
Onderhoudsbudgetten staan 

onder druk, maar wegen moeten veilig en 

toegankelijk blijven. Prioriteren is dus nodig. 

Maar hoe maak je de juiste keuze, die recht doet 

aan meerdere belangen? 

Assetmanager Stefan Pijst en maintenance 

engineer Kees van Twist startten een pilot bij 

waterschap Hollandse Delta. Met een 

multicriteria-analyse (MCA) werd het mogelijk 

eenduidige en onderbouwde keuzes te maken in 

het groot onderhoud aan de wegen. 

Deze pilot werd gepresenteerd in het Platform Assetmanagement 

Metropoolregio, onder voorzitterschap van de gemeente Rotterdam.

Waterschap Hollandse Delta is een van de grootste wegbeheerders in 

Zuid-Holland. Het waterschap beheert in totaal zo’n 1.600 kilometer 

aan wegen: 75% hiervan is erftoegangsweg (met of zonder 

fietsverbinding), 19% bestaat uit vrijliggend fietspad en 6% is 

gebiedsontsluitingsweg. 

Keuzes maken

Veiligheid, bereikbaarheid en zorgplicht zijn van oudsher belangrijke 

uitgangspunten in het beheer van de wegen. Daarnaast is vastgesteld 

dat per gemeente maximaal 15% van de wegen kwaliteitsniveau D 

(CROW) mag hebben. Maar aangezien er doorgaans meer werk is dan 

budget, moeten er keuzes worden gemaakt en criteria tegen elkaar 

worden afgewogen, waarbij de (technische) veiligheid uiteraard voorop

___________

“De behoefte was er al een tijdje. Met de multicriteria-analyse uit 

de pilot kunnen we concreet invulling geven aan een gedragen 

en onderbouwde prioritering van het groot onderhoud aan onze 

wegen. En een beter gesprek voeren met onze bestuurders.”

Stefan Pijst, assetmanager

staat. Reden genoeg voor Stefan Pijst en collega Kees 

van Twist om in een pilot aan de slag te gaan met een 

multicriteria-analyse voor het wegonderhoud.

Het ‘ergste’ het eerst

Met een visuele inspectie wordt gekeken hoe de 

kwaliteit van de wegen is. Op basis van de uitkomsten 

worden de ‘ergste’ knelpunten het eerste aangepakt. 

Maar hoe bepaal je welke knelpunten het zwaarst 

wegen? Een gebiedsontsluitingsweg gaat dan wellicht 

boven een smal polderweggetje, maar wat als daar 

dagelijks tientallen scholieren overheen fietsen om van 

huis naar school te komen? En aan welke gebreken 

wordt het zwaarste gewicht toegekend? 

Onderbouwen en vastleggen

Welke keuze je ook maakt: beheerders, bewoners en 

bestuurders… iedereen vindt er wel wat van. Maar een 

multicriteria-analyse kan helpen om criteria en keuzes 

vast te leggen en objectief te onderbouwen. Ook het 

gesprek met bestuurders wordt gemakkelijker en de 

kennis die aanwezig is in de organisatie blijft behouden. 

Ook als straks veel collega’s van hun welverdiende 

pensioen gaan genieten. 

Keuzes maken met een 

Multicriteria-analyse



Contactpersoon

Stefan Pijst, assetmanager Waterschap Hollandse Delta, 

e-mail s.pijst@wshd.nl

Op de hoogte blijven

Interesse in praktijkvoorbeelden van assetmanagement? 

Abonneer je dan op onze #AssetAlert. Dat kan met een bericht aan 

assetmanagement@rotterdam.nl.

rotterdam.nl/assetmanagement

Criteria

Bij het afwegen van onderhoudsmaatregelen in de pilot, kijkt 

waterschap Hollandse Delta verder dan alleen techniek en worden ook 

andere ‘waarden’ meegewogen. De opgaves die uit de visuele 

inspectie naar voren komen, worden gerangschikt op basis van de 

volgende criteria:

• technische veiligheid, toestand van het areaal

• faaltype (rafeling, dwarsonvlakheid, etc)

• wegtype en functie: hoe intensief wordt de weg gebruikt?

• kosten

• imago

• duurzaamheid

Winst van de pilot

Wat heeft de pilot tot nu toe opgeleverd? 

• Intern een gedragen beeld over het groot onderhoud aan de wegen.

• Een prioriteitenlijst voor 2019, die nu opnieuw wordt doorgerekend 

voor 2020. 

• De keuzes die gemaakt worden, zijn goed te onderbouwen en 

daarmee ook uit te leggen aan bewoners of bestuurders.

____________

“Beheerders komen met hun kennis en ervaring een heel eind 

met het prioriteren van onderhoudsmaatregelen. Maar de 

multicriteria-analyse helpt om breder te kijken dan technische 

veiligheid en ook andere waarden mee te nemen in een 

objectieve, transparante afweging.”

Kees van Twist, maintenance engineer wegen

Vooruitkijken

Het is nu zaak de resultaten te verwerken in de 

begrotingscyclus en met het bestuur het gesprek aan te 

gaan. Het uiteindelijke doel is consensus over de 

criteria en het bepalen van de gewenste 

kwaliteitsniveaus. 

Platform Assetmanagement Metropoolregio

Deze casus werd gepresenteerd in het Platform 

Assetmanagement Metropoolregio, onder 

voorzitterschap van de gemeente Rotterdam. 

Deelnemers komen vier keer per jaar samen om kennis 

te delen over assetmanagement. 

Interesse om aan te haken? Neem dan contact op met 

Klaas Snoeij, adviseur assetmanagement gemeente 

Rotterdam, e-mail k.snoeij@rotterdam.nl


