actueel inzicht in de status van de kunstwerken te krijgen, heeft de gemeente Weert 

vanuit het platform ‘Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders’ samengewerkt met de expertise 

van de grootste kennispartner in Nederland, Rijkswaterstaat (RWS). Een reeks kunstwerken is 

geïnspecteerd en voorzien van een Instandhoudingsadvies. Deze kunstwerken zijn op dezelfde 

wijze aangepakt als RWS de zogeheten “Instandhoudingsadviseringen Kunstwerken” laat 

uitvoeren. 
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2) Instandhoudingsadviezen kunstwerken: 
 

In de gemeente Weert liggen in totaal 44 kunstwerken. Dit betreft 8 “grote” en 36 “kleine” 

kunstwerken. Er zijn in overleg met RWS 8 kunstwerken geselecteerd om van een 

instandhoudingsadvies te laten voorzien volgens de “RWS-methode”. 

 

Zes kunstwerken vallen in de categorie “grote kunstwerken”, zijn geselecteerd vanwege hun 

omvang en het betreft de grootste kunstwerken in beheer bij de gemeente. Tevens liggen de zes 

grote kunstwerken in of over de hoofdwegenstructuur van de gemeente. Oftewel, de in de 

inleiding genoemde belangen ten aanzien van bijvoorbeeld maatschappij, mobiliteit, financiën 

zijn hier groter dan bij kleinere kunstwerken. Twee kleinere objecten zijn geselecteerd als 

representatie van het overige areaal. 

 

De acht geselecteerde kunstwerken betreffen de volgende objecten: 
 

002-02 Wiekendreef 

 

003-06 Tinnegietersweg 

 
006-01 Hushoverbrug 

 

007-04 Laarderbrug 
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008-05 Viaduct Leuken 

 

009-01 Boshoverbrug 

 
035-07 Heltenbosdijk 

 

041-07 Vloedmolenweg 

 
 

In de gemeente bevinden zich nog twee grote civieltechnische kunstwerken om tot het totaal van 

acht te komen, de Stadsbrug en de Biesterbrug. Deze zijn niet in dit onderzoek en plan 

opgenomen, aangezien het beheer en onderhoud van deze bruggen is overgedragen aan RWS. 

Met RWS is afgesproken dat zij deze twee, voor Weert eveneens belangrijke kunstwerken, dit 

jaar ook gaat inspecteren. Met RWS is afgesproken dat zij deze twee, voor Weert eveneens 

belangrijke kunstwerken, dit jaar ook gaat inspecteren om het beheer- en onderhoud in beeld te 

brengen. Daarna wordt conform de overeenkomst die in 2013 tussen RWS en de gemeente 

Weert is gesloten, bekeken welk onderhoud nodig is. Dit wordt dan in een aanvullende notitie of 

bij de eerstvolgende actualisatie aangeboden, zodat dit plan daar niet op hoeft te wachten. 

 

De RWS-methode ten aanzien van Instandhoudingsadvisering Kunstwerken is een uitgebreide 

methode die bestaat uit onderstaande stappen: 

 Intake/Interview met de beheerder t.a.v. de kunstwerken; 

 Bureaustudie van de technische dossiers van de kunstwerken; 

 Opstellen van een Initiële Risico Analyse per kunstwerk; 

 Instandhoudingsinspectie en eventuele nadere onderzoeken; 

 Opstellen definitieve Object Risico Analyse; 

 Opstellen van het Instandhoudingsadviesrapport per kunstwerk; 

 Outtake met de beheerder (bespreken resultaten en adviezen). 
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3) Resultaten: 
 

Per kunstwerk zijn uitgebreide advies- en onderhoudsrapporten opgesteld. De resultaten in deze 

notitie beperken zich tot een samenvatting van de geadviseerde onderhoudsmaatregelen, 

bijbehorende kosten en een adviesjaar van uitvoering. De onderhoudskosten voor de 

asfaltverhardingen op de kunstwerken zijn niet in deze tabel opgenomen, aangezien deze vanuit 

het budget voor wegbeheer bekostigd worden. 
 

Maatregel 
Standaard 
Interval 

Adviesjaar 
uitvoering 

Geraamde 
kosten 

'20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 '30 

002-02 Wiekendreef         

Vervangen kitvoegafdichting 10 jaar 2020/2021 € 550,- X X          

Vervangen voegovergang 10 jaar 2020/2021 € 42.892,- X X          

003-06 Tinnegietersweg         

Vervangen dekbeplanking 20 jaar 2020/2021 € 13.700 X X          

Vervangen bovenste ligger v/d 
samengestelde liggers 

20 jaar 2020/2021 € 6.828 X X          

Vervangen leuning hout 20 jaar 2020/2021 € 14.573 X X          

Constructief houtherstel pyloon - 2020/2021 € 7.949 X X          

006-01 Hushoverbrug         

Vervangen geleiderails 25 jaar 2023 € 124.045,-     X       

Vervangen gootconstructie - 2020/2021 € 1.385,- X X          

Divers klein herstel - 2020/2021 € 1.142,- X X          

Repareren betonschade - 2020/2021 € 23.424,- X X          

Repareren betonschade - 2020/2021 € 16.397,- X X          

Vervangen rubber voegprofiel 10 jaar 2023 € 12.439     X       

007-04 Laarderbrug         

Vervangen geleiderails 25 jaar 2025 € 37.943,-       X     

Vervangen stijlen (5 stuks) - 2020/2021 € 1.098,- X X          

Vervangen leuningwerk 40 jaar 2027 € 96.730,-         X   

Reinigen oppervlak - 2020/2021 € 917,- X X          

Vervangen rubber voegprofiel 10 jaar 2020/2021 € 23.812,- X X          
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Maatregel Standaard Interval 
Adviesjaar 
uitvoering 

Geraamde 
kosten 

'20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 '30 

008-05 Viaduct Leuken         

Vervangen geleiderails 25 jaar 2020/2021 € 47.429,- X X          

Reinigen goten - 2020/2021 € 1.192,- X X          

Divers klein betonherstel - 2020/2021 € 1.919,- X X          

009-01 Boshoverbrug         

Vervangen geleiderails 25 jaar 2020/2021 € 346.597,- X X          

Repareren betonschade - 2021 € 2.905,-  X          

Monitoren tandoplegging - 2020/2021 € 14.000,- X X X         

Repareren leuningwerk - 2020/2021 € 820 X X          

Repareren betonschade - 2020/2021 € 1.405 X X          

Repareren betonschade - 2020/2021 € 51.533,- X X          

Vervangen rubber voegprofiel 10 jaar 2020/2021 € 43.714,- X X          

 

In paragraaf 5 is deze tabel samengevat in een totaaloverzicht. Op verzoek van de gemeente is 

per kunstwerk ook een indicatie voor het vervangingsjaar met vervangingskosten opgenomen. In 

paragraaf 5 en 6 wordt hier ook verder op in gegaan. 

 

Twee kunstwerken verdienen aandacht: 

Bij twee objecten is sprake van een risico ten aanzien van de constructie geconstateerd. Het 

betreft de Boshoverbrug en de Tinnegietersweg. Hierbij kan direct aangegeven worden dat het 

risico’s zijn die door middel van gerichte maatregelen weer kunnen worden weggenomen. 

Daarom is het uitvoeren van deze inspecties en het uitbrengen van instandhoudingsadviezen zo 

belangrijk. De gemeente heeft opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek aan de brug 

Tinnengietersweg. In paragraaf 4 wordt hier verder op ingegaan. De overige werkzaamheden ten 

behoeve van onderhoud en beheer worden conform de tabel ingepland in het totaal. 

 

Ten aanzien van de Boshoverbrug is opdracht verstrekt voor specifieke vervolgonderzoeken ten 

behoeve van één van de oplegpunten/steunpunten én enkele zogenaamde uitkragingen”. 

Uitkragingen zijn de “overstekken” van de steunpunten die zich bevinden aan de buitenzijde van 

die steunpunten. De onderzoeken dienen ervoor om noodzakelijke werkzaamheden in beeld te 

brengen die de risico’s wegnemen en het kunstwerk zijn “restlevensduur” te laten behalen.  

De opdracht betreft eveneens het vertalen van die onderzoeken naar maatregelen inclusief een 

raming en contractvoorbereiding. In paragraaf 4 gaan we hier dieper op in. In de tussentijd zijn 

er maatregelen genomen om het kunstwerk continue met digitale apparatuur te monitoren, dat 

is te zien in bovenstaande tabel. 
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Kleine civieltechnische kunstwerken: 
De objecten Heltenbosdijk en Vloedmolenweg behoren tot de categorie kleine kunstwerken en 

ook deze zijn geïnspecteerd. De gemeente beheert in totaal 36 van deze kleine kunstwerken.  
 

Maatregel Standaard Interval 
Adviesjaar 
uitvoering 

Geraamde 
kosten 

'20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 '30 

035-07 Heltenbosdijk         

Repareren betonschade - 2020/2021 € 937,- X X          

Repareren betonschade - 2020/2021 € 2.061,- X X          

041-07 Vloedmolenweg         

Vervangen leuningwerk 40 jaar 2020/2021 € 7.999,- X X          

Reinigen oppervlak - 2020/2021 € 330,- X X          

 

In paragraaf 5 wordt een tabel met de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten voor alle kleine 

kunstwerken, weergegeven. Deze jaarlijkse kosten zijn geëxtrapoleerd op basis van de actuele 

onderhoudstoestand van de Heltenbosdijk en Vloedmolenweg in combinatie met de database van 

Westenberg. Ook wordt in paragraaf 5, net als bij de “grote kunstwerken”, een indicatie voor de 

vervangingskosten opgenomen. 
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4) Conclusies en adviezen: 
 

Algemeen: 
De kunstwerken bevinden zich, over alle kunstwerken bezien, gemiddeld in een redelijke staat. 

Er wordt voor een relatief groot aantal onderhoudsmaatregelen geadviseerd om deze binnen nu 

en twee  jaar uit te voeren. Hiermee wordt voorkomen dat de onderhoudstoestand van de 

objecten dusdanig afneemt waardoor de onderhoudskosten verder zouden oplopen. Door het 

uitvoeren van deze maatregelen is het beheer- en onderhoud weer helemaal conform plannning. 

 

Constructieve Veiligheid Tinnegietersweg: 
Bij het houten kunstwerk Tinnegietersweg is nader houtonderzoek uitgevoerd, vanwege de 

leeftijd van het object en de toestand van de houten onderdelen. Uit het onderzoek blijkt dat de 

aantasting van het hout over het algemeen minder is dan in eerste instantie leek. Echter is de 

pyloon op de grondlijn dermate aangetast dat deze constructief hersteld dient te worden. De 

gemeente heeft inmiddels offertes gevraagd voor uitvoering van het herstelwerk. 

 

Constructieve Veiligheid Boshoverbrug: 
De Boshoverbrug is een grote brug en qua constructieve eigenschappen een bijzonder 

kunstwerk. Het is uit een groot aantal (verschillend gedimensioneerde) overspanningen 

opgebouwd en bevat twee zogeheten tandopleggingen. Een tandoplegging is een constructieve 

oplossing die in kunstwerken soms wordt toegepast. Een tandoplegging is een zwak punt in de 

constructie. Vanwege inspecteerbaarheid, moeilijke omstandigheden om goed onderhoud te 

plegen en betrouwbaarheid is deze keuze van oplegging tijdens de aanleg per definitie een 

risicovol onderdeel in kunstwerken. Daarom is één van deze tandopleggingen nader onderzocht 

en constructief beschouwd. Er zijn geen aanleidingen geconstateerd om direct onderhoud- en/of 

verstevigingsmaatregelen te treffen bij de tandopleggingen. Er wordt wel geadviseerd minimaal 

de komende drie jaar elk jaar beide tandopleggingen te monitoren op scheurvorming. De 

gemeente heeft offerte gevraagd voor de monitoring en deze is inmiddels geplaatst en actief. 

 

Tevens is bij de Boshoverbrug bij een reeks steunpunten scheurvorming aangetroffen in de 

uitkragingen die duidt op mogelijke overbelasting. Naar aanleiding van deze scheurvorming zijn 

de steunpunten nader onderzocht en her-berekend. Uit inspectie, nader onderzoek en berekening 

komt als advies voort om deze steunpunten te versterken. De gemeente heeft opdracht verstrekt 

om voor de tandoplegging en de steunpunten diverse onderzoeken en werkzaamheden in gang 

te zetten zoals beschreven in paragraaf 3. Dit wordt verder niet in deze notitie opgenomen 

omdat het geen beheer- en onderhoud is, maar grotere en levensduur verlengende maatregelen 

betreft. Dit valt in dezelfde categorie als de grootschalige vervangingen waar in paragraaf 5 en 6 

verder op wordt ingegaan.  

 

De planning is er op gericht om een kostenraming te hebben voordat het (ambtelijke) proces van 

de gemeentebegroting gereed is, zodat deze samenhangende maatregelen in zijn geheel als 

prioriteit voor 2021 kan worden opgevoerd. De contractvoorbereiding loopt verder door zodat 

direct na de behandeling van de gemeentebegroting in november door de gemeenteraad, de 

uitvoering kan worden aanbesteed. 
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5) Vertaling naar budget: 
 

Beheer en onderhoud “grote” kunstwerken: 
Op basis van paragraaf 5 zijn de benodigde kosten voor de komende tien jaar ten behoeve van 

het beheer en de instandhouding van de zes grote kunstwerken, opgesomd. 

 

Kunstwerk      2020 + 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

002-02 Wiekendreef € 43.442          

003-06 Tinnegietersweg € 43.053          

006-01 Hushoverbrug € 42.348   € 136.484       

007-04 Laarderbrug € 25.827     € 37.943  € 96.730   

008-05 Viaduct Leuken € 50.540          

009-01 Boshoverbrug € 474.974 € 14.000         

TOTAAL € 680.184 € 14.000 €  - € 136.484 €  - € 37.943 €  - € 96.730 €  - €  - 

 

Zoals eerder vermeld zijn de Stadsbrug en de Biesterbrug niet in dit onderzoek opgenomen. 

Nadat deze zijn geïnspecteerd en van een instandhoudingsadvies zijn voorzien, wordt conform de 

overeenkomst tussen RWS en de gemeente Weert bekeken welke kosten voor welke partij 

komen. Dit wordt in een aanvullende notitie aangeboden om het geheel te actualiseren, zodat dit 

plan daar niet op hoeft te wachten. 

 

Beheer en onderhoud “kleine” kunstwerken: 
Naar aanleiding van de twee geïnspecteerde kunstwerken en de kostendatabase van 

Westenberg, is op basis van extrapolatie een inschatting gemaakt van de gemiddeld jaarlijks 

benodigde onderhoudskosten voor de 36 kleine kunstwerken. Deze zijn opgesomd. 
 

2020 + 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

€ 218.295 € 113.257 € 116.089 € 118.991 € 121.966 € 125.015 € 128.140 € 131.344 € 134.627 € 137.993 

 

Er is gepland om de komende twee jaar alle kleine kunstwerken te inspecteren en van een 

instandhoudingsadvies voorzien. Zo is ook voor alle kleine kunstwerken een goed beeld en 

vooruitblik met betrekking tot het specifieke onderhoud per kunstwerk.  
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Restlevensduur en vervanging kunstwerken: 
Op basis van de inspecties en instandhoudingsadviezen is op verzoek van de gemeente ook  een 

indicatie voor het vervangingsjaar met vervangingskosten berekend. Deze zijn als volgt: 

 

Kunstwerk Vervangingsjaar Vervangingskosten 

002-02 Wiekendreef 2072 € 895.000 

003-06 Tinnegietersweg 2030 € 256.000 

006-01 Hushoverbrug 2052 € 2.972.000 

007-04 Laarderbrug 2052 € 19.675.000 

008-05 Viaduct Leuken 2048 € 5.209.000 

009-01 Boshoverbrug 2049 € 33.519.000 

 

De 36 kleine kunstwerken betreft 22 houten en 14 beton bruggen. Voor de houten bruggen kan 

een gemiddelde vervangingswaarde van € 60.000 per stuk worden gehanteerd. Voor beton 

bruggen kan een gemiddelde vervangingswaarde van € 215.000 worden aangehouden. 

 

Het exacte vervangingsjaar van deze 36 objecten op dit moment niet bekend is. Zoals gemeld is 

er gepland om de komende twee jaar alle kleine kunstwerken te inspecteren en van een 

instandhoudingsadvies te voorzien. Op basis van die inspecties en instandhoudingsadviezen 

wordt ook een indicatie voor het vervangingsjaar berekend. Zo is ook voor alle kleine 

kunstwerken een goed beeld en vooruitblik met betrekking tot de vervangingen. 

Financiële  consequenties worden wel al meegenomen op basis van de gemiddelde 

vervangingswaarden. 
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6) Financiën en reservering: 

 

Beheer, onderhoud en instandhouding: 
De kosten voor beheer, onderhoud en instandhouding van de kunstwerken t/m 2030 bedragen 

voor de grote kunstwerken € 965.342,-- en voor de kleine kunstwerken € 1.345.717,-- 

De totale kosten inclusief indexatie betreft € 2.362.334,71. 

 

De stand “reserve civieltechnische kunstwerken” bedraagt per 31-12-2019 € 1.014.402,--.  

De huidige jaarlijkse storting bedraagt € 115.760,--.  

In 2030 bedraagt het saldo van de reserve op basis van de huidige stortingen € 2.287.762,--.  

 

Het verschil tussen het benodigde bedrag en het saldo van de reserve bedraagt € 74.572,71.  

Dit betekent dat de storting in de reserve structureel met € 6.779,34-- moet worden verhoogd. 

Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de post onvoorziene lasten en baten. Door deze 

verhoging wordt het nieuwe stortingsbedrag ten behoeve van de reserve kunstwerken, afgerond 

€ 122.550,--. Hiermee wordt er gezorgd voor voldoende dekking voor beheer, onderhoud en 

instandhouding van deze belangrijke kapitaalgoederen. In bijlage 1 is een meerjarig overzicht 

opgenomen. Er is gepland om uiterlijk in 2023/2024 (dan zijn alle “kleine kunstwerken” 

geïnspecteerd en de “grote kunstwerken” voor een tweede keer) een actualisatie van dit plan te 

maken. Hierbij wordt dan ook weer een tienjarige vooruitblik gegeven. Dit proces wordt elke 4 

jaar herhaald om ook financieel in control te zijn en te blijven. 

 

Grootschalige en levensduur verlengende maatregelen en vervangingen: 
De grootschalige vervanging van kunstwerken worden niet op deze wijze gefinancierd.  

Dit zou leiden tot onevenredig hoge reserveringsbedragen vanaf dit moment tot aan de 

daadwerkelijke vervanging. Omdat er in Weert nooit eerder voor deze vervangingen is 

gereserveerd, zou er binnen relatief korte tijd moeten worden “gespaard” ten opzichte van de 

normale levensduur. Grote en levensduur vervangende maatregelen zoals bijvoorbeeld bij de 

Boshoverbrug (conform paragraaf 3 en 4) het geval is, vallen ook in deze categorie en hier wordt 

op een zelfde wijze mee omgegaan. 

 

Daarom is het voorstel om de vervangingen via de vervangingsinvesteringen van 

kapitaalgoederen in de meerjarenbegroting te laten lopen. Vanaf het moment van de vervanging 

in het betreffende begrotingsjaar, wordt er dan conform de geldende afschrijvingsregels 

afgeschreven. Door af te schrijven vanaf het vervangingsmoment zijn de jaarlijkse kapitaallasten 

lager dan dat er vanaf nu zou worden gereserveerd tot aan de vervanging. Zie voor het overzicht 

van de vervangingen en de financiële impact bij reserveren in bijlage 2. 

 

Voor de Biesterbrug is er een aparte reserve die gestart is vanaf de aanleg. Dit is bijzonder, 

maar de beweegbare Biesterbrug is relatief gezien recent aangelegd. Bij de aanleg is er destijds 

voor gekozen om direct te gaan reserveren. De stand van de reserve Biesterbrug bedraagt per 

31-12-2019 € 2.261.198,96. De jaarlijkse storting bedraagt € 88.367. Voor nu wordt voorgesteld 

deze reserve buiten beschouwing te laten. Het voorstel is om deze pas in alle berekeningen mee 

te nemen als de inspecties en instandhoudingsadviezen van de Stadsbrug en Biesterbrug, zoals 

eerder beschreven in de plan, zijn afgerond. 

 

 

Bijlagen: 
1) Meerjarig overzicht stortingen t.b.v. beheer, onderhoud en instandhouding. 

2) Overzicht meerjarige vervangingskosten en impact bij reserveren. 


