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Besproken in de Gebruikersgroep Wegbeheer op 5 februari 2018 als inbreng voor de optimalisatie van publicatie 147
(Wegbeheer 2011), met als resultaat Wegbeheer 2019 versie 0.8 preview.
Nader besproken en definitief vastgesteld in de Gebruikersgroep Wegbeheer op 4 april 2019. De resultaten zijn verwerkt in
Wegbeheer 2019 versie 1.0
Wegbeheer 2019 versie 1.0 is gepubliceerd op 30 april 2019 in de CROW Kennismodule Wegbeheer, -inspecties en metingen.
Meer informatie: https://www.crow.nl/beheersystematieken
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Bijlage 1Deflectiemetingen in wegbeheer
Bijlage 2 Bronnen

4

Het huidige Wegbeheer is beschreven in publicatie 147, Wegbeheer 2011 (WBS 2011). De huidige methodiek zal
doorontwikkelen tot een BeheerSystematiek Verhardingen (BS-V), die naadloos past in de BeheerSystematiek Openbare
Ruimte (BS-OR). Vooruitlopend daarop, bestaat de behoefte om op een aantal onderdelen in Wegbeheersystematiek 2011
(WBS 2011) te optimaliseren, met name om de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten. Dit leidt tot WBS 2019,
waarmee een betrouwbare basis is gelegd voor de BS-V.
Zoals in BS OR is aangegeven gaat het op hoofdlijnen over de volgende stappen (schematisch weergegeven in figuur 1.1):
•

Basis op orde
o areaal
o maatregelen, kosten en cycli

•

Monitoren

•

Analyse en programmeren.

Figuur 1.1

Na het vaststellen van het integrale programma vindt de uitvoering van het programma plaats door de daadwerkelijke
voorbereiding, contractvorming, aanbesteding, uitvoering en oplevering uit te voeren. Dit valt buiten de huidige scope.
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De jaarlijkse activiteiten voor de verhardingen zijn samengevat in tabel 1.1, inclusief de optimalisatie van de Wegbeheer
2011 per onderdeel.
Jaarlijkse activiteiten Beheersystematiek Verhardingen WBS 2019
Hoofdactiviteit
algemeen

Hoofdactiviteit
Verhardingen

Sub-activiteit Verhardingen
Verzamelen wijzigingen areaal

Basis op orde –
areaal

Actualiseren areaal en
verwerken uitgevoerde
maatregelen

Verwerken uitgevoerd onderhoud

Aanpassingen areaal doorvoeren

Optimalisatie van WBS 2011 tot WBS 2019
o.b.v. uitbreidingen, veranderingen, uitgevoerd
onderhoud
Uit opleverdossier, jaarplan. Jaartal laatst
uitgevoerd onderhoud!
M2, m, st, ouderdom, wegtypen aanpassen op
basis van wijzigingen in het areaal als gevolg van
uit/inbreidingen, omvormingen en opmerkingen
bij de inspectie.

Overzicht niet uitgevoerd onderhoud Is duidelijk na definitief onderhoudsplan
Basis op orde –
maatregelen, kosten
en cycli

Visuele inspectie

Evalueren uitgevoerd
onderhoud

Actualiseren eenheidsprijzen, input voor cycli

Wijzigen voorkeursmaatregel

Actualiseren maatregelgroep-maatregeltabellen

Aanpassen
eenheidsprijzen en
onderhoudscycli

Controle en actualiseren opbouw
eenheidsprijzen
Controle en actualiseren
onderhoudscycli

Uitvoeren inspectie /
metingen

Uitvoeren visuele inspectie en/of
metingen

Kwaliteit inspectie verbeteren

Opstellen basis begroting (o.b.v.
inspectie)

Optimaliseren planning voor jaar 1-2, indicatie
maatregelen 3-5 jaar. Actualisatie
schademaatregeltabellen.
Budgetbepaling > 3 jaar op basis van cycli.
Zicht op vervangingen.

Uitvoeren en verwerken
maatregeltoets

Afwegingskader maatregeltoets, inzicht in
consequenties andere keuzes.

Opstellen basisbegroting
verhardingen

Analyse en
programmeren

Maatregelen evalueren (effect/prijs)

Opstellen concept
onderhoudsplan

Opstellen definitief
onderhoudsplan

Binnen budgetten prioriteiten
stellen
Onderhoudsplan verhardingen
(concept)

Actualiseren eenheidsprijzen
Actualiseren cycli (opbouw en prijzen) t.b.v.
middellange en lange termijnbudget

Prioriteren. Scenario’s.
Input voor integrale afstemming

Integrale afstemming

Integraal afstemmen concept plan

Onderhoudsplan verhardingen
definitief

Output programmering leidt tot definitief
onderhoudsplan/uitvoeringsplan. Hiermee is ook
duidelijk welk onderhoud niet uitgevoerd kan
worden.

Schematisch is WBS 2019 weergegeven in figuur 1.1.
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Figuur 1.1 Schematische weergave WBS 2019

7

Uitgevoerde
werkzaamheden
opnemen in het
vastegegevensbestand

Voor het vergroten van de betrouwbaarheid van
de wegbeheersystematiek moeten de vaste
gegevens actueel zijn. Veelal voert de beheerder
de uitgevoerde maatregelen (ouderdommen)
niet terug in het vaste gegevensbestand. Dit
leidt tot onbetrouwbare voorspelling van de
planning aangezien het jaar van uitgevoerd
onderhoud of het jaar van aanleg (afhankelijk
van de soort schade) bepalend is voor de
planning en actualisatie van de cycli.

Historische
informatie van
variabele gegevens
beschikbaar
houden om te zien
hoe de schades zich
ontwikkelen

Meestal zijn de meetdata en/of
inspectiegegevens van voorgaande jaren niet
beschikbaar of worden ze niet met elkaar
vergeleken. Dit kan helpen in het
betrouwbaarder maken van de voorspelling,
inzicht krijgen in de schadeontwikkeling en dus
bij het bepalen wanneer een wegvak onderhoud
behoeft.

Actualiseren
schademaatregeltabel

Actuele
eenheidsprijzen
Onbetrouwbare
kostenberekening
door
onbetrouwbare
cycli (en nietactuele

De systematiek genereert vaak maatregelen die
passen bij een klein oppervlak. Bij de
maatregeltoets wordt vervolgens geconstateerd
dat deze maatregelen te licht zijn. Dit levert veel
werk op.
Om de kosten van het groot onderhoud te
berekenen, wordt gebruik gemaakt van
eenheidsprijzen. Verouderde eenheidsprijzen, of
prijzen die niet passen bij het beheergebied,
maken de uitkomsten van de kostenberekening
onbetrouwbaar. De beheerkosten publicatie van
CROW nr. 145 biedt hiervoor handvatten, maar
zijn niet geactualiseerd naar huidig prijspeil.
De cycli zijn als basis opgesteld in de
beheerkosten openbare ruimte (publ. 145) maar
dat zijn landelijk gemiddelde cycli. De beheerder
dient deze specifiek te maken voor zijn eigen
situatie

Het invoeren van de uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden in het beheersysteem. Deze
informatie is voorwaardelijk om betrouwbare planningen,
budgetberekeningen voor de middellange en lange termijn
en de vervangingspiek inzichtelijk te maken. Ook de
wijzigingen in het areaal (uitbreidingen, opmerkingen
vanuit inspectie) dienen verwerkt te worden.
Indien de jaren van aanleg of het uitgevoerde onderhoud
ontbreekt dan geeft het systeem melding dat de resultaten
niet betrouwbaar zijn.

De meet- en inspectiegegevens van voorgaande rondes
blijven behouden en kan de beheerder nu handmatig
gebruiken voor het vatstellen van het gedrag van
verhardingen in zijn gebied en daarmee zijn eigen cycli op
te bouwen. Technologische ontwikkelingen zullen het in de
toekomst eenvoudiger maken om deze data te verwerken.
De schademaatregelgroep tabellen zijn voldoende
betrouwbaar. De beheerder kan wel zelf de
maatregelgroep- maatregeltabellen zelf invullen. De
maatregelen met kleine oppervlakte kunnen eruit gefilterd
worden ten behoeve van de klein onderhoudslijst. Tevens
kan de beheerder specifieke maatregelen toevoegen aan
deze tabellen.
De beheerder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van
actuele eenheidsprijzen! De beheerder dient deze op te
bouwen in bijv. een kostenboek, volgens de SSK
methodiek. Dit is eenmalige actie en het jaarlijks
actualiseren hiervan in een kleine inspanning en levert
betrouwbaarder resultaat. Een signaalfunctie in WBS 2019
helpt de beheerder om de eenheidsprijzen te actualiseren.
In Wegbeheer bepalen de onderhoudscycli de
budgetbehoefte voor de middellange en lange termijn. De
beheerder maakt en actualiseert zijn eigen cycli, met de
actuele maatregelen en actuele eenheidsprijzen.
Indien de onderhoudscycli niet doorgerekend zijn naar het
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eenheidsprijzen)

huidige prijspeil dan geeft het systeem hier melding van.

Kaders klein- en
groot onderhoud

Het omrekenen van de schades in
omvangsklassen naar 100 m- wegvakken leidt
soms tot fouten en informatieverlies. De
inspecteurs ervaren het als lastig. Tegelijkertijd
verliezen we waardevolle informatie voor het
bepalen van de juiste maatregel en omvang.
Metingen zijn lastig onder te brengen in WBS
2011, tenzij het absolute data zijn. Het
omrekenen naar ernst en omvang (waar nu de
richtlijnen op gebaseerd zijn) blijken vooral bij
scheurvorming en rafeling lastig.
Bij het uitvoeren van de visuele inspectie zijn de
inspectiegegevens van het voorgaande jaar niet
zichtbaar. Dit is bewust gedaan om de inspectie
objectief te houden.
Ondanks dat in WBS 2011 het verschil tussen
klein en groot onderhoud is beschreven, is dat
niet voor iedere organisatie a) hetzelfde en b)
bekend. Daarmee treedt vervuiling op van de
binnenkomende data met potentieel veel
nabewerking.

Inspectie
inspanning
verkleinen

Gerichter en/of risicogestuurd inspecteren kan
helpen om de totale inspanning van de inspectie
te verkleinen en daarmee de kwaliteit van de
inspectie te vergroten.

Optimaliseren
gedragsmodellen
en waarschuwingsgrenzen

Budgetten voor de middellange termijn (3-5
jaar) liggen vrijwel altijd lager dan budgetten
voor de korte termijn (1-2 jaar) en zijn daarmee
onbetrouwbaar

Richtlijnen/
waarschuwingsgren
zen en moeten
betrouwbaar zijn

De resultaten van de toets op de richtlijnen,
waarschuwingsgrenzen en gedragsmodellen is
niet altijd betrouwbaar en soms is er meer tijd
nodig in de voorbereiding dan uit de
gedragsmodellen en richtlijnen volgt. Met
andere woorden het wegvak komt dan te laat in
de planning.

Gebruik van
schadecombinaties
Ruimte opnemen
voor meetgegevens
draagkracht

Het gebruik van de schadecombinaties levert
extra werk op. Tegelijkertijd is de toegevoegde
waarde van deze stap niet duidelijk.
Het b-meetgegeven structurele waarde
(draagkracht) kan leiden tot een betere
maatregel. Uitwerken hoe dit gaat werken.

Betrouwbare
schade-maatregeltabellen

Betrouwbare schade-maatregeltabellen dragen
bij aan betrouwbare resultaten

Geen kaders voor
en consequenties
van gemaakte
keuzes in de
maatregeltoets

De maatregeltoets is zwaar onderbelichte
activiteit! Dit is het middel om te zorgen voor
een betrouwbaar resultaat. Het uitvoeren van
de maatregeltoets is nu geheel vrij voor de
beheerder. Alle keuzes in maatregel en planjaar
kunnen ‘ongestraft’ gemaakt worden. Hij krijgt
geen inzicht in de consequenties van zijn keuzes.

Omrekenen
omvangsklasse bij
inspectie

Meetresultaten niet
omrekenen
Inspectieresultaten
vergelijken met
vorig jaar

WBS 2019 handhaaft de huidige methode van inspecteren.
Het vastleggen van absolute gegevens (en/of geografisch
registreren) bevindt zich in een pilot fase. Uit deze pilots
zal de meerwaarde moeten blijken. Het gedachtegoed is
goed en kan mogelijk ingevuld worden door middel van de
technologische ontwikkelingen. De maatregeltoets is
bedoeld als toets op de juiste maatregelen en planjaren.

Voor WBS 2019 zijn gezien de ingrijpende aard van de
aanpassing geen wijzigingen doorgevoerd. De
technologische ontwikkeling kan leiden tot nadere invulling
hiervan.
De inspectiegegevens van voorgaande inspectieronde
dienen als toets voor de huidige inspectie. Bij grote
afwijkingen geeft het systeem hier (na invoer van de
inspectie) melding van.

In het wegbeheerproces moet de beheerder duidelijk
definiëren hoe zijn organisatie omgaat met klein – en groot
onderhoud. Als richtlijn hanteren we 50m2 tot 200 m2. Dit
zijn de kaders voor de inspectie en de maatregeltoets.
Om de inspanning van een volledige inspectie te verkleinen
en mogelijk de kwaliteit van de inspectie te verbeteren kan
de beheerder ervoor kiezen om gericht wegvakonderdelen
niet te inspecteren of de frequentie van de inspectie aan te
passen. De consequentie is dat er geen totaalbeeld van de
kwaliteit ontstaat
De budgetbepaling voor de middellange termijn in WBS
2019 zal plaatsvinden op basis van de onderhoudscycli. De
wegvakonderdelen en de maatregelen in de middellange
termijn zijn indicatief en geven geen compleet beeld van
wat er in die periode uitgevoerd moet worden.
De richtlijnen/waarschuwingsgrenzen en gedragsmodellen
blijven in WBS 2019 zoals ze zijn. De mindere
betrouwbaarheid geldt vooral voor de kostenberekening
voor de middellange termijn. Ondervangen door met cycli
te werken. Betrouwbaarheid vergroten door
schadecombinaties te handhaven en toevoegen richtlijnen
voor geluidsreducerende deklagen, verwerken draagkracht
en het uitvoeren van de maatregeltoets dragen bij aan een
betrouwbaar resultaat.
Er is geen extra inspanning nodig om de
schadecombinaties vast te leggen. De inspecteur
inspecteert de schades afzonderlijk. Schadecombinaties
hebben meerwaarde en worden gehandhaafd.
Indien de draagkracht o.b.v. de IDK 600 onvoldoende is,
houdt WBS 2019 hier rekening mee bij het bepalen van de
onderhoudsmaatregel.
De schade-maatregelgroeptabellen zijn in principe
betrouwbaar. De 30% maatregelen bij elementen (in de
maatregelgroep-maatregeltabellen) kunnen door de
beheerder aangepast worden, of uit de lijst gefilterd
worden, als dit met klein onderhoud hersteld wordt.
De maatregeltoets is voorwaardelijk voor het genereren
van een betrouwbare planning. Indien de resultaten van de
maatregeltoets niet in het systeem verwerkt worden geeft
het systeem hier melding van.
Het uitvoeren van de maatregeltoets vereist
wegbouwkundig vakmanschap!
De beheerder dient de argumentatie voor het maken van
keuzes vast te leggen. De keuze van de
onderhoudsmaatregel levert een optimale levensduur
verlenging voor het onderdeel. Er kunnen redenen zijn om
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van dit uitgangspunt af te wijken, bijvoorbeeld als het
onderdeel over 5 jaar gereconstrueerd wordt en dat tot die
tijd volstaan kan worden met een “lichtere” maatregel.
Vasthouden van de
maatregelanalyse
1-2 jaar

Bij het uitvoeren van de maatregeltoets kan het
handig zijn om de argumenten voor het bepalen
van maatregel en planjaar van het voorgaande
jaar erbij te hebben.

Verminderen
hoeveelheid werk
maatregeltoets

De maatregeltoets kan een intensieve activiteit
zijn. Afhankelijk van de grootte van het areaal en
de indeling van het areaal kan de hoeveelheid
wegvakonderdelen erg groot zijn, die voor
planjaar 1 en 2 gecontroleerd moeten worden.

Bij het uitvoeren van de maatregeltoets legt de
wegbeheerder als een opmerking deze argumentatie vast
en het systeem houdt het beschikbaar.
Het efficiënter maken van de maatregeltoets kan
samenhangen met de definitie van groot- en klein
onderhoud en hoe men daar mee om gaat. Als voorbeeld
kunnen bijvoorbeeld alle parkeerstroken en inritten eruit
gefilterd worden als men in de regel hier toch alleen maar
klein onderhoud op uitvoert. Een andere optie is op voor
planjaar 1 alle verharding en in planjaar 2 alleen asfalt mee
te nemen in de maatregeltoets.

Vervangingspiek
inzichtelijk maken

Bij het berekenen van de kosten voor het
onderhoud voor de langere termijn is geen zicht
op (eventuele pieken in vervangingen

Op basis van de ouderdom van de wegvakonderdelen en
het laatst uitgevoerd onderhoud, maakt WBS 2019 de
vervangingspieken inzichtelijk.
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Jaarlijkse activiteiten Beheersystematiek Verhardingen WBS 2019
Hoofdactiviteit
algemeen

Hoofdactiviteit
Verhardingen

Sub-activiteit Verhardingen
Verzamelen wijzigingen areaal

Actualiseren areaal en
verwerken uitgevoerde
maatregelen

Basis op orde –
areaal

Verwerken uitgevoerd onderhoud

Aanpassingen areaal doorvoeren

Optimalisatie van WBS 2011 tot WBS 2019
o.b.v. uitbreidingen, veranderingen, uitgevoerd
onderhoud
Uit opleverdossier, jaarplan. Jaartal laatst
uitgevoerd onderhoud!
M2, m, st, ouderdom, wegtypen aanpassen op
basis van wijzigingen in het areaal als gevolg van
uit/inbreidingen, omvormingen en opmerkingen
bij de inspectie.

•
o
▪
•
o
o
o
o
o
o

Tip: het doorvoeren van de
wijzigingen in het areaal is de
basis voor betrouwbare
resultaten. Vaak heeft het geen
prioriteit. Door dit in een vaste
periode in het jaar te plannen
(bv. de winterperiode) kan de
wegbeheerder de
betrouwbaarheid van zijn basis
borgen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jaarlijkse activiteiten Beheersystematiek Verhardingen WBS 2019
Hoofdactiviteit
algemeen

Hoofdactiviteit
Verhardingen

Sub-activiteit Verhardingen

Optimalisatie van WBS 2011 tot WBS 2019

Overzicht niet uitgevoerd onderhoud Is duidelijk na definitief onderhoudsplan
Basis op orde –
maatregelen, kosten
en cycli

Evalueren uitgevoerd
onderhoud

Aanpassen
eenheidsprijzen en
onderhoudscycli

Maatregelen evalueren (effect/prijs)

Actualiseren eenheidsprijzen, input voor cycli

Wijzigen voorkeursmaatregel

Actualiseren maatregelgroep-maatregeltabellen

Controle en actualiseren opbouw
eenheidsprijzen
Controle en actualiseren
onderhoudscycli

Actualiseren eenheidsprijzen
Actualiseren cycli (opbouw en prijzen) t.b.v.
middellange en lange termijnbudget

•
•
•
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Tip: de beheerder kan geen
begroting maken in
Wegbeheer als de
eenheidsprijzen niet
geactualiseerd zijn naar het
huidige prijspeil. Een
signaalfunctie
(eenheidsprijzen zijn niet
actueel) dwingt de beheerder
deze te controleren en aan te
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Activiteit
Elementen – herstraten 30%

Omvang Eenheid Prijs
Prijs
per eenheid per m2 (Euro)

Opbreken straatklinkers

30%

Verwijderen straat- en trottoirkolk, incl. storten

m2

4,50

1,35

st

57,28

0,17

Opbreken trottoirbanden, 130/150x160mm

12%

m

3,50

0,42

Afwerken zandbed, dikte 0,5

30%

m2

0,89

0,27

Aanbrengen straatkolken beton/gietijzer combi

st

290,00

0,88

Op hoogte brengen bestaande putafdekking

st

150,00

0,45

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm in beton

12%

m

17,00

2,04

Aanbrengen 1 streklaag van betonstraatstenen (kf)

12%

m

3,50

0,42

Aanbrengen straatlaag

30%

m2

2,35

0,71

Aanbrengen klinkerverharding op zand

30%

m2

11,00

3,30

Totaalprijs per m2

€ 10,01

•
•
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Verhardingstype: Asfalt
Wegtype: 3 (gemiddeld belaste weg)
Ondergrondtype: Veen
Jaar

Maatregelgroep

0

Onderhoudsmaatregel

Percentage

Kostprijs per m2

0%

€ 0,00

Aanleg

10

Gedeeltelijk groot onderhoud

Wt A3: Frezen 6 cm + Inlage 15% oppervlak

100%

€ 5,00

18

Verbeteren vlakheid

Wt A3: Uitvullen + deklaag aanbrengen

100%

€ 18,70

24

Gedeeltelijk groot onderhoud

Wt A3: Frezen 6 cm + Inlage 15% oppervlak

100%

€ 5,00

30

Rehabilitatie

Wt A3: Asfalt + Fundering vervangen

0%
Totaal:

€ 0,00
€ 28,70

Cyclusbedrag excl. rehabilitatie:

€ 0,96 per m2 per jaar

Cyclusbedrag incl. rehabilitatie:

€ 3,37 per m2 per jaar

Rehabilitatievoorziening:

€ 2,42 per m2 per jaar
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Jaarlijkse activiteiten Beheersystematiek Verhardingen WBS 2019
Hoofdactiviteit
algemeen
Visuele inspectie

Hoofdactiviteit
Verhardingen
Uitvoeren inspectie /
metingen

Sub-activiteit Verhardingen
Uitvoeren van een betrouwbare
visuele inspectie en/of metingen

Optimalisatie van WBS 2011 tot WBS 2019
Betrouwbaarheid inspectie vergroten door
loslaten ernst en omvang en omrekenen,
gerichter en risicogestuurd inspecteren

Tip: doe geen concessies omwille van
de prijs ten aanzien van het
inspectieteam. De productienormen
van 10-12 km/dag binnen de kom en
20-30 km/dag buiten de kom zijn echt
nodig voor een betrouwbaar
resultaat. Zet ook twee
gecertificeerde inspecteurs in plaats
van één. De resultaten van de
inspectie zijn té bepalend voor
Wegbeheer de planning en begroting.
Garbage in = Garbage out.
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•

•
•

•
•
•
•

18

•

•

o
o
o
o
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Jaarlijkse activiteiten Beheersystematiek Verhardingen WBS 2019
Hoofdactiviteit
algemeen

Hoofdactiviteit
Verhardingen

Opstellen basisbegroting
verhardingen

Analyse en
programmeren
Opstellen concept
onderhoudsplan

Opstellen definitief
onderhoudsplan

Sub-activiteit Verhardingen

Optimalisatie van WBS 2011 tot WBS 2019

Opstellen basis begroting (o.b.v.
inspectie)

Vergoten betrouwbaarheid door optimaliseren
planning voor jaar 1-2 (richtlijnen), indicatie
maatregelen 3-5 jaar (waarschuwingsgrenzen en
gedragsmodellen).
Actualisatie schademaatregeltabellen.
Budgetbepaling > 3 jaar op basis van cycli.
Zicht op vervangingen.

Uitvoeren en verwerken
maatregeltoets

Afwegingskader maatregeltoets, inzicht in
consequenties andere keuzes.

Binnen budgetten prioriteiten
stellen
Onderhoudsplan verhardingen
(concept)

Prioriteren. Scenario’s.
Input voor integrale afstemming

Integrale afstemming

Integraal afstemmen concept plan

Onderhoudsplan verhardingen
definitief

Output programmering leidt tot definitief
onderhoudsplan/uitvoeringsplan. Hiermee is ook
duidelijk welk onderhoud niet uitgevoerd kan
worden. Lange termijn doorkijk.

:
•
•
•
•
•
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Tabel 6.2 Beoordeling draagkracht
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Tip: Het uitvoeren van de
maatregeltoets is een voorwaardelijke
stap om door te kunnen gaan. Voor de
maatregeltoets is expertise nodig. Een
wegbouwkundig adviseur is in staat de
juiste maatregelen te definiëren. Om de
omvang van de toets te optimaliseren
kunnen selecties helpen om het
behapbaar te houden. Het digitaal
verwerken van de aanpassingen
inclusief motivering helpt om
transparant de keuzes te onderbouwen.

•
o
•
o
•
o
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•

o
o
o
•
•
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Bijlage 1

Deflectiemetingen in wegbeheer

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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Bijlage 2
1.
2.
3.
4.

Bronnen

Generieke assetbeheersystematiek, met specifieke uitwerking voor verhardingen, rapportage voor
ontwikkelteam CROW door DON Bureau en Royal HaskoningDHV, januari 2017
Verdiepingsnota Aansprakelijkheid bij het hanteren van een lagere inspectiefrequentie, KOAC-NPC,
december 2014, projectnummer e140214101
Levensduurverlengende maatregelen CROW – Royal HaskoningDHV, december 2015
Definitie Maatregeltoets, Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets, 20 november 2014,
kenmerk GM-0146886, revisie D2. Rapportage Grontmij voor de Gebruikersgroep Wegbeheer

28

