
Kleine Houtbrug 

 

Het voorstel tot aanleg van een keerlus op de Kleine Houtbrug is per motie bekrachtigd in 2010. De 

motie omvat het plan met keerlus waarbij: 

- vest en singel  in de voorrang blijven 

- vest en singel GOW-B blijven  

- de busroute op geen enkele wijze wordt beperkt of gehinderd 

  

Het plan van de motie is uitgewerkt door GoudappelCoffeng in de loop van 2010. Hiervan heeft de 

gemeente (projectmanager Barry Hol) in overleg met de Fietsersbond in 2013 een 'light versie’ gemaakt: 

wel met keerlus, maar het laten vervallen van de VRI. Immers het verwijderen van de VRI op de 

Kampervest heeft niet tot problemen geleid (afgezien van het feit dat het zicht door geparkeerde auto’s 

niet optimaal is; met dit plan wordt het zicht verbeterd). 

  

 
 

Dit plan is opgenomen in de brief van wethouder Rob van Doorn van 3-6-2013 aan de commissie Beheer. 

De meerkosten worden in deze brief beraamd op €81.000. Deze brief is besproken in de commissie en de 

commissie heeft gevraagd naar een verdere uitwerking tav de mogelijke besparing op VRI kosten en de 

mogelijkheid voor BDU subsidie. 

 

In een conceptbrief van 13 juni 2013 (opgesteld door Rens Blommaert) blijkt dat de meerkosten tot € 

28.000 te kunnen worden teruggebracht. Deze conceptbrief hebben wij begin juli 2013 besproken met 

Rens Blommaert in aanwezigheid van raadslid Daphne Huysse.  

 

De besparing onderhoud VRI (€ 300,- per jaar 15 jaar lang = €4500) is te laag ingeschat, zo bleek uit dat 

gesprek. Dat bedrag is alleen het puur dagelijks onderhoud: ‘spons en lap er overheen’. Weghalen van 

een VRI automaat bespaart per jaar 5000 euro aan onderhoud en 10.000 op basis van "cost of 

ownership".  

Bij een besparing van €10.000 per jaar, is dat over 15 jaar = €150.000. Er is dan geen sprake meer van 

een tekort, maar van een overschot. 



 

Eea zou Rens Blommaert verder uitwerken, maar daar is tot dusver nog geen uitvoer aan gegeven. 

 

 

toelichting: 

In de Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 (2012-12-18 B&W) staat als laatste hoofdstuk 

B&O verkeerstechniek beschreven. (Te vinden via BIS zoeken op VRI, een stuk van 21 MB.) 

 

Er zijn in Haarlem 101 VRI's. Op pdf pagina 367 staat het normbudget voor groot onderhoud en 

vervanging: 1,2 miljoen. Dagelijks onderhoud zit hier niet in. Dat is zo'n 300.000 euro per jaar. 

 

Een ander overzicht in tabel 6.1. 

 
Voor VRI's alleen (dus zonder bollards (=verzinkbare palen), PRIS (parkeerroute info systeem) en 

parkeerautomaten) staat voor dagelijks onderhoud (DO) + groot onderhoud (GO) ca. 500.000 

(120K+300K+28K+25K), dus ca. 5000 euro per VRI. En voor vervanging (VV) op 567.000, dus ook ca. 5000 

per VRI. 

 

Conclusie: Weghalen van een automaat bespaart per jaar 5000 euro aan onderhoud en 10.000 op basis 

van "cost of ownership". 

 


