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INLEIDING  
 
De uitvoeringsstrategie Kunstwerken is onderdeel 
van een reeks strategienota’s, die samen een 
compleet kader bieden voor de instandhouding van 
de provinciale weg- en vaarweginfrastructuur. 
 
Alle handelingen van de provincie Flevoland ten 
aanzien van kunstwerken zijn gebaseerd op de 
taken op dat gebied en op de politieke keuzes die 
daar richting en uitvoering aan geven. De 
uitvoeringsstrategie Kunstwerken is het middel om 
die keuzes voor de komende jaren inhoudelijk en 
procesmatig te concretiseren. Dit op basis van 
zowel het in stand houden van de (civiele) 
kunstwerken in de provincie Flevoland op het 
meest kosteneffectieve niveau, als de te maken 
keuzes over na te streven kwaliteitsniveaus voor 
beheer en onderhoud.  
 
Een van de kerntaken van de provincie Flevoland is 
het ontwikkelen en ook het beheren en 
onderhouden van infrastructuur. De kunstwerken 
vormen daar een belangrijk onderdeel van. Met 
name de verkeersbruggen en viaducten in de 
provincie leveren een belangrijke bijdrage in de 
bereikbaarheid van Flevoland. 
  
Aanleiding 
Een eerste aanleiding voor het opstellen van een 
strategische uitvoeringsplan kunstwerken (bruggen, 
tunnels en viaducten) is het ontbreken van een 
strategisch kader. Dit is in 2009 aangemerkt in een 
door de Randstedelijke Rekenkamer uitgevoerd 
onderzoek in naar het beheer en onderhoud van de 
kunstwerken in de provincie Flevoland, Noord-
Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De belangrijkste 
conclusie was: “Flevoland dient de strategische 
kaders ten aanzien van beheer en onderhoud op te 
stellen en te laten vaststellen”. 

 
Tot op heden is het beheer en onderhoud van de 
provinciale kunstwerken uitgevoerd volgens het 
principe van budget gestuurd onderhoud. Dit houdt 
in dat niet de benodigde onderhoudsmaatregelen 
bepalend zijn in het beheer en onderhoud, maar 
dat het beschikbare budget (gebaseerd op in 2006 
opgestelde bouwstenen) bepalend is in wat er 
gedaan kan worden. Dit kan leiden tot het 
ontstaan van achterstallig onderhoud, omdat de 
onderhoudsbehoefte groter kan zijn dan het 
onderhoudsbudget. Daarnaast kan budget gestuurd 
onderhoud leiden tot uitvoering van onderhoud 
verspreid over meerdere jaren, wat een vlotte 
doorstroming en goede bereikbaarheid nadelig kan 
beïnvloeden. 

 
Een tweede aanleiding voor het opstellen van de 
uitvoeringsstrategie is de rapportage van CEBEON 
uit 2010, waarin is aangegeven dat de provincie 
Flevoland inzicht moet krijgen wanneer de 
kunstwerken toe zijn aan vervanging. 
Dit heeft met name te maken met de veroudering 
van het huidige kunstwerkenareaal en de toename 
van de verkeersintensiteit van invloed op het 
beheer en onderhoud van de provinciale 

kunstwerken. Een groot deel van het 
kunstwerkenareaal stamt uit de jaren zestig en 
zeventig of zijn zelfs nog eerder gebouwd. Deze 
kunstwerken zijn gebouwd met de bouw- en 
materiaalkennis van toen en zijn berekend op de 
indertijd geldende ontwerpnormen, beschikbare 
verkeersprognoses en voertuigbelasting. Sinds de 
bouw van deze kunstwerken is de 
verkeersintensiteit sterk toegenomen. Bovendien is 
zowel het gewicht als de asbelasting van 
vrachtwagens door de jaren heen toegenomen. Het 
is de combinatie van de toegenomen 
verkeersintensiteit, voertuigbelasting en de 
veroudering van het kunstwerkenareaal die er aan 
bijdraagt dat kunstwerken wellicht eerder 
vervangen of versterkt moeten worden.  
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SAMENVATTING 
 
De uitvoeringsstrategie Kunstwerken is het middel 
om keuzes op het taakgebied van provinciale 
kunstwerken voor de komende jaren inhoudelijk en 
procesmatig te concretiseren. Dit op basis van 
zowel het in stand houden van de kunstwerken op 
het meest kosteneffectieve niveau, als de te 
maken keuzes over na te streven kwaliteitsniveaus 
voor beheer en onderhoud.  
 
De functie van de kunstwerken is het scheiden van 
verkeersstromen en het bevorderen van de 
doorstroming van het (weg)verkeer.  
 
Bij de provincie Flevoland zijn een 3-tal 
verschillende objecttype in beheer, dit betreffen 
vast bruggen en/of viaducten, 
tunnels/onderdoorgangen en duikers. Het aantal 
kunstwerken waar de provincie Flevoland eigenaar 
en beheerder van is bestaat uit 82 bruggen en 
viaducten, 11 tunnels of onderdoorgangen en 108 
duikers. De totale vervangingswaarde van dit 
areaal bedraagt circa 155 miljoen euro. 
 
Voor de komende 10 jaar wordt een areaaltoename 
van circa 10 % verwacht. Hierdoor zal ook de totale 
vervangingswaarde toenemen en moet ook 
rekening worden gehouden met een verhoging van 
het onderhoudsbudget met 10% 
 
Vanuit functioneringsinspecties is de technische 
kwaliteit van de kunstwerken vastgesteld. Op basis 
van deze inspectie is een technische 
kwaliteitsoordeel van de kunstwerken gegeven. De 
kunstwerken die in eigendom en beheer zijn bij de 
provincie Flevoland verkeren over het algemeen in 
een matige tot redelijke onderhoudstoestand.  
 
Voor elk van de objecttypen is de strategie 
uitgewerkt in drie niveaus van maatregelen voor 
beheer en onderhoud. Op het minimumniveau 
worden alleen maatregelen getroffen die wettelijk 
nodig zijn, die randvoorwaardelijk zijn voor het 
vervullen van de economische functie van de 
provinciale kunstwerken, de veiligheid waarborgen 
zodat claims richting provincie worden 
geminimaliseerd en die leiden tot kosteneffectief 
beheer en onderhoud. Het basisniveau gaat 
daarnaast uit van maatregelen die de overlast voor 
de weggebruikers beperken. Op het plusniveau 
tenslotte wordt dit aangevuld met maatregelen die 
met name het aanzicht van de kunstwerken 
verhoogt.    
 
 
 
 

Per kunstwerk soort is berekend wat de kosten zijn 
voor het beheer en onderhoud voor de 
verschillende kwaliteitsniveaus. Hierbij is ook 
aangegeven wat per niveau aan extra 
onderhoudsmaatregelen wordt gedaan.  
 
Om alle kunstwerk soorten op een minimum 
onderhoudsniveau te onderhouden zou minimaal  
505.000 euro nodig zijn. Op dit moment is 425.000 
euro beschikbaar, waarbij voor de voor de vaste 
bruggen en voor de tunnels wordt gestreefd om 
deze onderdelen op een basisniveau te 
onderhouden. Bij deze onderdelen worden 
werkzaamheden aan de kunstwerken in de meeste 
gevallen gekoppeld worden aan de 
onderhoudswerkzaamheden aan de weg. Ook 
passen we enkele verkeersveiligheidsmaatregelen 
toe bij de kunstwerken, zoals voertuigkerende 
leuningen.  
 
Voor de genoemde kosten gaat het om gemiddelde 
onderhoudskosten per jaar. In de realiteit zullen 
de onderhoudskosten van jaar tot jaar verschillen. 
 
De vervanging en versterkingen van bruggen is in 
de laatste jaren via het PMIRT ten laste gebracht 
van het niet-jaarlijks onderhoud. Hoe in de 
toekomst wordt omgegaan met deze problematiek 
wordt uitgewerkt in een aparte nota 
“vervangingsinvesteringen”, die eind van 2013 aan 
het bestuur wordt voorgelegd. 
 
Bij de besluitvorming over het te kiezen 
toekomstige niveau van beheer en onderhoud 
worden ook de keuzes in gewenste niveaus voor de 
rest van de provinciale infrastructuur betrokken.  
Deze besluitvorming vindt plaats in het vierde 
kwartaal van 2013.  
 
Tot het moment dat de keuze in niveaus voor de 
totale provinciale infrastructuur wordt gemaakt, 
wordt er van uitgegaan dat het beheer en 
onderhoud van de kunstwerken wordt uitgevoerd 
binnen de bestaande kaders. 
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1  
PROVINCIALE KUNSTWERKEN:  
DE KADERS  
 
Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling van de 
provinciale kunstwerken en op welke wijze ze 
een bijdrage leveren aan de provinciale 
infrastructuur.  
Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk kort en bondig 
de randvoorwaarden waarbinnen de beheertaak, 
voortkomend uit vigerende wet- en regelgeving, 
het beleidsmatige kader en de politiek-
bestuurlijke, aspecten moet worden uitgevoerd. 
  
1.1   Doel van provinciale kunstwerken 
Civiele kunstwerken maken een wezenlijk 
onderdeel uit van de infrastructuur en dienen 
primair het doel van een goede bereikbaarheid via 
verkeer- en waterwegen. De kunstwerken vormen 
een verbinding tussen twee (verkeers)stromen die 
worden onderbroken door een andere weg of 
waterweg. De kunstwerken dragen bij aan een 
goede doorstroming van het (vaar)weg verkeer, 
vanwege een scheiding van de verkeersstromen. 
Daarnaast vormen ze een belangrijke bijdrage aan 
het provinciale wegbeeld.  
Verder leveren ze een bijdrage aan en het 
behouden van de kwaliteit van leefomgeving en 
infrastructuur zodat weggebruikers zich veilig en 
ongehinderd kunnen verplaatsen, nu en in de 
toekomst.  
 
1.2 Wettelijke en landelijke kaders 
Volgens 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 kunstwerken past in dit 
grondwetsartikel en van oudsher wordt de zorg 
voor een goede infrastructuur dan ook als taak van 
de overheid gezien.  
 
De provincie heeft in haar rol als beheerder geen 
volledige vrijheid in het vaststellen van het beleid.  
Het beheer van kunstwerken is deels in enkele 
nationale geldende wetten en besluiten geregeld. 
Daarnaast zijn er wetten en regelingen op 
verschillende beleidsterreinen, die 
randvoorwaarden geven waaraan de uitvoering van 
deze beheertaak moet worden voldaan 
(bijvoorbeeld op het terrein van 
arbeidsomstandigheden). Ook maatschappelijke 
ontwikkelingen en daaruit voortkomende plannen 
hebben invloed op het beleid en de uitvoering van 
het beheer. 
 
Provincies hebben op grond van landelijke 
wetgeving een zorg- en onderhoudsplicht voor hun 
wegen. Het betreft achtereenvolgens de 
Wegenverkeerswet 1994 en de Wegenwet. 
 

Wegenverkeerswet 1994 en Wegenwet 
De Wegenverkeerswet 1994 verplicht de 
wegbeheerder om de verkeersveiligheid te 
verzekeren, de wegen berijdbaar te houden, de 
bereikbaarheid te waarborgen, milieuhinder en 
aantasting van het landschappelijk karakter te 
beperken of te voorkomen en het energieverbruik 
van transportmiddelen te beperken. 
 
Volgens de Wegenwet moet de wegbeheerder 
zorgen dat “de binnen haar gebied liggende wegen 
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 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 monitoring- 
of onderhoudsfrequenties voor. Ook wordt niets 
gezegd over de kwaliteit van de te beheren 
onderdelen. 
  
Als gevolg van het BW, met het daarin aangepaste 
aansprakelijkheidsrecht, is het aantal klachten en 
daarmee het aantal aansprakelijkheidsstellingen 
toegenomen. Er is een maatschappelijke 
verandering waarneembaar, waarbij de 
wegbeheerder nu en ook in de toekomst rekening 
moet houden met een groter aantal 
aansprakelijkheidsstellingen dan tot op heden 
gebruikelijk was. Een bijkomende trend is het feit 
dat letselschadeadvocaten op basis van no-cure-
no-pay mogen gaan werken, waardoor een verdere 
stijging van het aantal aansprakelijkheidsstellingen 
kan ontstaan.  
 
Wet Milieubeheer 
In de Wet Milieubeheer is aangegeven welke 
stoffen als afvalstoffen zijn aangemerkt. Hier valt 
bijvoorbeeld ook onder al het vrijkomende 
teervrije en -houdende asfalt. Dergelijke stoffen, 
die in dit kader kunnen vrijkomen bij de aanleg en 
het onderhoud van wegen en kunstwerken, mogen 
niet zonder beschermende maatregelen te hebben 
getroffen (zorgplicht) in het milieu worden 
gebracht. Dit geeft extra kosten bij onderhoud en 
vervanging. 
Daarnaast zijn in Besluit Bodemkwaliteit (Bbk), een 
besluit op grond van de Wet  Milieubeheer, 
(voorheen Bouwstoffenbesluit) eisen gesteld aan 
de milieuhygiënische kwaliteit van bouwstoffen die 
op of in de bodem worden aangebracht. 
Hierin adviseert het CROW onder andere in 
publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend 
asfalt” hoe het beste met dergelijke stoffen kan 
worden omgegaan. Bij kunstwerken kan asfalt 
voorkomen op de rijbaan ten behoeve voor het 
wegverkeer.  
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1.3  Vakgerichte normen en richtlijnen 
Naast de wettelijke en landelijke kaders spelen 
ook vakgerichte normen en richtlijnen een rol bij 
de kunstwerken. Zo heeft het CROW diverse 
richtlijnen over het bouwen van wegen 
uitgebracht, hierin wordt zoveel mogelijk aan 
geconformeerd, maar indien nodig is hierbij ook 
ruimte voor maatwerk. 
 
Het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in 
Grond-, Water- en Wegenbouw en de 
Verkeerstechniek adviseert in de 
inspanningsverplichtingen die het Burgerlijk 
Wetboek voorschrijft. Om het risico op 
aansprakelijkheidsstelling door de weggebruiker 
zoveel mogelijk te voorkomen zal de CROW zoveel 
mogelijk gevolgd.  
Voor een overtuigende bewijsvoering zijn daarbij 
preventief onderhoudsbeleid (voorkomen is beter 
dan genezen), een goede klachtenregistratie en 
een goed werkend systeem rationeel wegbeheer 
van belang. De mate waarin aan de 
onderhoudsplicht moet worden voldaan hangt af 
van de functie van de weg en de verwachting die 
de weggebruiker heeft op grond van het feitelijk 
beeld van de weg. Jurisprudentie heeft inmiddels 
uitgewezen dat achterstallig onderhoud  volgens 
de CROW-methodiek vermeden moet worden. 
Hiermee worden immers claims voorkomen. 
 
Een voorbeeld van een CROW richtlijn is CROW-
publicatie 96b “Werk in uitvoering”. Deze richtlijn 
is van toepassing in het kader van de 
Arbeidsomstandigheden wet. Hierdoor moeten 
veiligheidsmaatregelen zoals botsabsorbers worden 
toegepast bij wegwerkzaamheden. Dit werkt 
kostenverhogend bij het onderhouden van 
kunstwerken en wegen.  
 

 

Behalve het CROW zijn ook andere normeringen 
van toepassing op de kunstwerken: 

- Relevante NEN-normen; 
- Bouwbesluit (verwijzing naar eurocodes); 
- Monumentenweg 1988; 
- De voor civiele kunstwerken van toepassing 

zijnde CUR-aanbevelingen, zie www.cur.nl; 
 
Deze normeringen hebben betrekking op zowel het 
ontwerp van nieuwe kunstwerken als het 
verbouwen van bestaande kunstwerken.  
 
Ontwerp nieuwe kunstwerken 
Alle nieuwe kunstwerken moeten voldoen aan het 
bouwbesluit en de daaruit volgende geldende 
normen en richtlijnen. De belastingklasse dient 
conform NEN 6706 bepaald te worden.  
 
Bij nieuwbouw kan per kunstwerk een afweging 
worden gemaakt op de relevante aspecten zoals:  
Esthetica (architectonisch ontwerp), Levensduur, 
(Exploitatie) kosten, Onderhoud, Duurzaamheid, 
Betrouwbaarheid, Functionaliteit, Veiligheid en 
Beschikbaarheid.  
 
Het is van belang dat bij de budgetaanvraag voor 
een nieuw kunstwerk al rekening wordt gehouden 
met de beheer en onderhoudskosten die het 
kunstwerken in de toekomst met zich mee zal 
brengen. 
 

 
Aanleg nieuwe brug Marknesserweg 
 
Verbouwen bestaande kunstwerken  
De gewenste constructieve verbouwnorm voor 
bruggen, tunnels en viaducten en andere 
bouwwerken ligt vast in het Bouwbesluit.  
Met de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 
is een landelijk geldend verbouwniveau voor 
bouwwerken geen gebouw zijnde, waaronder 
bruggen. Voor andere bouwwerken geldt dit nog 
niet en kan een gemeente, als 
vergunningsverstrekker, op basis van het 
Bouwbesluit 2003 nog toetsen op het 
nieuwbouwniveau of ontheffing verlenen tot een 
niveau tussen nieuwbouw en bestaande bouw in.  
 
Bij verbouw van monumenten (mogelijk in de 
Noordoostpolder) geldt naast de bouwregelgeving 
ook de Monumentenwet 1988. Dat kan betekenen 
dat noodzakelijk geachte aanpassingen op grond 
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van de bouwregelgeving moeten wijken voor het 
monumentale karakter van (delen van) het 
bouwwerk. Dat kan dan overigens wel tot gevolg 
hebben dat het gebruik moet worden beperkt, 
waardoor op die wijze alsnog aan de voorschriften 
met betrekking tot constructieve veiligheid wordt 
gedaan.   
 
Verkeersbelasting  
De bruggen en viaducten, die tussen 1938 en 1962 
zijn gebouwd (hoofdzakelijk Noordoostpolder), zijn 
ontworpen met verkeersbelastingen conform VOSB 
1938 (Voorschriften voor het Ontwerp van Stalen 
Bruggen). De bruggen uit deze periode hadden 
smalle rijstroken en geen vluchtstrook. Het 
volledige rijdek werd belast met verkeer.  
 
In de periode 1962 – 2007 (hoofdzakelijk Oostelijk 
en Zuidelijk Flevoland) zijn de verkeersbelastingen 
conform de VOSB ’63 gehanteerd. De VOSB ’63 
biedt de mogelijkheid om de belasting te 
optimaliseren door rekening te houden met de 
rijstrookindeling bij bruggen met bredere 
rijstroken en vluchtstroken. In de regel is voor de 
betonnen bruggen en viaducten de 
verkeersbelasting volledig aangehouden tussen de 
geleiderails. Bij stalen bruggen is de belasting 
verder gereduceerd, door te rekenen met een niet 
of nauwelijks bereden vluchtstrook.  
 
Sinds 2007 wordt de Europese norm voor de 
verkeersbelasting gehanteerd, dit geldt voor alle 
nieuwbouw in de gehele provincie. Elk land is 
daarbij vrij om een zwaartecategorie te kiezen 
(met een zogenaamde National Application 
Document). In Nederland wordt de zwaarste 
categorie aangehouden. De norm gaat uit van 
belasting van het volledige brugdek door verkeer, 
onafhankelijk van de huidige rijbaanindeling. 
Recente metingen onder andere in Flevoland, 
hebben aangetoond dat het toepassen van de 
zwaarste categorie in overeenstemming is met het 
verkeer in Nederland. Door de zwaarste categorie 
ook op provinciale en gemeentelijke wegen van 
toepassing te verklaren hoeven er in de toekomst 
minder ontheffingen voor speciaal transport 
verleend te worden. 
 
1.4  Provinciale beleidsmatige kaders 
Het beleid rond infrastructuur is verankerd in het 
Omgevingsplan en in de Nota Mobiliteit. 
 
Omgevingsplan (2006) 
Het Omgevingsplan beschrijft voor geheel 
Flevoland de toekomst van de provincie, het 
gewenste beleid en de daaruit voortvloeiende 
doelen, gericht op de ontwikkeling van een goede 
kwaliteit van de leefomgeving.  
De belangrijkste kernpunten uit het omgevingsplan 
zijn voor de uitwerking van de 
Uitvoeringsstrategie: 
- Het bevorderen van het fietsgebruik door 

snelle, aantrekkelijke, comfortabele veilige en 
directe fietsroutes; 

- Bij het beheer en onderhoud van de 
infrastructuur worden duurzame oplossingen 
vanaf het begin meegenomen; 

 
Nota Mobiliteit Flevoland  
De Nota Mobiliteit Flevoland (2006) is een nadere 
uitwerking van het Omgevingsplan voor het 
onderdeel verkeer en vervoer. De algemene 
beleidsdoelstelling is, dat Flevoland dient te 
beschikken over een goede infrastructuur die 
voldoet aan de verplaatsingsbehoefte van mensen. 
De bereikbaarheid is dan een belangrijk criterium. 
De infrastructuur moet vervolgens zodanig zijn 
ingericht en veilig zijn, dat er geen ongelukken 
plaatsvinden als gevolg van achterstallig 
onderhoud. Tenslotte wordt volgens de nota de 
verschuiving van goederenvervoer over de weg 
naar het water gestimuleerd. 
 
De belangrijkste punten uit de Nota Mobiliteit zijn: 

- De verwachte sterke mobiliteitsgroei (o.a. 
goederenvervoer) als gevolg van een 
stijging van het aantal inwoners en de 
werkgelegenheid die zich de komende 
jaren doorzet; 

- De provincie streeft naar een bereikbaar 
Flevoland voor iedereen. Dit vertaalt zich 
in een goede infrastructuur, zodat het 
verkeer vlot, veilig en comfortabel kan 
rijden zonder dat dit ten koste gaat van 
de leefbaarheid. Binnen Flevoland worden 
geen grote vertragingen geaccepteerd. 

 
Bovenstaande punten zijn van invloed op het 
beheer en onderhoud van de kunstwerken binnen 
de provincie. De wijze waarop het beheer en 
onderhoud van kunstwerken is ingericht en wordt 
uitgevoerd is van belang voor een goede 
bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid. 
Kunstwerken mogen niet leiden tot knelpunten 
en/of de weggebruiker beperkingen op leggen in 
het gebruik van de provinciale infrastructuur. 
Rekening dient te worden gehouden met de 
beschikbare verkeersklasse, toename van verkeer 
kan leiden tot verzwaring van kunstwerken. 
Daarnaast kan de verwachte toename van het 
wegverkeer in combinatie tot de veroudering van 
de provinciale kunstwerken leiden tot een 
verhoging van de onderhoudskosten. 
 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid: duurzaamheid  
De provincie streeft er naar om in 2015 100 % 
duurzaam te zijn bij inkoop van diensten en 
gebruik van materialen. Dit doel is in december 
2006 door Gedeputeerde Staten vastgelegd in de 
nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie 
Flevoland (HB 471907).  
Om dit doel te kunnen bereiken moet voor alle 
onderscheiden productgroepen aan diverse 
specifieke eisen worden voldaan. Die eisen hebben 
betrekking op alle onderdelen van de 
infrastructuur en op alle fasen: van ontwerp tot  
en met de sloop er van. 
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2  
FUNCTIES VAN DE KUNSTWERKEN  
 
De kunstwerken infrastructuur vervult een 
aantal functies. De functies vormen de basis 
waarop het beleid en het beheer en onderhoud 
is  ingericht. In dit hoofdstuk worden per soort 
kunstwerk de functies aangegeven.  
 
2.1 Functie van kunstwerken 
Deze uitvoeringsstrategie heeft betrekking op alle 
civiele kunstwerken binnen de provincie Flevoland 
die bij de provincie in beheer zijn.  
 
Een kunstwerk is een begrip in de civiele techniek, 
bouwkunde en de weg- en waterbouw. Het betreft 
een bouwwerk dat dient om de verkeersstromen 
en/of water te scheiden. Daarnaast bevordert het 
de doorstroming van het verkeer.   
 
Binnen de provinciale kunstwerken onderscheiden 
we de volgende kunstwerktypen: 
1. Bruggen/viaducten – Vaste verbinding voor het 

verkeer tussen twee punten die door water, 
weg, en/of terreinsnijding zijn gescheiden; 

2. Tunnel/Onderdoorgang - Ondergrondse of 
onder water gelegen verbinding voor verkeer 
tussen twee punten, aan beide zijden 
eventueel voorzien van een open 
bakconstructie; 

3. Duiker – Verbinding tussen twee watergangen 
of gebieden, welke onder de weg doorloopt. 
Door de duiker is de doorstroming van de 
watergang gegarandeerd. 

 

 
Vaste brug scheiding vaarweg en weg 
 
2.1.1. Vaste bruggen/viaducten 
Een brug is een vaste of beweegbare verbinding 
voor het verkeer, tussen twee punten die 
gescheiden zijn door een kanaal, weg, of een 
ander overbrugbaar obstakel.  
Een Viaduct gaat alleen over een andere weg of 
spoorlijn. Viaducten worden aangelegd om 
conflictsituatie tussen twee wegen of weg met 
spoorweg te voorkomen. Verkeersstromen worden 
met behulp van een viaduct volledig gescheiden. 
Dit komt dan ook de verkeersveiligheid ten goede. 

Sommige bruggen hebben een beweegbaar 
brugdek, wanneer verkeer te hoog is om onder de 
brug door te gaan. Het brugdek wordt dan tijdelijk 
'verwijderd'. Zulke bruggen worden alleen over een 
waterweg aangelegd. In dit uitvoeringsplan worden 
alleen de vaste bruggen behandeld. De 
beweegbare bruggen zijn als objecten opgenomen 
in het strategisch uitvoeringsplan vaarwegen. 
 
 

 
Viaduct ter scheiding twee hoofdwegen 
 
Bruggen worden in de regel geconstrueerd uit 
beton, metselwerk, metaal (staal, vroeger 
gietijzer). Voor korte en kleinere bruggen worden 
andere materialen zoals hout gebruikt. Een brug 
bestaat uit de twee volgende hoofdcomponenten: 
• de bovenbouw, waarover het verkeer gaat 

(inclusief leuningen en voegovergangen);  
• de onderbouw, met pijlers en funderingen die 

de krachten van de brug op de ondergrond 
overbrengt (hierin zitten ook de taluds). 

 
2.1.2. Fietsbruggen 
In de provincie Flevoland zijn ook bruggen 
aanwezig die alleen de bestemming voor 
fietsverkeer hebben. Dit zijn over het algemeen 
smallere bruggen van hout of beton die alleen 
geschikt zijn voor voetgangers, fietsers of kleine 
onderhoudsvoertuigen. De bruggen zijn ontworpen 
voor een lagere verkeersklasse. 
 

 
Houten fiets- en voetgangersbrug 
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2.1.3 Tunnel/Onderdoorgang  
Een tunnel wordt aangelegd voor het verkeer om 
een barrière te passeren: een berg, een waterweg, 
een autoweg of een spoorweg. Tunnels worden in 
de regel gebruikt door het weg- of 
spoorwegverkeer. 
 
Een tunnel onderscheidt zich van een viaduct door 
de aanwezigheid van natuurlijke elementen tussen 
de kruisende infrastructuur. Bij een tunnel zijn er 
wel natuurlijke elementen, zoals grond of een berg 
aanwezig. Bij een viaduct zijn geen natuurlijke 
elementen aanwezig tussen de kruisende 
infrastructuur.  
 
In de provincie Flevoland zijn met name kleinere 
fietsers- en voetgangerstunnels aanwezig. 
Daarnaast zijn er in Flevoland nog tunnels speciaal 
voor dieren, zoals faunatunnels. 
 

 
Fiets- en voetgangerstunnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 Duikers 
Een duiker is een civieltechnisch kunstwerk. Het is 
een kokervormige constructie, gelegen in een weg 
of toegangsdam, die is bedoeld om wateren die 
zijn onderbroken door een weg met elkaar te 
verbinden.  
 
De duiker heeft als een bijkomende functie de 
doorstroming van de watergang in stand houden. 
De doorstroming is iets wat hoofdzakelijk onder de 
verantwoording van het waterschap valt. De 
veroorzaker van de onderbreking van de vaarweg is 
verantwoordelijk voor de instandhouding van de 
duiker. Dit houdt in dat de instandhouding van de  
technische constructie bij provinciale wegen tot de 
verantwoording van de provincie behoort.  
 
Bij een duiker wordt in principe de bodem van de 
watergang onderbroken, dit in tegenstelling tot 
een brug. 
 
Duikers worden over het algemeen gemaakt van 
beton of (plaat)staal. In het verleden werden ook 
gemetselde duikers gemaakt. 
 

 
Duiker 
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3  

BESCHRIJVING VAN DE PROVINCIALE 
INFRASTRUCTUUR 
  
De provincie Flevoland beschikt over een breed 
scala aan kunstwerken. Dit hoofdstuk geeft inzicht 
in het areaal en de technische definities van de 
verschillende typen kunstwerken. Tevens verschaft 
het inzicht in de huidige technische en functionele 
kwaliteit van de kunstwerken. 

 
3.1 Het kunstwerk areaal 
Deze uitvoeringsstrategie heeft betrekking op alle 
kunstwerken binnen de provincie Flevoland die bij 
de provincie in beheer zijn, zie bijlage 1.  
 
Voor de kunstwerken geldt een theoretische 
ontwerplevensduur van 80 jaar tot 100 jaar. Het 
Rijk hanteerde met name in de periode 1960 tot 
1980 een degelijke bouwwijze, waardoor over het 
algemeen kan worden gesteld dat betonnen 
kunstwerken misschien nog wel langer mee kunnen 
gaan dan de theoretische ontwerplevensduur. Dit 
geldt met name wanneer de kunstwerken goed zijn 
aangelegd en goed worden onderhouden.   
 
De beleidsdoelen die voor kunstwerken relevant 
zijn (constructieve- en verkeersveiligheid en 
beschikbaarheid) leiden tot functionele eisen 
waaraan een kunstwerk dient te voldoen. Deze 
functionele eisen hebben betrekking op technische 
aspecten als onder andere draagvermogen, 
dwarskracht en weerstand tegen vermoeiing. 
 
Kunstwerken en bijbehorende functionele 
onderdelen (voegovergangen en leuningen) hebben 
een technische (ontwerp)levensduur, afhankelijk 
van goed onderhoud kan deze technische 
levensduur een goede inschatting zijn voor het 
moment van vervangen. De meeste kunstwerken en 
onderdelen gaan over het algemeen, zeker 
wanneer ze goed worden onderhouden, langer mee 
dan de technische ontwerp levensduur. Toch is het 
goed mogelijk dat kunstwerken of onderdelen 
eerder vervangen moeten worden, omdat de 
functionele eisen voor het betreffende kunstwerk 
veranderen. Voorbeelden hiervoor zijn: Het 
vervangen/versterken van een brug, omdat het 
wegverkeer door de jaren heen zwaarder is 
geworden en de brug in een transportroute ligt 
waar tegenwoordig meer zwaar verkeer over heen 
komt dan waarvoor de brug is ontworpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Objecttype Aant Kapitaalwaarde 
Houten 
fiets/voetgangersbrug 

6  € 1 mln 

Betonnen 
fiets/voetgangersbrug 

12 € 8 mln 

Betonnen 
verkeersbrug 

62 € 115 mln 

1) bruggen en 
viaducten 

Ecoduct 2 € 0,4 mln 

2) Tunnel en 
onderdoorgang 

Fiets- en 
voetgangerstunnel 

8 € 8 mln 

 Faunatunnel 3 € 0,6 mln 

3)Duiker Duiker1  
(> 1x1m2 of Ø 1m) 

108 € 22 mln 

Totaal  170 € 154 mln 

Tabel 2: Overzicht areaal provinciale kunstwerken (Bron KIOS 
beheersysteem januari 2013) 
 
De totale kapitaalwaarde/vervangingswaarde van 
het areaal van de kunstwerken in de provincie 
Flevoland vertegenwoordigt een bedrag van circa 
€ 154 miljoen. 
 
3.2 Beschrijving van de kunstwerken  
Per objecttype is een korte beschrijving gegeven 
van de technische kwaliteit van het provinciale 
kunstwerk areaal. Deze technische kwaliteit is 
gebaseerd op basis van de resultaten van de 
uitgevoerde functioneringsinspectie (globale 
visuele inspectie) van de laatste 3 jaar. Op basis 
van de geconstateerde schades en constructieve 
tekortkomingen is een technisch kwaliteitsoordeel 
gegeven die varieert tussen goed, redelijk, matig, 
slecht en achterstallig. 
 
3.2.1 Vaste bruggen/viaducten 
De technische kwaliteit van de betonnen verkeers-, 
fiets- en voetgangersbruggen is over het algemeen 
matig tot redelijk. Bij enkele kunstwerken is 
sprake van een matige technische kwaliteit. Bij 
geen van kunstwerken leidt deze verminderde 
kwaliteit tot een beperking van de functionaliteit 
beschikbaarheid. Bij enkele van de kunstwerken 
heeft de verminderde technische kwaliteit er toe 
geleidt om in het kader van jaarlijks onderhoud 
maatregelen te treffen om de veiligheid te 
waarborgen, bijvoorbeeld het herstellen van 
doorgeroeste leuningen. 

 

 
Doorgeroeste brugleuning 
 

                                                      
1 De duikers worden nog aanvullend geïnventariseerd in 2013 in 
het kader van de onderzoeken voor de vervangingsinvesteringen  
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3.2.2 Fietsbruggen 
De technische kwaliteit van de houten fiets- en 
voetgangersbruggen is over het algemeen matig. 
Bij een aantal kunstwerken is er sprake van een 
slechte technische kwaliteit als gevolg van 
veroudering van onderdelen. Dit leidt op dit 
moment nog niet tot een beperking van de 
functionaliteit beschikbaarheid. Bij slechts twee 
kunstwerken was de veiligheid in het geding, 
hiervoor zijn maatregelen voorzien.  
 

 
Afgesleten slijtlaag op brugdek 
 
3.2.3 Tunnel/Onderdoorgang  
In de provincie Flevoland zijn met name kleinere 
fietsers- en voetgangerstunnels aanwezig. 
Daarnaast zijn er in Flevoland nog tunnels speciaal 
voor dieren, zoals faunatunnels. 
 
De technische kwaliteit van de 
tunnels/onderdoorgangen is over het algemeen 
matig tot goed. De geconstateerde schades en/of 
tekortkomingen richten zich voornamelijk op 
jaarlijkse onderhoudsmaatregelen. Bij geen van de 
kunstwerken leidt de huidige technische kwaliteit 
tot een beperking van veiligheid en of 
beschikbaarheid. Bij enkele tunnels is wel sprake 
van een vermindering van de sociale veiligheid.  
 

 
Tunnelwanden met graffiti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4 Duikers 
De technische kwaliteit van de geïnspecteerde 
duikers is over het algemeen redelijk tot goed. De 
geconstateerde schades en/of tekortkomingen 
richten zich voornamelijk op jaarlijkse 
onderhoudsmaatregelen en herstellen van schades. 
 

 
Betonschade duikerconstructie 
 
3.3 Leeftijdsopbouw kunstwerken 
De provincie Flevoland is een relatief jong gebied. 
Flevoland is in 3 delen aangelegd en ontwikkeld: 
Noordoostpolder tussen 1940-1950, Oostelijk 
Flevoland tussen 1955-1965 en Zuidelijk Flevoland 
tussen 1975-1985.  
 
Circa de helft van het kunstwerkenareaal is 
gebouwd in de periode 1970 tot 1990. Op basis van 
het jaar van aanleg valt op te maken dat de 
gemiddelde leeftijd van de kunstwerken rond de 
33 jaar ligt. Circa 70% van het kunstwerkenareaal 
heeft een leeftijd van 40 jaar of minder. Uitgaande 
van een technische levensduur voor een civiel 
kunstwerk van circa 80 jaar (met uitzondering van 
houten objecten) kan gesteld worden, dat het 
kunstwerkenareaal van de provincie vrij jong is.  
 
De onderdelen van de infrastructuur in de 
provincie Flevoland zijn voor een groot deel 
aangelegd door het Rijk. Vooral in de periode rond 
de jaren 60 tot 80 hanteerde het Rijk een 
degelijke bouwwijze, waarbij ze op het gebied van 
materiaalgebruik en toepassingen vooruitstrevend 
waren. De combinatie tussen vooruitstrevende 
toepassingen en gedegen materiaalgebruik 
resulteert in degelijke en sterke constructies, die 
over het algemeen langer meegaan dan waar 
vanuit de ontwerplevensduur van uit is gegaan. 

 
Een gemiddelde levensduur van 80 jaar gaat niet 
op voor houten objecten, zoals de provinciale 
fiets- en voetgangersbruggen. Deze gaan 
gemiddeld ca. 40 jaar mee. 
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3.4 Functionele levensduur in relatie tot 
ontwikkelingen 

Omdat kunstwerken voor een lange periode 
worden aangelegd (tot 100 jaar), moet bij de 
aanleg of vervanging van een kunstwerk aandacht 
worden besteed aan de toekomstvastheid van een 
kunstwerk. Dit geld met name voor de breedte en 
doorrij- of doorvaarhoogte van het kunstwerk. 
 
Ruimtelijke ontwikkelingen  
Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen van invloed zijn 
op bestaande kunstwerken en kunnen tevens 
leiden tot de bouw van nieuwe kunstwerken. 
 
De komende jaren zijn er diverse ontwikkelingen 
die van invloed zijn op het provinciale kunstwerken 
areaal. Voorbeelden zijn de baanverdubbeling 
Gooiseweg en baanverdubbeling Waterlandseweg. 
Deze ontwikkelingen hebben voornamelijk 
betrekking op areaaluitbreidingen en nieuwe 
investeringen. 
 
De totale areaaltoename na realisatie bedraagt tot 
2020 op basis van de plannen circa 10%. Dit 
betekent ook een verhoging van het 
onderhoudsbudget met 10 %. 
 
(Verkeers) technische ontwikkelingen  
(Verkeers) technische ontwikkelingen kunnen 
invloed hebben op bestaande kunstwerken met als 
gevolg dat bij onderhoud, aanpassingen en/of 
vervanging aan nieuwe eisen moet worden 
voldaan. Ontwikkelingen waaraan gedacht kan 
worden zijn: 
• Toename van verkeer,  
• Toename van belastingen van verkeer 
• Duurzaam veilige inrichting / vormgeving van 

wegen,  
 
Sinds de aanleg van de kunstwerken in de provincie 
Flevoland zijn de verkeersintensiteiten en de 
verkeersbelastingen toegenomen. Deze toename 
kan er toe leiden dat kunstwerken 
anders/zwaarder belast worden dan waarbij in het 
ontwerp rekening is gehouden. Deze functionele 
wijziging kan er toe leiden dat kunstwerken 
verzwaard dan wel vervangen moeten worden. In 
het kader van de vervangingsinvesteringen zijn hier 
al veel kunstwerken op doorgerekend, maar om de 
kunstwerken goed te blijven monitoren dient hier 
rekening mee worden gehouden bij de inspectie 
strategie. 
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Bron: Algemeen Dagblad 3 april 2013
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4  
DE KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR DE 
KUNSTWERKEN 
 
In dit hoofdstuk zijn op basis van de functies van 
de kunstwerken de scenario’s ten aanzien van 
het beheer en onderhoud beschreven voor elk 
van de verschillende soorten kunstwerken.  
 
4.1 Technische randvoorwaarden 
Voor het beheer en onderhoud van kunstwerken 
zijn technische randvoorwaarden van belang omdat 
diverse normen en richtlijnen zijn ingesteld ter 
voorkomen van disfunctioneren. Bij 
disfunctioneren wordt in eerste instantie gedacht 
aan situaties waarbij een kunstwerk daadwerkelijk 
zijn functie niet meer kan vervullen: fysiek falen. 
Fysiek falen wordt vertaald in het instorten van 
een vaste brug. Hierdoor zijn de kunstwerken niet 
meer bruikbaar en/of toegankelijk voor de 
gebruikers en kan de functie niet meer worden 
vervuld.  
 

 
Voorbeeld voor fysiek falen 
 
Fysiek falen van een kunstwerk kan uiteraard in 
geen geval worden geaccepteerd. Het fysiek falen 
van onderdelen moet te allen tijde worden 
voorkomen, maar bij minder kritieke onderdelen 
kan in een minimaal kwaliteitsniveau de grens van 
fysiek falen worden opgezocht. 
 
Het disfunctioneren heeft daarentegen veelal 
betrekking op het niet voldoen aan de 
doelstellingen en de daaraan gekoppelde 
randvoorwaarden. Deze vorm van disfunctioneren 
wordt aangeduid als norm falen. Norm falen kan 
worden vertaald in het niet voldoen aan de 
eventueel wettelijk vastgestelde normen en 
richtlijnen. Deze normen en richtlijnen geven een 
veiligheidsmarge om uiteindelijk fysiek falen te 
voorkomen. 
 
Norm falen voor het gehele kunstwerk dient te 
allen tijde voor alle kunstwerken voorkomen te 
worden.  
 

- minimum niveau: In dit niveau worden de 
kunstwerken op een veilige en kostenefficiënte 
manier onderhouden. Er worden alleen 
maatregelen getroffen die wettelijk nodig zijn en 
die de veiligheid waarborgen zodat claims richting 
provincie worden geminimaliseerd en die leiden 
tot kosteneffectief beheer en onderhoud. Zaken 
als reinigen worden hierbij alleen uitgevoerd 
indien dit echt niet anders kan en wordt dan ook 
gezien als onderdeel van het jaarlijks onderhoud. 
In dit niveau wordt met name correctief onderhoud 
uitgevoerd. 
 
- basis niveau: als het minimum niveau, aangevuld 
met maatregelen die de overlast voor de 
gebruikers van de kunstwerken beperken. Hierbij 
worden onderhoudsmaatregelen zoveel mogelijk 
gebundeld en kunnen extra 
verkeersveiligheidsvoorzieningen worden toegepast 
om de veiligheid van de gebruikers te verhogen. In 
dit niveau wordt met name preventief onderhoud 
uitgevoerd. In dit niveau worden cyclisch 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor 
de levensduur van de kunstwerken of van 
onderdelen wordt verlengd. Dit geeft een 
besparing op de hele lange termijn op het gebied 
van de vervangingen, voor het onderhoud is dit een 
kostenverhoging.  
 
- plus niveau: als het basis niveau, aangevuld met 
maatregelen die de kwaliteit, het gebruik of het  
aanzicht van de kunstwerken verhoogt. Hierdoor 
worden de onderdelen nu ook structureel 
gereinigd, hierdoor wordt dit toegerekend aan het 
cyclisch onderhoud en kan het vallen onder niet 
jaarlijks onderhoud. In dit niveau zullen de 
kunstwerken visueel in een goede conditie worden 
onderhouden.  
 
4.1.1 Vaste bruggen/viaducten (beton) 
De betonnen verkeersbruggen en viaducten die in 
tot het beheer van de provincie Flevoland behoren 
zijn met name bruggen/viaducten die gelegen zijn 
in en over de provinciale wegen. De bruggen en 
viaducten zijn van belang voor de doorstroming op 
de provinciale wegen. 
 
Bij het minimum niveau worden de 
onderhoudswerkzaamheden zijn zodanig 
ingestoken dat fysiek falen van onderdelen wordt 
voorkomen. Daarbij worden niet tot nauwelijks 
tussentijdse onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd, dus alleen op momenten dat 
onderdelen vervangen moeten worden zullen deze 
werkzaamheden worden ingepland. Om te bepalen 
wanneer de reparatie werkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden zal regelmatig (minimaal 1x per 
jaar) een inspectie uitgevoerd moeten worden voor 
alle bruggen en viaducten. Bij bruggen en 
viaducten is in dit niveau speciale aandacht voor 
de voegovergangen. Hierbij dienen de 
rubberprofielen bij lekkage zo snel mogelijk 
gerepareerd of vervangen te worden om te 
voorkomen dat lekwater op de landhoofden 
terecht kan komen. 
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Bij het basisniveau worden werkzaamheden 
gebundeld met de geplande werkzaamheden aan 
de weg, zodat overlast van het wegverkeer tot een 
minimum wordt beperkt. Tevens zijn in dit niveau 
voertuigkerende leuningen opgenomen, waardoor 
de verkeersveiligheid van de weggebruiker wordt 
verhoogd. Tot slot worden onder andere stevigere 
voegovergangen toegepast, die een langere 
levensduur hebben en waarbij tussentijdse 
onderhoudsmaatregelen eenvoudiger zijn te 
realiseren. 
 

 
Voorbeeld voertuigkerende leuning 
 
Bij het plus niveau wordt ook aandacht besteed 
aan het uiterlijk van de bruggen/viaducten. 
Onderdelen zoals leuningen worden regelmatig 
gereinigd of voorzien van een (nieuwe) verflaag. 
Hierbij worden ook anti graffiti systemen 
toegepast bij landhoofden en steunpunten. 
 
 
Minimum niveau: 
De bruggen zijn veilig, waarbij het hoogst 
noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd. Hiermee 
worden claims voorkomen. Jaarlijks zullen kleinschalige 
werkzaamheden worden uitgevoerd die enige 
verkeershinder geven. 
 
Naar mate de leeftijd van de bruggen toeneemt zullen 
reparatieplekken en schades zichtbaar worden.  
Rubbers van voegovergangen zullen gaan lekken en 
leuningen kunnen doorroesten, op die momenten zullen 
die onderdelen worden vervangen. Het betreft met 
name correctief onderhoud. 
 
Kostenefficiency wordt bereikt door uitnutten van 
maximale levensduur van de diverse onderdelen van de 
brug. 
 
 
Basis niveau: 
Als minimumniveau, maar nu zal de overlast voor de 
weggebruikers tot een minimum worden beperkt door 
onderhoudswerkzaamheden gelijktijdig uit te voeren 
met onderhoudswerkzaamheden aan de weg.  
 
Voegovergangen en leuningen zullen tijdig worden 
onderhouden (preventief onderhoud), zodat hier 
risico’s op lekkage op landhoofden of doorroesten van 
leuningen geheel worden voorkomen. Daarnaast zijn 
verkeersveilige leuningen in dit niveau opgenomen. 
 

 
Plus niveau: 
Als basisniveau met als aanvulling dat uiterlijk van de 
kunstwerken een rol gaat spelen.  
 
Er zijn weinig tot geen schadebeelden zichtbaar. 
Leuningen hebben hoogstens een bladderende 
conservering. Verder wordt graffiti niet toegestaan. 
 

 
4.2.2 Fietsbruggen (hout) 
De houten (fiets)bruggen die in het beheer zijn bij 
de provincie Flevoland liggen met name in 
provinciale fietspaden. Dit betekend dat deze 
bruggen van belang zijn voor de (recreatieve) 
fietsroutes die door de provincie lopen. 
 
Gezien de geringe levensduur van houten bruggen 
zullen alternatieve materialen worden toegepast 
op het moment dat onderhoud of vervanging 
noodzakelijk is. Hierbij kan worden gedacht aan 
toepassen van kunststof/composiet of vervangen 
van fietsbruggen door duikers. 
 
 
Minimum niveau: 
Fietsbruggen zijn veilig, onderhoud blijft tot een 
minimum beperkt. 
 
Slijtlagen op het dek worden vervangen op het moment 
dat veiligheid in het geding komt. Dit is met name 
correctief onderhoud. 
 
Jaarlijks zullen kleine werkzaamheden worden 
uitgevoerd die kleinschalige verkeershinder geven. 
 
Kostenefficiency wordt bereikt door uitnutten van 
maximale levensduur van de diverse onderdelen van de 
brug. 
 
 
Basis niveau: 
Als minimumniveau, maar nu zal de overlast voor de 
weggebruikers tot een minimum worden beperkt door 
onderhoudswerkzaamheden te bundelen. 
Hierbij zullen de onderhoudsintervallen worden 
afgestemd op de momenten dat de slijtlagen op het 
brugdek de eerste uiterlijke kenmerken van slijtage 
wordt waargenomen (preventief onderhoud).  
 
 
Plus niveau: 
Als basisniveau, maar nu zal er ook voor gezorgd 
worden dat het kunstwerk er ook mooi uit ziet. Op 
moment van vervanging van onderdelen zal hier ook 
worden gekeken naar de landschappelijke inpassing. 
 

 
4.2.3 Tunnels/onderdoorgangen  
De tunnels die in tot het beheer van de provincie 
Flevoland behoren betreffen alleen tunnels die 
gelegen zijn in provinciale fietspaden en in veel 
gevallen onder provinciale wegen door lopen. Dit 
betekend dat de tunnels van belang zijn voor de 
doorstroming op de provinciale wegen en 
fietspaden. 
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Bij het minimum niveau worden niet tot nauwelijks 
tussentijdse onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd. Kostenefficiëntie wordt bereikt door 
alleen op momenten dat onderdelen vervangen 
moeten worden de werkzaamheden uit te voeren. 
De verlichting in en rondom de tunnels dient te 
allen tijde te functioneren, hiervoor wordt 
regelmatig de lampen vervangen. Om te bepalen 
wanneer de reparatie werkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden zal regelmatig (minimaal 1x per 
jaar) een inspectie uitgevoerd moeten worden bij 
de tunnels. 
 
Bij het basisniveau worden 
onderhoudswerkzaamheden gebundeld met de 
werkzaamheden aan de weg, zodat overlast van 
het wegverkeer tot een minimum wordt beperkt. 
Daarnaast zullen voertuigkerende leuningen boven 
de tunnels worden geplaatst ter bevordering van 
de verkeersveiligheid. In verband met de sociale 
veiligheid wordt in dit niveau de verlichting 
vroegtijdig worden vervangen, om uitval van 
verlichting te voorkomen. 
 
Bij het plus niveau wordt ook aandacht besteed 
aan het uiterlijk van de tunnels. Onderdelen 
worden gereinigd of voorzien van en 
(nieuwe)verflaag/conservering en de aanwezigheid 
van graffiti wordt voorkomen, dit laatste aspect 
heeft zeker te maken met de sociale veiligheid. 
Een schone en licht uiterlijk van de tunnel geeft 
een hoger sociaal veiligheidsgevoel. Diverse 
onderdelen worden eerder vervangen dan het 
einde van de levensduur, om ervoor te zorgen dat 
geen risico wordt gelopen op gevolgschade.  
 
 
Minimum niveau: 
De tunnels zijn veilig, waarbij het hoogst noodzakelijke 
onderhoud wordt uitgevoerd. Hiermee worden claims 
voorkomen. 
 
Jaarlijks zullen kleinschalige werkzaamheden worden 
uitgevoerd die enige verkeershinder geven. Dit is met 
name correctief onderhoud. 
 
Naar mate de leeftijd van de tunnels toeneemt zullen 
reparatieplekken en schades zichtbaar worden.  
 
Kostenefficiency wordt bereikt door uitnutten van 
maximale levensduur van de diverse onderdelen van de 
tunnel. 
 

 
Basis niveau: 
Als minimumniveau, maar nu worden reparaties 
uitgevoerd waardoor gevolgschades worden voorkomen 
(preventief onderhoud).  
 
Overlast zal tot een minimum worden beperkt door 
onderhoudswerkzaamheden te combineren.  
 
Vanwege de sociale veiligheid zal de verlichting 
vroegtijdig worden vervangen. 
 
 
 
 

 
Plus niveau: 
Als basisniveau met als aanvulling dat uiterlijk van de 
kunstwerken een rol gaat spelen.  
 
Er zijn weinig tot geen schadebeelden zichtbaar. 
 
Toevoegingen van kwaliteit en uiterlijk en aandacht 
aan sociale veiligheid door toepassen van antigraffiti 
voorzieningen. 
 
 
4.2.4 Duikers  
Voor het grootste gedeelte van de duikers geldt 
dat bouwkundige staat tot de verantwoordelijkheid 
van de provincie Flevoland behoort. De 
waterdoorvoer valt voor het grootste deel van de 
duikers onder de verantwoordelijkheid van het 
waterschap.  
 
Bij duikers zal in het plus niveau ook aandacht 
worden besteed aan de natuur, door het toepassen 
van voorzieningen, zoals faunapassages. Hierdoor 
kunnen dieren via de duiker de weg oversteken. 
   

 
Voorbeeld van faunapassage bij een duiker 
 
 
Minimum niveau: 
Op het minimum niveau zal de constructieve veiligheid 
gewaarborgd blijven.  
 
Onderhoudswerkzaamheden zullen niet worden 
uitgevoerd, alleen noodzakelijke reparaties als de 
veiligheid in geding komt. 
 
 
Basis niveau: 
Gelijk aan minimum niveau maar nu zullen duikers aan 
de bovenzijde een attendering krijgen in de vorm van 
(voertuigkerende) leuningen, zodat het voor het 
wegverkeer duidelijk is dat ze over een voorziening 
heenrijden. 
 
 
Plus niveau: 
In dit niveau wordt aandacht besteed aan flora en 
fauna door onder andere aanbrengen van 
faunapassages. 
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5   
OVERZICHT KOSTEN 
 
Voor de kwaliteitsniveaus van de verschillende 
onderdelen van de infrastructuur zijn in dit 
hoofdstuk de financiële consequenties voor 
beheer en onderhoud beschreven. Dit in de vorm 
van de te verwachte kosten op jaarbasis voor 
beheer en onderhoud.  
 
De kosten voor de niveaus zijn opgebouwd uit de 
jaarlijkse en niet-jaarlijkse onderhoudskosten om 
onderhoudsmaatregelen uit te kunnen voeren.  
Soms zijn eenmalige uitgaven nodig, die vertaald 
zijn in jaarlijkse kosten. 
 
Voor het bepalen van de gemiddelde 
onderhoudskosten is gebruik gemaakt van de reële 
afmetingen van de kunstwerken. Hierbij is per 
onderhoudsniveaus per kunstwerk soort een 
onderhoudscycli vastgesteld. Door de 
onderhoudskosten per onderdeel te delen door de 
onderhoudcyclus is het gemiddelde jaarlijkse 
benodigde bedrag per onderdeel bepaald. Door al 
deze bedragen bij elkaar op te tellen krijg je de 
gemiddelde onderhoudskosten per jaar. 
De genoemde onderhoudskosten betreffen 
gemiddelde onderhoudskosten per jaar. In de 
realiteit zullen de onderhoudskosten van jaar tot 
jaar verschillen.  
 
De kosten die betrekking hebben op de 
onderhoudscyclus vallen in hoofdzaak onder het 
Niet Jaarlijks onderhoud (NJO). De kosten voor het 
NJO zijn op deze manier ook goed per objecttype 
vast te stellen. De jaarlijkse onderhoudskosten 
(JO) betreffen met name kleinere 
onderhoudswerkzaamheden en correctief 
onderhoud waarbij met name uren worden 
besteed. Een verdeling van het Jaarlijks 
Onderhoud over de verschillende objecttypen is 
daarom ook niet reëel.   
 
De kosten voor het JO zullen in een minimum 
onderhoudsniveau hoger liggen dan in het plus 
niveau, aangezien in het plus niveau meer 
preventief onderhoud wordt uitgevoerd, waardoor 
minder schades zullen optreden. Voor alle 
objecttypen is het de totale verdeling over de 
verschillende niveaus € 75.000 voor minimum 
niveau, € 50.000 voor het basis niveau en € 20.000 
bij het plus niveau.  
 
De vervangingen van de kunstwerken zijn in dit 
hoofdstuk niet meegenomen. De vervangingen van 
de kunstwerken wordt beschreven in de stukken 
die betrekking hebben op de onderzoeken naar de 
vervangingsinvesteringen. In hoofdstuk 6 wordt 
hier nog kort op ingegaan.  
 

De gehanteerde eenheidsprijzen zijn beheer en 
onderhoudskosten gebaseerd op het prijspeil 2013 
exclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief 
staartkosten, eenmalig kosten, uitvoering- en 
algemene kosten, winst en risico, stelposten en 
bijdragen. 
 

Vaste kunstwerken 

Onderhoudskosten 
Jaarlijks Onderhoud 
+  
Niet jaarlijks 
Onderhoud M

in
im

um
 

ni
ve

au
 

Ba
si

s 
ni

ve
au

 

Pl
us

 n
iv

ea
u 

Vaste bruggen/ 
viaducten € 255.000 € 280.000 € 340.000 

Fietsbruggen € 90.000 € 100.000 € 110.000 

Tunnels/ 
onderdoorgangen € 55.000 € 60.000 € 70.000 

Duikers € 110.000 € 160.000 € 210.000 

Tabel: Gemiddelde onderhoudskosten kunstwerken, 
hierbij is rekening gehouden met 10% areaal toename 

 
5.1 Vaste bruggen/viaducten (beton) 
De componenten die bij dit objecttype vooral 
voorkomen zijn asfaltconstructie, voegovergangen, 
grote taluds, steunpunten, opleggingen en 
leuningen (in sommige gevallen ook 
geleiderailconstructies). 
 
Minimumniveau 
In het minimum onderhoudsniveau zal alleen 
correctief onderhoud worden gepleegd aan de 
onderdelen als de veiligheid van de weggebruikers 
in geding komt.  
 
De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 255.000 per jaar.  
 
Basisniveau 
In het basis niveau wordt ook gekeken naar de 
combinatie met werkzaamheden aan de weg 
waarin het kunstwerk is gelegen. Op die manier zal 
er minder overlast zijn voor de weggebruikers.  
 
Verder wordt in dit niveau ook extra aandacht 
gegeven aan de verkeersveiligheid van de 
weggebruikers door het toepassen van 
voertuigkerende leuningen op de kunstwerken. 
 
De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 280.000 per jaar.  
 
Plusniveau 
In het plus niveau speelt ook het uiterlijk een rol. 
Hierbij zullen onderdelen ook met grotere 
regelmaat worden gereinigd en zullen stalen 
onderdelen regelmatig geschilderd worden.  
 
De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 340.000,- per jaar.  
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5.2 Fietsbruggen (hout) 
Voor de houten fietsbruggen zijn de veel 
voorkomende componenten met name slijtlagen, 
leuningen (hout) en steunpunten. 
 
Minimumniveau 
In het minimum zal met correctief onderhoud 
worden uitgevoerd. Alleen op het moment dat 
leuningen en brugdekplanken schade vertonen 
waarbij de veiligheid in het geding is wordt deze 
gerepareerd. Ook zullen op het brugdek veel 
afgesleten plekken in de slijtlaag zichtbaar zijn, 
waardoor delen glad kunnen worden. In dit niveau 
zal de vervanging van de componenten middels 
tussentijdse reparaties tot een uiterste worden 
uitgesteld. De veiligheid van de weggebruiker zal 
uiteraard worden gewaarborgd.  
 
De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 90.000,- per jaar.  
 
Basisniveau 
In het basis niveau wordt gekeken naar de 
combinatie met werkzaamheden aan het fietspad 
waarin het kunstwerk is gelegen. Op die manier zal 
er minder overlast zijn voor de weggebruikers.  
 
Onderdelen zoals houten leuningen, 
brugdekplanken en slijtlagen worden middels 
cyclisch onderhoud (preventief) onderhouden. 
 
De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 100.000,- per jaar.  
 
Plusniveau 
In het plus niveau speelt ook het uiterlijk een rol. 
Hierbij zullen onderdelen ook met grotere 
regelmaat worden gereinigd en zullen stalen 
onderdelen regelmatig geschilderd worden.  
 
De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 110.000,- per jaar.  
 
5.3 Tunnels/onderdoorgangen 
Het grootste gedeelte van de tunnels en 
onderdoorgangen in de provincie Flevoland liggen 
in fietspaden. Wel lopen ze voor het grootste deel 
onder provinciale wegen door. Dit betekent dat de  
voor beide verkeersstromen van belang zijn voor 
de doorstroming. De componenten die bij dit 
objecttype vooral voorkomen zijn 
asfaltconstructie/slijtlagen en leuningen (in 
sommige gevallen ook geleiderailconstructies). 
Bij tunnels speelt de sociale veiligheid voor de 
gebruikers (met name voor de fiets/voetgangers 
die gebruik maken van de tunnel).  
 
Minimumniveau 
In het minimum onderhoudsniveau zal alleen 
correctief onderhoud worden gepleegd aan de 
onderdelen als de veiligheid van de weggebruikers 
in geding komt. De verlichting zal bij uitval 
onmiddellijk worden vervangen in verband met de 
sociale veiligheid. Hiervoor zal regelmatig 
geïnspecteerd moeten worden. 
 

De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 55.000,- per jaar.  
 
Basisniveau 
In het basis niveau wordt gekeken naar de 
combinatie met werkzaamheden aan de weg 
waarin het kunstwerk is gelegen. Op die manier zal 
er minder overlast zijn voor de weggebruikers.  
 
Verder wordt in dit niveau aandacht gegeven aan 
de verkeersveiligheid van de weggebruikers door 
het toepassen van voertuigkerende leuningen of in 
sommige gevallen ook geleiderailconstructies 
boven de tunnels. Om de sociale veiligheid te 
garanderen zullen in dit niveau ook de verlichting 
regelmatig worden vervangen, waardoor de 
verlichting in de tunnels een zekerheid is. 
 
De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 60.000,- per jaar.  
 
Plusniveau 
In het plus niveau speelt ook het uiterlijk een rol 
en bij tunnels ook de sociale veiligheid. Hierbij 
zullen onderdelen ook met grotere regelmaat 
worden gereinigd en zullen stallen onderdelen 
regelmatig geschilderd worden.  
 
Ten slotte zullen bij het reinigen ook anti-graffiti 
systemen worden aangebracht, waardoor graffiti in 
tunnels tot een minimum wordt teruggebracht. 
 
Net als in het basis scenario zal ook in dit scenario 
worden gelet op het combineren van 
werkzaamheden aan de weg waarin het kunstwerk 
is gelegen.  
 
De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 70.000,- per jaar.  
 
5.4 Duikers 
De duikers liggen onder de provinciale wegen en 
zijn daardoor van belang voor de doorstroming van 
de provinciale wegen. Daarnaast zorgen de duikers 
voor doorstroming van watergangen, maar de 
doorstroming is in hoofdzaak een 
verantwoordelijkheid van het waterschap. De 
componenten die bij dit objecttype vooral 
voorkomen zijn asfaltconstructie en leuningen (in 
sommige gevallen ook geleiderailconstructies). 
 
Minimumniveau 
In het minimum onderhoudsniveau zullen alleen 
reparaties (correctief onderhoud) worden 
uitgevoerd als de veiligheid van de weggebruikers 
in het geding komt. Om de schades in beeld te 
krijgen zullen de duikers regelmatig geïnspecteerd 
moeten worden in dit niveau. 
 
De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 110.000,- per jaar.  
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Basisniveau 
In het basis niveau zullen (voertuigkerende) 
leuningen langs de wegen worden geplaatst ter 
attendering van de duikers. Deze leuningen zullen 
verder onderhouden en vervangen moeten worden.   
 
Voor de toe te passen onderhoudsfrequentie wordt 
ook gekeken naar de combinatie met 
werkzaamheden aan de weg waarin het kunstwerk 
is gelegen. Op die manier zal er minder overlast 
zijn voor de weggebruikers.  
 
De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 160.000,- per jaar.  
 
Plusniveau 
In het plus niveau speelt ook het uiterlijk een rol. 
Hierbij zullen onderdelen ook met grotere 
regelmaat worden gereinigd en zullen stalen 
onderdelen regelmatig geschilderd worden.  
 
Verder zal in dit niveau aandacht worden besteed 
aan de flora en fauna. Onder andere door het 
aanbrengen van faunapassages in de duikers.0 
 
De totale onderhoudskosten voor dit niveau 
bedragen € 210.000,- per jaar.  
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6 

Huidige situatie en 
vervangingsinvesteringen 
 
In dit hoofdstuk worden de huidige kosten voor 
beheer en onderhoud zijn vergeleken met die 
van de beschreven niveaus. Daarbij is 
aangegeven wat de kosten per kunstwerk soort 
zijn.   
 
Tot slot wordt nog aangegeven hoe het beheer 
en onderhoud van de kunstwerken zich verhoudt 
tot de problematiek van de 
vervangingsinvesteringen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Huidige 
Situatie  

      

           
Vaste bruggen en 
viaducten 

 Minimumniveau 
 
€ 255.000 

 Basisniveau  
 
€ 280.000 

 Plusniveau 
 
€ 340.000 

    

           
Fietsbruggen    Minimumniveau 

 
€ 90.000 

 Basisniveau 
 
€ 100.000 

 Plusniveau 
 
€ 110.000 

  
 

            
Tunnels en 
onderdoorgangen 

 Minimumniveau  
 
€ 50.000 

 Basisniveau 
 
€ 60.000 

 Plusniveau 
 
€ 70.000 

    

           
Duikers   

 
 Geen 

onderhoud 
 Minimumniveau 

 
€ 110.000 

 Basisniveau 
 
€ 160.000 

 Plusniveau 
 
€ 210.000 

           
Totaal 
NJO en JO 

    
€   430.000,= 

      

 
 
6.1 Huidige situatie  
In de huidige situatie maken de kunstwerken deel 
uit van de begroting voor instandhouding land- en 
vaarwegen. De onderhoudsbegroting is niet 
verdeeld naar soort kunstwerk, maar geldt voor 
alle kunstwerken in totaal. Wel is onderscheid 
gemaakt tussen het niet jaarlijks onderhoud en het 
jaarlijks onderhoud. 

 
Beschikbare 
middelen 
kunstwerken 

Begroting 2013 

Niet-jaarlijks 
onderhoud € 375.000,- 

Jaarlijks 
onderhoud € 50.000,- 

Totaal € 425.000,- 
 

Om alle kunstwerk soorten op een minimum 
onderhoudsniveau te onderhouden zou minimaal  
505.000 euro nodig zijn. Op dit moment is 425.000 
euro beschikbaar, waarbij voor de voor de vaste 
bruggen en voor de tunnels wordt gestreefd om 
deze onderdelen op een basisniveau te 
onderhouden. Bij deze onderdelen worden 
werkzaamheden aan de kunstwerken in de meeste 
gevallen gekoppeld worden aan de 
onderhoudswerkzaamheden aan de weg. Ook 
passen we enkele verkeersveiligheidsmaatregelen 
toe bij de kunstwerken, zoals voertuigkerende 
leuningen.  
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6.2 Onderhoud en vervanging van infrastructuur 
Het jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud is maar 
een deel van de werkzaamheden, middelen en 
aandacht die nodig zijn tijdens de gehele 
levensduur van infrastructuur. Voor de 
kunstwerken is de vervanging ervan net zo 
belangrijk. Het tijdig plegen van onderhoud aan 
civieltechnische onderdelen zorgt ervoor dat het 
moment van vervanging kan worden uitgesteld.  
 
De laatste jaren is het vervangen van de 
infrastructuur belangrijker geworden, omdat het 
einde van de theoretische levensduur van een 
steeds groter deel van de kunstwerken binnen 
bereik komt. Theoretisch zouden grote aantallen 
kunstwerken in de komende jaren toe zijn aan 
vervanging. Toch zal in de praktijk voor veel 
betonnen bruggen, tunnels en duikers blijken dat 
vervanging niet direct noodzakelijk is. Alleen in 
enkele gevallen waarbij sprake is van grote mate 
van achterstallig onderhoud of overbelasting kan 
sprake zijn van vervanging of grootschalige 
reconstructie van de kunstwerken. Verder dient 
rekening te worden gehouden met de vervanging 
van houten (fiets)bruggen.  
 
De vervangingsinvesteringen zijn in de laatste 
jaren steeds ten laste gebracht van het niet-
jaarlijks onderhoud. Dit  heeft geleid tot een extra 
aanspraak op die voorziening, die soms ten koste is 
gegaan van het onderhoud.  
 
Aan de problematiek van de stille lasten wordt in 
deze uitvoeringsstrategie verder geen aandacht 
besteed. Dit wordt eind 2013 in een andere nota 
separaat uitgewerkt.
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Bijlage 1: Kaart met provinciale kunstwerken 
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Bijlage 1: Kaart met provinciale kunstwerken 
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