
We werken aan de weg én 
tegelijk aan zoveel meer. 
Samen met onze partners

Bij ieder wegvak één keer per negen jaar groot 
onderhoud
Provincie Gelderland beheert 1200 km wegen. De 
provinciale wegen verbinden dorpen en steden. 
Dagelijks reizen hier duizenden inwoners via deze 
wegen naar hun werk, studie, familie of een 
evenement. Dagelijks vervoeren logistieke bedrijven 
allerlei goederen zodat winkels en bedrijven bevoorraad 
worden. In het belang van de veiligheid van al deze 
mensen moeten we de wegen in een goede staat 
houden. Hiervoor is dagelijks onderhoud én groot 
onderhoud nodig. Een keer per negen jaar plegen we 
groot onderhoud. Alles wordt dan gedaan. Zowel het 
asfalt, de verlichting langs de weg maar ook de duikers, 
bruggen en viaducten én het groen langs de weg. 
Struiken, bermen en bomen. 

Onderhoud én verbeteren
Het groot onderhoud combineren we met het 
verbeteren van de verkeersveiligheid indien nodig en 
werkzaamheden van mede-overheden. Bijvoorbeeld 
een gemeente of waterschap. Hiervoor overleggen we 
zo’n twee jaar van tevoren met veel partijen zoals 

gemeenten, hulpdiensten, politie, openbaar vervoer-
bedrijven. Via onderzoek onder weggebruikers en 
informatiebijeenkomsten betrekken we de omgeving 
en de gebruiker ook bij het plan. Na alle inbreng en 
onderzoeken wordt het groot onderhoudsplan gemaakt. 
Een beplantingsplan is hier onderdeel van. 

De N319 12 km verdeeld in 16 compartimenten
Voor de N319 hebben we dit in 2017 en 2018 gedaan. 
Belangrijk onderdeel van het groot onderhoudsplan is 
het landschapsplan. We zetten in op het herstellen van 
de cultuurhistorische bomenlaan. Het traject Ruurlo-
Groenlo is 12 km lang. Dit traject is verdeeld in 
16 compartimenten. Ieder compartiment heeft een 
duidelijk landschappelijk karakter. In 6 compartimenten, 
samen 4,5 km worden de meest aangetaste delen van de 
bomenlaan in één keer hersteld. We verhogen de 
verkeersveiligheid door nieuwe bomen te planten op 
een veilige afstand van de weg én op een plek waar de 
boom voldoende groeiruimte heeft boven én onder de 
grond om goed te kunnen groeien en te ontwikkelen. 
Zo ontstaan een laan die nog tientallen jaren meekan.




