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1 Inleiding 

1.1 Kunstwerkenbeheer 

Het beheer van (civieltechnische) kunstwerken, zoals bruggetjes en viaducten, is 

belangrijk omdat het de publieke ruimte betreft en er directe invloed is op de beleving 

van ons woon-, leef- en werkklimaat, maar ook omdat er een deel van de begroting 

mee gemoeid is.  Kunstwerken zijn kapitaalgoederen en het beheer van 

kapitaalgoederen is uiteraard niet nieuw. Er wordt al vele jaren aan beheer gedaan en 

er zijn de nodige instrumenten, zoals technische beheersyste(e)m(en), beschikbaar om 

de beheertaak te ondersteunen. De technische beheersystemen hebben als doel het 

beheer vanuit technisch oogpunt zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Dat 

betekent: de juiste maatregelen op de juiste plaats en op de juiste momenten en ook 

nog tegen de laagst mogelijke kosten.  

1.2 Aanleiding 

Om kunstwerken goed te kunnen onderhouden moet het beheer op orde zijn. Om het 

beheer goed op orde te hebben moet het volgende duidelijk zijn: 

1. Alle areaalgegevens (wat hebben we) 

2. Het doel / de kaders (wat willen we) 

3. Wijze waarop we tot het doel willen komen (hoe gaan we dat doen) 

4. Zijn er voldoende middelen om het uit te voeren 

1.3 Leeswijzer  

Het beleidsplan is in drie thema’s verdeeld.  

• Wat hebben we wordt aangegeven wat de huidige situatie is.  

• Wat willen we en wat moeten we aandacht worden gegeven  aan de kaders 

die we hebben.  

• Hoe gaan we dat doen worden ingegaan op hoe we het beheer organiseren.  

• Overzicht financien  

 

Tot slot worden enkele specifieke kunstwerken, die afwijken van de standaard, nader 

omschreven. 

 

Alle bedragen die in dit beleidsdocument worden genoemd zijn inclusief alle kosten, 

maar exclusief BTW.  
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2 Samenvatting  

2.1 Inleiding  

Het voorliggende beleidsplan gaat om civieltechnische kunstwerken. Hieronder vallen 

de verkeersbruggen en viaducten, de fiets-, en voetgangersbruggetjes, de vissteigers, 

tunnels, damwanden, dammen, kademuren en remmingswerken. 

Beschoeiingen en de kleinere duikers vallen niet onder dit plan. Uitzondering hierop 

zijn een aantal (grote) uitzonderlijke duikers/ duikerbruggen.  

2.2 Wat hebben we 

Binnen Hoogeveen hebben we 114 kunstwerken en 5869 m1 damwand/ kademuur te 

onderhouden met een gezamenlijke vervangingswaarde van € 38 mln. Hiervoor is 

voldoende exploitatiebudget beschikbaar en voor de komende jaren voldoende 

investeringsbudget beschikbaar. 

2.3 Wat willen we en wat moeten we 

De gemeenteraad heeft in 2008 aangegeven dat alle kunstwerken op een BOR 

basisniveau moeten worden onderhouden. Dit is het kader voor onderhoud aan 

kunstwerken. Voor kunstwerken betekent dit dat er weliswaar schades zichtbaar zijn, 

maar de veiligheid niet in het geding is. Als we hieraan voldoen, voldoen we ook aan de 

wet. 

2.4 Hoe gaan we dat doen 

Eens per 3 jaar worden alle kunstwerken visueel technisch geïnspecteerd. Op basis van 

deze inspectie, samen met constructieberekeningen en waar nodig detail inspecties, 

worden de minimaal benodigde technische onderhoudsmaatregelen gepland. Dit is de 

basis voor de jaarplanningen. Bij de jaarplanning wordt per jaar op detail bekeken wat 

er moet worden uitgevoerd en vooral hoe dit moet worden uitgevoerd. 

2.5 Risico’s 

Een deel van de damwand in de industriehaven is  instabiel. Daarom wordt dit deel 

frequent geïnspecteerd en is er in 2019 budget voor de vervanging van de damwand. 

2.6 Financieel  

Financieel gezien zit er, over de jaren heen, ruimte in het exploitatie budget. Wel 

moeten de budgetten wat anders worden verdeeld over de jaren heen. 

Qua investering wordt voorgesteld om in 2021 € 111.600,-  op te nemen in de 

investeringslijst en € 15.000,- in 2020 te schrappen. 
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3 Wat hebben we  

3.1 Wat is ons areaal 

In onderstaande tabel zijn de hoeveelheden kunstwerken van Hoogeveen aangegeven. 

 

beweegbare verkeersbrug 4 stuks 

beweegbare fietsbrug 4 stuks 

viaduct 1 stuks 

vaste verkeersbrug 14 stuks 

houten fiets/voetgangersbrug 22 stuks 

kunststof fiets/voetgangersbrug 2 stuks 

stalen fiets/voetgangersbrug 30 stuks 

fietstunnel 1 stuks 

duikerbruggen 12 stuks 

dam 3 stuks 

industriële damwand 4982 meter 

stedelijke damwand 180 meter 

kademuur 707 meter 

passanten haven 1 stuks 

visplaats 7 stuks 

bastions 6 stuks 

stuwmuur 2 stuks 

speciale objecten 5 stuks 

alleen gebruiksbeheer 14 stuks 

3.2 Vervangingswaarde  

De vervangingswaarde van alle kunstwerken samen die we in eigendom hebben 

bedraagt afgerond € 38,- mln.  

 

De Roelof van Echten sluis is een apart kunstwerk. Het is een kunstwerk zonder 

technische functie maar wel met historische waarde. De herbouwwaarde van dit 

kunstwerk is sterk afhankelijk of de herbouw wordt uitgevoerd op authentieke wijze, 

op moderne wijze of alleen functioneel. (€100.000 - € 5.000.000) Daarom is in de totale 

vervangingswaarde de sluis niet meegenomen. 

3.3 Budgetten  

In Hoogeveen zijn twee soorten budgetten beschikbaar voor het onderhouden en 

vervangen van kunstwerken. Op de eerste plaats het exploitatiebudget en op de 

tweede plaats een investeringsbudget.  

 Exploitatie budget 3.3.1

Met het exploitatie budget wordt levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd. 

Daarnaast worden de kosten voor het bedienen van de bruggen ook vanuit de 

exploitatie betaald. Tot slot worden de “gebruikskosten” zoals elektriciteit onroerende 

zaakbelasting en telefoniekosten ook uit de exploitatie betaald. Voor de feitelijke cijfers 

zie tabel in par. 3.3.3 

 Investering budget 3.3.2

Met het investering budget worden kunstwerken volledig vervangen. De levensduur 

voor het gehele kunstwerk wordt weer maximaal. De grens tussen exploitatie en 

investering is niet altijd even scherp. Vooral bij vervangingen van (zeer) dure 
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onderdelen of het vervangen van kleine goedkope bruggetjes. Voor de feitelijke cijfers 

zie tabel in par. 3.3.3 

 

 Budgetten in cijfers 3.3.3

 

Exploitatie (op basis 2016) Totaal budget Vaste kosten *1 
Bediening bruggen en 

werkbudget *2 

4021050100 Bruggen € 150.640 € 82.956 € 67.684 

4021050200 Bruggen, Brugw.huisjes € 11.091 € 347 € 10.744 

4021080200 Beheer kunstwerken € 330.953 € 76.631 € 254.322 

4022100000 Havens, vaarten en .. € 8.400 € 8.400 - 

4056012800 H-str. Cascade, grn.vrz. € 32.536 € 16.553 € 15.983 

Totalen exploitatie (2016) € 533.620 € 184.887 € 348.733 

        

Investering 2017-2020/2021   Opgenomen in begroting Voorstel voor begroting 

Damwand industriehaven 2019 € 1.200.000   

Klipperdamwand 2019 € 50.000   

Meerstoel Edisonbrug 2020 € 18.000   

Platte Brug Schoonhoven 2020 € 15.000   

Toldijkbrug westzijde 2021   € 73.200 

Toldijkbrug oostzijde 2021   € 38.400 

Totalen investering   € 1.268.000 € 111.600 

*1 rente, afschrijving, interne personeelskosten, elek. verbruik, telefoniekosten, onroerende zaakbelasting etc. 

*2 beschikbaar voor voorbereidingskosten, inhuur extern personeel, materiaal, aannemerskosten, etc. 

3.4 Welke kwaliteit hebben we  

Elke drie jaar wordt de zichtbare technische staat van de kunstwerken geïnspecteerd. 

Daarnaast zijn de belangrijkste kunstwerken opnieuw constructief doorgerekend op 

basis van de nieuwe normering. Samen geeft dit een goed beeld hoe we er technisch 

voor staan, maar het is niet zoals bij wegen of groen uit te drukken in percentages 

“laag”, “basis” of “hoog”.  

 

Vanuit de techniek gezien is het huidige onderhoudsniveau in een “basis” toestand. We 

voldoen aan de kaders vanuit de raad: er zijn schades zichtbaar, maar de veiligheid niet 

in het geding is. 

 

Er zijn hier enkele uitzonderingen op. Deze worden in de paragraaf met “specifieke 

kunstwerken” nader omschreven.  
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4 Wat willen we en wat moeten we  

4.1 Kaders vanuit de wet (beleidsmatig) 

De gemeente heeft in haar rol als eigenaar geen volledige vrijheid in het vaststellen van 

het beleid. Het beheer van kunstwerken is deels in enkele nationaal geldende wetten 

en besluiten geregeld. De volgende wetten en regelingen zijn van toepassing: 

• Grondwet. 

• Wegenverkeerswet (Wvw). 

• Wegenwet. 

• Burgerlijk Wetboek (BW). 

• Bouwbesluit voorschriften per gebruiksfunctie 

 

Als we voldoen aan het “Basis” onderhoudsniveau, voldoen we aan de wettelijke 

kaders. Zie ook bijlage 1 

4.2 Kaders vanuit de raad 

De raad heeft in 2008 als kader gesteld dat de gehele openbare ruimte gemiddeld aan 

BOR basis moet voldoen. Voor kunstwerken betekent dit dat er weliswaar schades 

zichtbaar zijn, maar de veiligheid niet in het geding is. De grens voor “basis” is bij 

kunstwerken minder goed meetbaar als, bij bijvoorbeeld, wegen en is de 

kwaliteitstoekenning vooral gebaseerd op de technische interpretatie van de 

inspecteur op basis van de visuele inspectie en waar nodig aangevuld met 

constructieve berekeningen en detail inspecties. 

4.3 Kaders vanuit financieel oogpunt 

Vanuit financieel oogpunt willen we duurzaam met onze kapitaalgoederen omgaan. 

Dat betekent: de juiste maatregelen op de juiste plaats en op de juiste momenten en 

ook nog tegen de laagst mogelijke kosten. Praktisch betekent dit dat we er voor kiezen 

om tijdig het onderhoud uit te voeren omdat dit over de gehele levenscyclus het 

minste materiaal en arbeid kost. Maar het betekent ook dat soms onderhoud net even 

een jaar kan worden uitgesteld. Om hier goed in te kunnen sturen zijn de 

jaarbudgetten weliswaar vast, maar wordt de exacte inhoud per jaar bekeken. 
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5 Hoe gaan we dat doen 

In dit hoofdstuk wordt het onderhoudsproces aangegeven, het benodigde budget en 

tot slot welke risico’s aan deze uitvoeringswijze verbonden zijn.  

5.1 Welk proces doorlopen we bij het onderhoud  

 De visuele conditie 5.1.1

Eens per 3 jaar worden alle kunstwerken visueel technisch geïnspecteerd. Hierbij krijgt 

de inspecteur de BOR-kaders van Hoogeveen mee. Op basis van deze inspectie worden 

de minimaal benodigde technische onderhoudsmaatregelen per jaar bepaald. Deze 

visuele inspectie is vooral erg pragmatisch en speelt de ervaring van de inspecteur een 

belangrijke rol. Waar noodzakelijk worden gedetailleerde inspecties uitgevoerd om zo 

ook van niet zichtbare onderdelen de kwaliteit inzichtelijk te krijgen. 

 Constructieve sterkte 5.1.2

Een aantal kunstwerken heeft al een hogere leeftijd. Deze kunstwerken zijn gebouwd 

met de bouw- en materiaalkennis van dat moment en berekend op de toentertijd 

geldende ontwerpnormen, beschikbare verkeersprognoses en voertuigbelasting. Sinds 

de bouw van deze kunstwerken is de verkeersintensiteit sterk toegenomen. Bovendien 

is zowel het gewicht van het voertuigen door de jaren heen toegenomen. Daarnaast 

zijn ook de (veiligheids)eisen voor kunstwerken, verder aangescherpt en is meer 

bekend over hoe gebruikte materialen (staal en beton) zich in de loop van de tijd 

gedragen. Daarom bekijken we de grotere en belangrijkere kunstwerken op tijd of deze 

kunstwerken constructief nog steeds voldoende sterkte hebben. Binnen Hoogeveen is 

dit voldoende inzichtelijk.  

Voor de meer simpele (fiets/ voetgangers)bruggetjes wordt aangenomen dat de eisen 

aan de constructieve sterkte niet anders zijn dan bij de aanleg en ook de belasting niet 

anders is geworden. Bij de aanleg zijn deze lichtere bruggetjes voldoende 

gecontroleerd o.a. bij de bouwvergunning.  

 Bepalen wat er per jaar moet worden uitgevoerd 5.1.3

De visuele inspectie samen met een evt. nadere detail inspectie en de constructieve 

(her) berekening geeft inzicht in wat er de komende jaren moet worden onderhouden 

en is de basis voor de jaarplanning. Per jaar wordt het werk op detail verder voorbereid 

waarbij elke keer, samen met de context waarin het kunstwerk zich bevind, naar de nut 

en noodzaak op basis van techniek wordt gekeken.  

 

Daarnaast zijn er ook jaarlijks kosten voor het bedienen van de bruggen. Voor 4 

bruggen is er een contract gesloten met de provincie Drenthe. Deze 4 bruggen worden 

centraal vanuit de provinciale “Brugsluis” nabij Erflanden bediend. De overige bruggen 

worden bemenst door eigen personeel of ingehuurd personeel van Werkpro. 

5.2 Welke risico’s lopen we  

 Budget 5.2.1

Bij onvoldoende budget kunnen bepaalde preventieve maatregelen niet worden 

uitgevoerd waardoor het onderhoud op termijn veel duurder zal worden en er veel 

meer materiaal wordt gebruikt (duurzaamheid).   

 Veiligheid  5.2.2

Bij onvoldoende onderhoud zal de kans op persoonlijk letsel toenemen. Van alle 

belangrijke kunstwerken is inzichtelijk dat we voldoen aan de aanbevelingen van de 

VROM-inspectie. Uitzondering hierop is een deel van de damwand in de 

Industriehaven. Daarom wordt dit deel van de damwand frequent geïnspecteerd en 

waar nodig met een noodmaatregel gerepareerd en is er in 2019 budget voor gehele 

vervanging. 
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 Functionaliteit 5.2.3

Bij onvoldoende onderhoud kan  

• de functionaliteit van een kunstwerk afnemen of zelf geheel verdwijnen 

• de bevaarbaarheid van de industriehaven geheel verdwijnen (provincie 

Drenthe is hier bevoegd gezag) 

• het bedienen van de beweegbare bruggen stagneren waardoor er 

economische en maatschappelijk schade wordt geleden 
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6 Overzicht financiën  

6.1 Exploitatie onderhoud vs. Investeringsonderhoud 

Er is onderscheid tussen vervangingsinvesteringen en onderhoudsuitgaven. 

(Vervangings-)investeringen moeten worden geactiveerd en groot onderhoud komt 

t.l.v. de exploitatie 

Bij een bestaand actief is sprake van een investering indien de gemaakte kosten: 

• leiden tot een levensduurverlenging; en/of  

• leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of  

• aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijv. 

investeringen aan brug om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften).  

Wanneer kosten worden gemaakt ten behoeve van het behoud van de oorspronkelijke 

kwaliteit en levensduur van een actief, dan is sprake van onderhoud. 

6.2 Welk budget hebben we nodig  

 Algemeen 6.2.1

De benodigde budgetten worden bepaald aan de hand van de inspecties. Bij de 

ramingen wordt er rekening gehouden met kentallen die zijn gebaseerd op 

aanbestedingen in het recente verleden. Met deze manier van werken kunnen we 

redelijk goed 4 jaar vooruit kijken.  

 Exploitatie budget 6.2.2

Vanuit het verleden werd gewerkt met een vast budget per jaar. Vanuit de laatste 

inspectie blijkt dit niet doelmatig. Er is in 2017- 2021 meer budget beschikbaar dan er 

noodzakelijk is. het gaat hier in totaal over een overschot van €223.000,-. Daarnaast 

wordt vanuit de techniek geadviseerd om de beschikbare budgetten anders te verdelen 

over de jaren.  

 Investering budget 6.2.3

Het benodigde investeringsbudget 2017 t/m 2021 voor het volledig vervangen van 

kunstwerken is totaal €1.379.000. Hiervan is € 1.268.000+ € 15.000 al in de begroting 

2017-2020 opgenomen. €15.000,- was gereserveerd voor de platte brug Schoonhoven. 

Deze vervanging stond echter foutief in de administratie. Deze investering is nu niet 

meer noodzakelijk en kan worden geschrapt. In 2021 moeten twee fietsbruggen aan de 

Toldijk worden vervangen voor een totaal bedrag van € 111.600. Dit bedrag wordt bij 

de begroting 2018-2021 voorgesteld om mee te nemen. 

 Totaal overzicht 6.2.4

In onderstaande tabel staan de benodigde bedragen om al het benodigde onderhoud 

uit te voeren.  
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Alle bedragen x 1000

EXPLOITATIE 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021

Exploitatie vaste kosten *1  € 185  €   185  €     185  €         158  €         185 

Exploitatie bediening *2  €    78  €     78  €       78  €           78  €            78 

Exploitatie werkbudget *3  € 199  €   125  €       86  €         676  €            68 

Totaal benodigd exploitatie:  € 462  €   388  €     349  €         912  €         331 

opgenomen in huidige begroting  € 533  €   533  €     533  €         533  €         533 

verschil  €   71  €  145  €    184  €       -379  €         202 

INVESTERING 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021

Damwand industriehaven € 1.200

Klipperdamwand € 50

Meerstoel Edisonbrug € 18

Toldijkbrug westzijde *4  €            73 

Toldijkbrug oostzijde *4  €            38 

Totaal investering  € 1.250  €           18  €         111 

*1 rente, afschrijving, interne personeelskosten, elek. verbruik, telefoniekosten, onroerende zaakbelasting etc.

*2 bediening beweegbare bruggen

*3 voorbereidingskosten, inspecties, materiaal, aannemerskosten, etc.

*4 voorstel om mee te nemen in de begroting 2018-2021
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7 Specifieke kunstwerken  

7.1 Bekinkbruggen 

Hoewel de Bekinkbruggen eruit zien dat ze nog open kunnen, zijn het technische gezien 

vaste bruggen geworden. Hiertoe is besloten omdat achter de Bekinkbruggen geen 

openbaar vaarwater meer zit en de kades niet meer door de bedrijven werd gebruikt. 

Hierdoor is een forse kostenpost uitgespaard.   
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7.2 Damwand beton industriehaven 

Technische omschrijving 

Objecttype:    Damwand beton 

Lengte     1285m1 

Belastingklasse/Verkeersklasse:  10 kN/m2 

Bouwjaar:      1960 en 1966 

Herbouwwaarde:     € 1.4mln 

Verwachte restlevensduur  tot ca 2047 

Functie    grondkering en creëren laad-, en  

     Losmogelijkheid scheepvaart 

 

Probleem 

De damwand ten westen van de Bekinkbruggen voldoet niet aan de huidige 

ontwerpnorm. Ook wordt niet gehandhaafd dat er geen opslag mag plaatsvinden 

binnen 3 meter vanuit de kade. 

 
Oorzaak  

Leeftijd en aangepaste normering. 

 

Doel 

Borgen van een voldoende veilige kade voor bestaand gebruik  

 

Oplossing  

De damwand voldoet constructief niet aan de huidige norm echter, als we uitgaan van 

een vast kanaalpeil en rekenen met een ingeschatte werkelijke belasting voldoet de 

damwand rekenkundig gezien wel. Ter indicatie: er kan hier nog een volgeladen 

vrachtwagen vlak achter de damwand langs rijden. Praktisch gezien wordt hier geen 

reëel risico gelopen als het exploitatie onderhoud op tijd wordt uitgevoerd 
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7.3 Damwand staal 1972 industriehaven 

Technische omschrijving 

Objecttype:    Stalen damwand 

Lengte     2028m1 

Belastingklasse/Verkeersklasse:  0-5 kN/m2  

Bouwjaar:      ±1972 

Herbouwwaarde:     € 1.200.000 

Verwachte restlevensduur  0 jaar 

Functie    grondkering  

Probleem 

De constructieve sterkte is te klein. De kwaliteit van de damwand is zo slecht dat 

normale metingen op enkele locaties niet konden worden uitgevoerd. De damwand is 

instabiel. Instabiel wil zeggen dat de damwand vandaag of morgen, maar misschien ook 

pas over een jaar spontaan kan instorten. Daarnaast zitten er gaten in de damwand. 

Hierdoor kan er uitspoeling plaatsvinden waardoor persoonlijk letsel kan voorkomen. 

Tot slot wordt niet gehandhaafd op de verkoopvoorwaarden dat er geen opslag mag 

plaatsvinden binnen 3meter vanuit de kade. 

 

 
 

Oorzaak  

Waarschijnlijk was de damwand bij aanleg al van minieme kwaliteit en sterkte. De 

damwand is ook figuurlijk tussen wal en schip geraakt omdat er achter de damwand 

geen water gerelateerde activiteiten bevonden. Hierdoor is er aan de damwand niet of 

nauwelijks onderhoud aan gepleegd.  

 

Doel 

Realiseren en handhaven van een voldoende veilige kade en vaarweg voor bestaand 

gebruik 

 

Oplossing  

Damwand vernieuwen en daarnaast moet er meer toezicht worden uitgevoerd dat er 

geen opslag plaatsvindt binnen 3meter vanuit de kade. Hiervoor is in de huidige 

begroting rekening mee gehouden  
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7.4 Damwand staal ‘80 industriehaven 

Technische omschrijving 

Objecttype:    Stalen damwand  

Lengte     1205m1 

Belastingklasse/Verkeersklasse:  10 kN/m2 

Bouwjaar:      1981, 1986 en 1987 

Herbouwwaarde:     € 1.3mln 

Verwachte restlevensduur  tot ca 2050 

Functie    grondkering en creëren laad-, en 

losmogelijkheid scheepvaart 

 

Probleem 

De damwand voldoet niet aan de huidige ontwerpnorm en er wordt niet gehandhaafd 

op de verkoopvoorwaarden dat er geen opslag mag plaatsvinden binnen 3meter vanuit 

de kade. 

 
 

Oorzaak  

Leeftijd en aangepaste normering 

 

Doel 

Borgen van een voldoende veilige kade voor bestaand gebruik  

 

Oplossing  

De damwand voldoet constructief niet aan de huidige norm Echter, als we uitgaan van 

een vast kanaalpeil en rekenen met een ingeschatte werkelijke belasting voldoet de 

damwand rekenkundig gezien wel. Ter indicatie: er kan hier nog een volgeladen 

vrachtwagen vlak achter de damwand langs rijden. Praktisch gezien wordt hier geen 

reëel risico gelopen als het exploitatie onderhoud op tijd wordt uitgevoerd 
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7.5 Damwand hout < 1962 industriehaven 

Technische omschrijving 

Objecttype:    Houten damwand  

Lengte     64m1 

Belastingklasse/Verkeersklasse:  geen 

Bouwjaar:      < 1960 

Herbouwwaarde:     € 32.560 

Verwachte restlevensduur  0 jaar 

Functie    grondkering  

 

Probleem 

De damwand heeft een grote onderhoudsachterstand. Daar waar de damwand nog 

aanwezig is, is de constructieve sterkte te klein, er mogen en kunnen geen kade 

activiteiten plaatsvinden. Echter er zijn momenteel geen (bedrijfs)activiteiten nabij 

deze damwand. 

 
 

Oorzaak  

Doordat deze damwand niet is onderhouden is hier een forse onderhoudsachterstand 

 

Doel 

Handhaven van huidige toestand 

 

Oplossing  

Zolang er geen (bedrijfs)activiteiten zijn geen actie ondernemen.  

 

Kosten  

Zolang er geen (bedrijfs)activiteiten zijn, zijn er geen kosten  
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7.6 Damwand hout 2007 industriehaven 

Technische omschrijving 

Objecttype:    Houten damwand  

Lengte     147m1 

Belastingklasse/Verkeersklasse:  geen 

Bouwjaar:      ±2007 

Herbouwwaarde:     € 64.680 

Verwachte restlevensduur  tot ca 2032 

Functie    grondkering 

 

Probleem 

De damwand is aangelegd door een particulier. Er is weliswaar mondeling toestemming 

gegeven voor de aanleg en er is mondeling ook afgesproken dat het onderhoud door 

de particulier zou worden uitgevoerd maar hierover is schriftelijk niets vastgelegd.   

 

Oorzaak  

Het is in goed vertrouwen tussen de gemeente en de particulier geregeld.  

 

Doel 

Kennis nemen van geschiedenis van deze damwand 

 

Oplossing  

- 

 

Kosten  

Geen   
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8 Bijlagen 

Bijlage 1: Toelichting op de wetten 

 

Grondwet 

Volgens Artikel 21 van de Grondwet is de zorg van de overheid gericht op de 

bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. 

Het beheer van wegen met de bijbehorende kunstwerken past in dit grondwetsartikel 

en van oudsher wordt de zorg voor een goede infrastructuur dan ook als een taak van 

de overheid gezien. 

 

Wegenverkeerswet (Wvw) 

De wegenverkeerswet 1994 verplicht de wegbeheerder om de verkeersveiligheid te 

verzekeren, de wegen met de bijbehorende kunstwerken berijdbaar te houden, de 

bereikbaarheid te waarborgen, milieuhinder en aantasting van het landschappelijk 

karakter te beperken of te voorkomen en het energieverbruik te beperken.  

 

Wegenwet 

Volgens de Wegenwet moet de wegbeheerder zorgen dat “de binnen haar gebied 

liggende wegen met de bijbehorende kunstwerken in goede staat verkeren”. Zonder 

aansprakelijkheid te scheppen, doet deze wet een beroep op de maatschappelijke 

plicht van de beheerder om op te treden als goed rentmeester. Daarbij wordt de 

beheerder verplicht om voorzieningen regelmatig en duurzaam te onderhouden.  

 

Burgerlijk Wetboek (BW) 

In het BW dat van kracht is geworden op 1 januari 1992, is de aansprakelijkheid 

geregeld voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad. De beheerder moet 

kunnen aantonen wat hij heeft gedaan om risico's voor de weggebruiker te beperken 

en dat hij structureel aan monitoring en onderhoud doet. Het Burgerlijk Wetboek 

schrijft geen frequenties voor met betrekking tot monitoring. De mate waarin aan de 

onderhoudsplicht moet worden voldaan hangt af van de functie van het kunstwerk en 

de verwachting die de weggebruiker heeft op grond van het feitelijk beeld van de weg.  

 

Bouwbesluit 

Het Bouwbesluit kent een aantal  soorten gebruiksfuncties waaronder “bouwwerk geen 

gebouw zijnde”. Het Bouwbesluit  onderscheidt per gebruiksfunctie voorschriften voor 

nieuwbouw en voorschriften voor bestaande bouw. De eisen die worden gesteld voor 

nieuwbouw liggen op een hoger niveau dan voor bestaande bouw. Verder is de 

Regeling Bouwbesluit van toepassing; hierin worden onder andere nadere 

voorschriften gegeven omtrent de toepassing van normen voor bestaande 

bouwwerken.  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2: Overzicht kunstwerken 

soort kunstwerk naam kunstwerk  vervangingswaarde  

beweegbare verkeersbrug Trambrug  €                                    894.740  

  Brug om de Oost  €                                 1.287.000  

  Edisonbrug  €                                 2.068.000  

  Tweelandenbrug  €                                 2.275.000  
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beweegbare fietsbrug Kromme Jakkenbrug  €                                    249.600  

  Schoolvonderbrug  €                                    153.240  

  Vlinderbrug  €                                 1.076.250  

  Fietsbrug Coevorderstraatweg  €                                 1.262.800  

viaduct Middenveldwegviaduct  €                                 3.935.250  

vaste verkeersbrug Bekinkbrug  €                                 2.403.500  

  Prillewegbrug  €                                    105.875  

  Kinholtswegbrug 01  €                                    154.000  

  Kinholtswegbrug 03  €                                    165.000  

  Schooldijkjebrug  €                                       57.063  

  Noorderwegbrug  €                                    246.840  

  Haarwegbrug  €                                    325.980  

  Alteveerbrug  €                                 1.673.100  

  Dotterbloembrug  €                                    243.513  

  Zwanebloembrug  €                                    243.513  

  Vledderwegbrug  €                                    120.313  

  Cramerwegbrug, Mr.  €                                 3.972.375  

  Diepwegbrug  €                                       63.250  

  Pesserma Noordbrug  €                                    178.750  

houten fiets/voetgangersbrug Jacobshofbrug, Alleta  €                                       31.301  

  Steenbergerparkbrug 02  €                                       33.000  

  Platte brug Schoonhoven  €                                       39.930  

  Kanaal-Westzijde  €                                       31.977  

  Trambosbrug  €                                       19.404  

  Dwingelandparkbrug  €                                       14.306  

  Zuiderparkbrug 01  €                                       17.160  

  Europawegbrug  €                                       37.125  

  Terpwegbrug  €                                       28.050  

  Westerlaanbrug  €                                       30.327  

  Toldijkbrug 01  €                                       81.444  

  Toldijkbrug 02  €                                       42.620  

  Beilerstraatbrug  €                                       55.127  

  Tellinghorstbrug, De  €                                       66.627  

  Kalmoesbrug  €                                    103.125  

  Oeverzeggebrug  €                                    104.825  

  Berkenlaanbrug  €                                       42.125  

  Noordbrug 01, 't  €                                       14.834  

  Noordbrug 02, 't  €                                       14.883  

  Zuidwolderwegbrug 02  €                                       62.964  

  fietsbrug Sluis Zuidwoldigerweg  €                                       34.650  

  Eisenweg  €                                         7.920  

kunststof fiets/voetgangersbrug Vechtbrug  €                                         8.514  

  Staringlaanbrug  €                                       48.708  

  



   

Beleidsplan Onderhoud Kunstwerken  2017 – 2021 gemeente Hoogeveen 

 
   

Blz 20/23 

 

soort kunstwerk(vervolg) naam kunstwerk (vervolg) vervangingswaarde (vervolg) 

stalen fiets/voetgangersbrug Zendebrug, De  €                                       55.000  

  Scheldebrug, De  €                                       13.860  

  Kanaalwegbrug 01  €                                       68.750  

  Kanaalwegbrug 02  €                                       68.750  

  Bilderdijklaanbrug  €                                       25.850  

  Plevier, De  €                                       25.053  

  Zuiderparkbrug 02  €                                    104.225  

  Tapuitlaanbrug  €                                       58.465  

  Cascadebrug 01  €                                    117.150  

  Cascadebrug 02  €                                    117.150  

  Karperbrug  €                                       36.875  

  Eekhoornbrug  €                                       29.725  

  Damhertbrug  €                                       29.725  

  Buitenvaartbrug 01  €                                    103.180  

  Buitenvaartbrug 02  €                                       75.405  

  Buitenvaartbrug 03  €                                    118.828  

  Buitenvaartbrug 04  €                                       45.073  

  Polluxbrug  €                                       24.200  

  Regulusbrug  €                                       30.938  

  Canopusbrug  €                                       24.200  

  Siriusbrug  €                                       24.200  

  Sterrenlaanbrug  €                                       79.950  

  de Kroonbrug 02  €                                       93.100  

  Kerkhoflaanbrug  €                                       79.860  

  Brug de Kroon  €                                    136.620  

  Steenbergerparkbrug 01  €                                    146.520  

  Boetenbrug, De  €                                       62.013  

  Sluisbrug Nieuweroord  €                                       41.250  

  Zuiderparkbrug 03  €                                       76.725  

  Blankvoornbrug  €                                    127.050  

fietstunnel Cramerwegtunnel Mr.  €                                    460.000  

duikerbruggen Beilerstraatduiker  €                                       19.800  

  Middenraai-duiker  €                                    264.000  

  Drostenraaibrug  €                                    240.625  

  Zuidwolderwegbrug 01  €                                       71.775  

  middenveldduiker  €                                    357.368  

  toldijkduiker  €                                       36.300  

  riegshoogtendijkduiker  €                                       66.000  

  duiker Albartsweg  €                                       40.040  

  Duiker zuideropgaande  €                                       43.384  

  duiker Turbine  €                                    135.850  

  Duiker Buitenvaart 1  €                                    104.940  

  duikers zuidwoldigerweg  €                                    285.750  

dam Regulusdam  €                                       10.200  

  Dam met schrikhekken  €                                         4.500  

  onderwaterdam  €                                       25.000  
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soort kunstwerk(vervolg) naam kunstwerk (vervolg) vervangingswaarde (vervolg) 

industriële damwand ind.haven damwand beton jaren '60  €                                 1.413.500  

  ind.haven damwand beton jaren '00  €                                    267.300  

  ind.haven damwand staal jaren '70  €                                 1.200.000  

  ind.haven damwand staal jaren '80  €                                 1.325.500  

  ind.haven damwand hout  €                                       64.680  

  Ind.haven damwand hout  €                                       32.560  

stedelijke damwand Curiestraatdamwand  €                                       24.200  

  Klipperdamwand, De  €                                       47.940  

  Tichelwerkstraatdamwand  €                                       33.840  

  Steenbergerparkdamwand  €                                       16.720  

kademuur Kalmoeskademuur  €                                    100.650  

  Tapuitlaankademuur  €                                    165.000  

  Zenitlaankademuur  €                                       49.500  

  Kroonkademuur, De  €                                       17.600  

  Tjalmaparkkademuur, Burgemeester  €                                       53.350  

  Raiffeisenparkkademuur  €                                       20.350  

  kademuur rond de Kroon  €                                       16.500  

  kademuur Galileilaan Melkweg  €                                       48.400  

passanten haven passanten haven Hoogeveen zuid  €                                    130.000  

visplaats Visplaats Tiendeveen  €                                       19.200  

  Visplaats Mr. Harm Smeengelaan  €                                       10.200  

  Visplaats de Kogge  €                                       37.632  

  Visplaats Curiestraat  €                                       12.000  

  Visplaats Piet Heinstraat  €                                       40.000  

  VisplaatsSchoonhoven  €                                       15.938  

  VisplaatsSchoonhoven 2  €                                       15.938  

bastions bastion 1  €                                    288.750  

  bastion 2  €                                    288.750  

  bastion 3  €                                    288.750  

  bastion 4  €                                    288.750  

  bastion 5  €                                    288.750  

  bastion 6  €                                    288.750  

stuwmuur Flokstrapadstuwmuur  €                                         4.250  

  Houten Stuw 2x Schoonhoven  €                                       68.288  
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soort kunstwerk(vervolg) naam kunstwerk (vervolg) vervangingswaarde (vervolg) 

speciale objecten Cascade  €                                 1.080.000  

  Echtensluis, Roelof Van  €                                                -    

  cascade podium  €                                    257.415  

  Museumlaanvlonder  €                                    175.000  

  waterbak Hoofdstraat Noord  €                                 1.196.000  

alleen gebruiksbeheer autobrug sluis zuidwoldigerweg  €                                                -    

  Meerviaduct, 't  €                                                -    

  Riegshoogtendijkviaduct  €                                                -    

  Koppelingviaduct, de  €                                                -    

  Fluitenbergviaduct  €                                                -    

  Alteveerviaduct  €                                                -    

  Mr. Cramerviaduct  €                                                -    

  Hoogeveensevaart viaduct/brug  €                                                -    

  Ten Arloviaduct  €                                                -    

  Spiekampenviaduct  €                                                -    

  venesluisviaduct  €                                                -    

  Schapenmeerviaduct  €                                                -    

  Warreveentunnel  €                                                -    

  Eursingetunnel  €                                                -    

Totaal vervangingswaarde  €                              38.023.062  

  kunstwerken                                  (stuks)  €                                            114  

  damwanden kademuren             ( m1 )  €                                        5.869 
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