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Een kijkje achter de 
schermen 

Beheer en onderhoud
Wegen

Openbare verlichting

Bebording

12 november 2019

Programma
• Presentatie wegen (40 min)

• Presentatie openbare verlichting  (30 min)

• Presentatie borden en markering (20 min)
In elke presentatie komt aan de orde: 

• Areaal gegevens en financiële gegevens

• Inspecteren en controleren

• Vastgesteld beleid 

• Inplannen werkzaamheden / aanpak 

• Spanningsvelden / uitdagingen 

• Vragen stellen kan tussendoor!
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Introductie

• Raadsbesluit van 11 juli 2019: 

onderhoudsniveau wegen, verlichting en bebording in 
woonwijken gaat naar B-niveau. 

• Vanavond: 

informatieve bijeenkomst over beheer en onderhoud 
van wegen, verlichting en bebording in de praktijk
• Een kijkje achter de schermen

• Vragen stellen in informele setting

Aanwezigen

• Janwillem Ploeg – wegbeheerder
• Jaap Verhoeven – beheerder openbare verlichting
• Mariëlle Heijboer – beleidsadviseur openbare ruimte
• Lex van Langen – afdelingshoofd Advies en Programmering                

(per 1-1 Clustermanager Voorbereiding en Beheer)
• Arjan Goedhart – beleidsadviseur openbare ruimte                                    

(per 1-1 teamleider Beheer)
• John van Dorst – afdelingshoofd Wijkbeheer                                                     

(per 1-1 Clustermanager Uitvoering)



13-11-2019

3

Areaal 
(bron: GBI mei 2019) 

 Asfalt m2 Elementen m2 Halfverharding 
m2 

Totaal m2 

Straatkolken    15.800 
Voetpaden (volgens CROW weg in verblijfsgebied) 38.746  585.227   647.076  
Paden in parken* (volgens CROW weg in verblijfsgebied) 4.406 1.847 23.559 29.812 
Fietspaden 78.470 26.009  104.480 
Rijbaan en parkeervakken in woonwijken en winkelcentra (volgens CROW weg 
in woongebied) 

77.747  900.621  978.369 

Rijbaan en parkeervakken in industrie gebied (volgens CROW licht belaste 
wegen) 

109.419 62.636   172.056 

Gebiedsontsluitingswegen (volgens CROW Gemiddeld belaste wegen ) 156.904  130.278   287.283 
Totaal 457.429 1.692.574  2.192.166 

 

Wegen – Areaal gegevens

Wegen – Financiële gegevens
• Vervangingswaarde € 110.000.000

• Jaarlijks € 300.000 beschikbaar voor reparaties (dagelijks 
onderhoud open en dichte verharding)

• Jaarlijks € 1.200.000 beschikbaar voor groot onderhoud 
(herstraten, nieuwe asfaltlaag). Vanaf 2020 4 jaar lang         
€ 350.000 extra. 

• Jaarlijks € 800.000 voor rehabilitaties (nieuwe stenen, 
asfalt, eventueel ook de fundering vervangen)
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Wegen – Financiële gegevens

Voorbeeld groot onderhoud (elementen):

• Prijs herstraten per m2 is € 25 (hergebruik bestaande 
materialen)

• Voor de beeldvorming: jaarlijks kan 2% van het areaal worden 
herstraat. Qua oppervlakte vergelijkbaar met de straten 
Korhoen, Patrijs, Fazant en Rosmolen, totaal 37.000 m2.

Korhoen, Patrijs, Fazant en Rosmolen (37.000 m2)
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Wegen – Financiële gegevens

• Prijs herstraten met nieuw materiaal per m2 is € 60

• Voor de beeldvorming: ongeveer 0,6 % van het areaal kan 
volledig worden vervangen. Qua oppervlakte vergelijkbaar 
met de straten Anjerstraat, Begoniastraat en de 
Oudelandseweg, totaal 10.000 m2.

Voorbeeld rehabilitaties (elementen):

Anjerstraat, Begoniastraat en Oudelandseweg (10.000 m2)
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Vanaf 2020 4 jaar lang € 350.000 extra. 

• Voor dit bedrag kunnen we 2 koppels stratenmakers 
inhuren voor een periode van 1 jaar.

• De heren hebben na 1 jaar arbeid 14.000 m2 
bestratingsmateriaal in de handen gehad.

• Deze 14.000 m2 is 0,8 % van het totale oppervlakte 
elementenverharding in Ridderkerk

12

De Prunuslaan, rijbaan en trottoir, heeft een oppervlakte van 12.000 m2
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Wegen –Inspectie gegevens

• Areaal gegevens worden bijgehouden in GBI

• Inspectiegegevens, extern bureau, staan er ook in
• Asfalt wordt elk jaar geïnspecteerd

• Elementen elke 2 jaar

• Wegvakken krijgen cijfers

• Cijfers worden omgezet naar beeldkwaliteit

• Uit CROW beeldcatalogus

• Beeldkwaliteit is vanaf 2020 vastgesteld op niveau B 
(standaard) voor woonwijken en hoofdwegen
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Van inspectiecijfer naar 
beeldkwaliteit

De weginspectie is de tool voor de wegbeheerder 
om de kwaliteit van het areaal in beeld te krijgen.
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Openbasis kaart

Wegvakken tekening
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Inspectiecijfers per wegvak
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Paspoort van een wegvak

Paspoort met inspectie cijfers
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Beeldkwaliteit tekening

Beeldkwaliteit Ridderkerk

Gemeente A B C D Eindtotaal Eenheid
Ridderkerk 1.371.500 450.343 81.881 143.291 2.047.015 m2

Gemeente A B C D Eindtotaal
Ridderkerk 67% 22% 4% 7% 100%
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Beeldkwaliteit per wijk

Wijk A B C D Eenheid
Cornelisland 100% 0% 0% 0% 8.914 m2
Drievliet 55% 38% 5% 2% 321.651 m2
Oost 55% 37% 4% 4% 204.226 m2
Oostendam 66% 23% 2% 9% 23.334 m2
Rijsoord 87% 9% 1% 4% 146.133 m2
Slikkerveer 67% 14% 4% 15% 342.444 m2
Verenambacht 91% 8% 1% 0% 21.803 m2
Donkersloot 70% 8% 10% 12% 207.292 m2
Het Zand 71% 19% 5% 5% 105.748 m2
West 55% 35% 5% 5% 136.656 m2
Bolnes 76% 13% 3% 8% 286.733 m2
Centrum 72% 22% 3% 4% 242.082 m2
Eindtotaal 2.047.015

Klein onderhoud punten per wegvak
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Paspoort klein onderhoud punt

Wegen – Planning
• Klein onderhoud wordt doorlopend uitgevoerd (rode puntjes in 

het systeem). Veiligheid staat voorop!

• De vakken met een te lage beeldkwaliteit worden nader 
bekeken (maatregeltoets) 
• Lokale reparaties, groot onderhoud of rehabilitatie? 

• De keuze van de maatregelen hangt van diverse factoren af 
• Locatie en gebruik 

• Toekomstige ontwikkelingen, visies, plannen in het gebied

• Financiën, verantwoorde afwegingen maken

• Inplannen
• Wat moet prioriteit krijgen? 

• Rekening houden met voorbereidingstijd

• Vastleggen in beheerplan
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Planning 2019 groot onderhoud

Planning 2020 groot onderhoud
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Bijdrage aan geluidsreductie

Deklagen vervangen voor stilasfalt

Planning 2019 rehabilitaties
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Planning 2020 rehabilitaties

Bijdrage aan verkeersprojecten

• Ringdijk F15 snelfietsroute

• Rijksstraatweg F15 snelfietsroute

• Pruimendijk F15 snelfietsroute

• Vlasstraat F15 snelfietsroute

• Mobiliteitsplan Ridderkerk
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Wegen - Uitvoering

• Onderhoud tot 5 m2: eigen dienst (Wijkbeheer)
• Meldingen of eigen constateringen

• Onderhoud tot 5 - 100 m2: raamcontract aannemer Beije
• De rode stippen in GBI

• Onderhoud vanaf 100 m2: raamcontract aannemer Beije
• De straten waar groot onderhoud wordt ingepland

• Rehabilitaties: separate aanbestedingen (via afd. 
Projecten)
• De straten die volledig worden heringericht. Dit zijn 

investeringen. 

Wegen - Schoonhouden

• Uitgevoerd door aannemers

Gaat om:

• Kolken schoonmaken en repareren

• Onkruid borstelen en branden elementenverharding

• Onkruid verwijderen goten asfaltverharding

• Straatvegen
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Wegen - Spanningsvelden

• Wel of niet wachten op (gebieds)ontwikkelingen?
• Kapitaalvernietiging / Beeldkwaliteit 

• Wegonderhoud als onderdeel van integraal project
• Kwaliteit / Planning

• Beeldvorming vastgestelde beeldkwaliteit
• Technisch / Esthetisch

• Natuurlijke invloeden (bodemdaling, weer, klimaat, 
boomwortels)
• Welke aanpak op welk moment is het beste?

• Verschillen met andere beheerders zoals WSHD

Nog vragen over wegen?

• Daarna gaan we door naar Openbare Verlichting
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OVL - Areaalgegevens 

Aansluitingen Lichtmasten (enkel) 7929
Aansluitingen Lichtmasten (dubbel) 162
Aansluitingen Grondspots 34
Aansluitingen Tunnel 6
Aansluitingen Abri 72
Aansluitingen Plattegrondborden 33
Aansluitingen Portiekverlichting 62
Armaturen tbv openbare verlichting (conventioneel) 7599
Armaturen tbv openbare verlichting (led) 583
Armaturen tbv reclameverlichting 12
Lichtbronnen conventioneel 7673
Lichtbronnen LED 586
Vleermuisvriendelijke verlichting 8

OVL – Financiële gegevens
• Vervangingswaarde € 5.800.000

• Jaarlijks € 92.500 beschikbaar voor dagelijks onderhoud 
(reparaties, materialen, schades, vernielingen, inhuur)

• In 2019 € 20.000 uitgegeven aan lampen vervangen 
(planmatig onderhoud). Dit bedrag is telkens anders. 

• Vanaf 2020 € 15.000 extra voor het schoonmaken van de 
lichtmasten. 

• Investering 2019 € 575.000 voor vervangingen armaturen 
en lichtmasten. Schuift door naar 2020. 
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OVL – Quizje

• Hoeveel uur brandt de openbare verlichting op jaarbasis? 
• 4100 uur (bijna de helft van de tijd)
• Wat is het verbruik (in kWh) op jaarbasis? 
• 1.400.000 kWh …… vergelijkbaar met hoeveel huishoudens?
• 400 huishoudens
• Wat zijn de energiekosten?
• Energiekosten € 117.300 …… hoeveel hiervan is belasting?
• Hiervan is € 33.500 belasting
• Wat zijn de netwerkkosten (ondergrondse storingen, Stedin)?
• Netwerkkosten zijn € 90.300 …… hoeveel is dit per lichtmast?
• Dit is € 11,25 per lichtmast

OVL - Beleid
• Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Ridderkerk 2012 -2021 

• Recreatieve fiets en wandelpaden worden hoofdzakelijk overdag gebruikt 
en worden niet verlicht. Een vereiste is wel een goed verlichte alternatieve 
route. Achterpaden en gebieden die niet in het beheer en onderhoud zijn 
van de gemeente worden niet verlicht. 

• Notitie Van Lamp naar Led (2018)
• Dimmen en detectie zijn technieken die goed in combinatie met 

ledverlichting kunnen worden uitgevoerd. 

• Komende jaren zijn veel armaturen aan vervanging toe, zodat het areaal 
ledverlichting sterk toeneemt en er ruimte komt voor toepassing van deze 
technieken. 

• Beeldkwaliteit B voor woonwijken en hoofdwegen (vanaf 2020)
• Scheefstand en 

vuilgraad lichtmast
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OVL – Beheersysteem

• Gegevens worden bijgehouden in GBI, zoals leeftijden 
van lampen, armaturen en lichtmasten
• Levensduur lamp is afhankelijk van type lamp

• Levensduur armatuur is 25 jaar

• Levensduur lichtmast is 50 jaar (lichtmasten krijgen vanaf 40 jaar 
jaarlijks een stabiliteitsmeting)

• Beeldkwaliteit is niet opgenomen in het systeem

• Laten we een kijkje nemen in het systeem!

Lamptypes
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Leeftijd masten

Leeftijd armaturen
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Storingen

OVL – Planning

• Dagelijks onderhoud wordt doorlopend uitgevoerd (n.a.v. 
meldingen en 2x per jaar schouwen)

• Bovengrondse storing moet binnen 5 werkdagen na 
melden bij de aannemer verholpen zijn

• Ondergrondse storingen (Stedin) worden gemiddeld 
binnen 10 werkdagen verholpen. 

• Vervangingsplanning wordt gemaakt m.b.v. 
beheersysteem (Excellijsten)
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OVL - Uitvoering

• Raamovereenkomst onderhoud openbare 
verlichtingsinstallatie met aannemer Heijmans (BAR-
breed)
• Voor het verhelpen van storingen, reparaties en het vervangen 

van lampen, armaturen en lichtmasten

• Schoonmaken lichtmasten
• Wordt een aannemer voor gezocht.

• Met een lokale aannemer is een proef gedaan. 

• Gaat wijksgewijs worden uitgevoerd.
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OVL - Spanningsvelden

• Afhankelijkheid Stedin

• Afhankelijkheid meldingen (‘de buurman meldt het wel’)

• Landelijk tekort aan vakkundig personeel 

• Kwetsbaarheid eigen dienst (weinig specialisten)

Nog vragen over openbare 
verlichting?

• Hierna gaan we verder met borden en markeringen



13-11-2019

27

Borden en markering –
Areaal gegevens

• Markering verf  (vlakken) 1700 m2

• Markering thermoplast (vlakken)  2500 m2

• Markering verf (lijnen)  15.000 m

• Markering themoplast (lijnen) 28.500 m

• Verkeersborden  4200 st

• Straatnaamborden  1700 st

• Objectbewijzering  100 st

• NBD* borden  119 st 
*Nationale Bewegwijzerings Dienst

Borden niet in eigendom en beheer 

• AO-reclameborden 75 st
• Verlichte informatiepanelen 8 st
• Stadsplattegronden 25 st
• Lichtmast reclames 50 st
• Abri’s 72 st
• Billboards 3 st
• Reclame op rotondes 9 st

Hiervoor zijn exploitatiecontracten afgesloten met de 
gemeente. Dit levert ongeveer € 225.000 per jaar op. 
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Borden en markering – Financiële 
gegevens

• Jaarlijks € 78.000 beschikbaar voor borden en 
markeringen (materiaal, uitbesteed werk)

• Vanaf 2020 totaal € 50.000 extra beschikbaar
• Verfmarkering jaarlijks aanbrengen (i.p.v. 2-jaarlijks)

• Geleidelijk verfmarkering vervangen door thermoplast

• Thermoplastmarkering eerder vervangen

• Schoonmaken borden 

• Borden eerder vervangen

Borden en markering - Aanpak

• Borden inventariseren en opnemen in beheersysteem
• Inclusief inventarisatie welke verkeersborden gesaneerd kunnen 

worden of waar borden ontbreken

• Op basis van het systeem wijksgewijs beheer en onderhoud 
uitvoeren 

• Uitgangspunt: kwaliteitsniveau B in woonwijken en 
doorgaande wegen

• Systeem actueel houden

• De markeringen staan wel in een systeem. 
• Uitgevoerd onderhoud is niet opgenomen in het systeem. 
• Gele strepen ook opnemen en meenemen in onderhoud
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Borden en markering - Uitvoering

• Markeringen, objectbewijzering, NBD borden: uitbesteed 
werk

• Borden repareren en vervangen: eigen dienst

• Borden schoonmaken: nog regelen
• Uitzoeken of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dit 

werk kunnen doen (veiligheidseisen). In woonwijken zien wij hier 
kansen. 

Nog vragen over borden en 
markeringen?

• Bedankt voor uw aandacht!


