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DOEL: Besluiten
Het college is bereid de tijdens de begrotingsbehandelingen 2011 door de raad aangenomen motie nr. 40
inzake de afwaardering van de Amsterdamsevaart in beide richtingen te willen uitvoeren.
Om op korte termijn (tesamen met de opening van de fly-over) deze motie tot uitvoering te kunnen
brengen is een plan van aanpak afwaardering Amsterdamsevaart opgesteld. Daaruit blijkt dat enkele
korte termijnmaatregelen mogelijk zijn die invulling geven aan deze motie maar dat daartoe voldoende
middelen ontbreken.
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Onderwerp: Plan van aanpak afwaardering Amsterdamsevaart c.a.
Reg. Nummer: 2011/459889

1. Inleiding

Tijdens de begrotingsbehandelingen 2011 heeft de raad een motie (nr. 40)
aangenomen over de afwaardering van de Amsterdamsevaart zowel in westelijke
als in oostelijke richting gelijktijdig met de opening van de fly-over. Tegelijkertijd
werd daarbij aangedrongen op een spoedige aanpak van de Oudeweg.

Om de motie uit te voeren is een plan van aanpak nodig dat daaraan invulling geeft
Eerdere besluitvorming van het College voorziet in de dekking van de kosten van
enkele onderdelen van het plan van aanpak voor de korte termijn (afwaardering
Amsterdamsevaart r. west en de monitoringskosten).
Deze kosten bedragen € 118.000.

Voor de overige kosten voor de korte termijnmaatregelen a € 194.000, zoals in
bijgaand plan van aanpak is aangegeven, ontbreekt de dekking.

2. Besluitpunten college

Het College stemt in met het plan van aanpak, zoals in bijgaand document
staat beschreven

Het college kan de motie nr. 40 niet uitvoeren wegens het ontbreken van de
benodigde budgetten hiervoor en is voornemens met een voorstel te komen
voor de dekking van de benodigde € 194.000 in februari 2012

De direct betrokkenen worden per brief geïnformeerd over de in het plan
van aanpak voorgestelde maatregelen

3. Beoogd resultaat

Om uitvoering te geven aan de motie is aanvullende dekking nodig om de korte
termijn maatregelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Een afwaardering in
westelijke richting op de Amsterdamsevaart wordt uitgevoerd. Het College is
voornemens een voorstel voor financiële dekking in februari 2012 te presenteren.
Zodra deze dekking er is worden de overige korte termijn maatregelen uitgevoerd.

4. Argumenten

Het is mogelijk om uitvoering te kunnen geven aan de motie, zoals in het plan van
aanpak afwaardering Amsterdamsevaart voor de korte termijn staat aangegeven,
mits voldoende daartoe strekkende dekking wordt beschikbaar gesteld door de raad.
Het College heeft al eerder aangegeven dat voor de afwaardering
Amsterdamsevaart r. west en de monitoring dekking is gevonden in programma 9
resp. programma 8. Echter voor de aanvullende korte termijn-maatregelen
(aanpassing kruising Oudeweg-Ged. Oostersingelgracht en afwaardering
Amsterdamsevaart r. oost) zijn geen dekkingmiddelen voorhanden.

Het College is voornemens om een voorstel tot financiële dekking van € 194.000 te
doen in februari 2012.

Collegebesluit
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5. Kanttekeningen

Voor de in het bijgevoegde plan van aanpak afwaardering Amsterdamsevaart
aangegeven overige maatregelen en analyses staat nog geen aanvullende dekking
ter beschikking. Hiervoor zal separaat t.z.t. nog nadere besluitvorming nodig zijn.

6. Uitvoering

De werkvoorbereidingen die leiden tot afwaardering van de Amsterdamsevaart r.
west tegelijk met de opening van de fly-over worden nu reeds genomen.
De monitoring vindt momenteel reeds plaats.
De overige korte termijn maatregelen kunnen direct ter hand worden genomen
zodra sprake is van een dekking van € 194.000.

7. Bijlagen

bijlage a: Plan van aanpak afwaardering Amsterdamsevaart c.a.
bijlage b: tekening afwaardering Amsterdamsevaart in beide richtingen (korte
termijn)
bijlage c: tekening aanpassing kruising Oudeweg/Ged. Oostersingelgracht (korte
termijn)
bijlage d: foto-montage impressie groene esthetische invulling van de afwaardering
(korte termijn)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Inleiding
De raad heeft bij de begrotingsbehandelingen op 10 november 2011 een motie
aangenomen over het afwaarderen van de Amsterdamsevaart in combinatie met de
openstelling van de fly-over. De Amsterdamsevaart wordt afgewaardeerd tot één
rijstrook in oostelijke en één rijstrook in westelijke richting. Daarbij werd
nadrukkelijk gevraagd om zo spoedig mogelijk te komen met een plan van aanpak
voor de Oudeweg; daarmee wordt tevens gevraagd rekening te houden met de
toekomstvisie zoals weergegeven in de gebiedsvisie Oostradiaal, de Regionale
bereikbaarheidsvisie en het Coalitieakkoord incl. een doorgetrokken Pr.
Bernhardlaan. Dit plan van aanpak bevat de korte en middellange termijn acties.

In de onderstaande tekst worden de maatregelen opgedeeld in korte en middellange
termijn, tot slot wordt een schematisch overzicht gegeven van alle acties, zodat
inzichtelijk wordt welke planning er voor dit project is.

Participatie en inspraak wordt NIET toegepast bij de korte termijn maatregelen aan
de Amsterdamsevaart en de kruising Oudeweg/Ged. Oostersingelgracht, enerzijds
vanwege de korte realisatietijd van slechts enkele weken en anderzijds vanwege de
uiterst beperkte keuzemogelijkheden. Wel zullen de direct belanghebbenden per
brief worden geïnformeerd.

Tevens zal ook reeds op korte termijn de nodige aandacht besteed moeten worden
aan de door de wijkraad Sportheldenbuurt naar voren gebrachte knelpunten.
Daarvoor wordt reeds op korte termijn nader van gedachten gewisseld op welke
wijze hiervoor oplossingen te vinden zijn.

Korte termijn
De maatregelen die onder de korte termijn vallen, zijn maatregelen die tot maart
2012 lopen. Hieronder worden de acties afzonderlijk beschreven, waar bij elk
afzonderlijk product in ieder geval een korte omschrijving en de planning
beschreven staan. De kostenramingen volgen later in de notitie in een apart
overzicht.

Plan van aanpak afwaarderen Amsterdamsevaart
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Afwaarderen Amsterdamsevaart richting west
Uitvoering: december 2011(afhankelijk van weersomstadigheden)

De eerste stap die genomen gaat worden is het afwaarderen van de
Amsterdamsevaart in westelijke richting, tussen het kruispunt met de Gedempte
Oostersingelgracht/Lange Herenvest en het kruispunt met de Prins Bernhardlaan
(conform collegebesluit). De Amsterdamsevaart heeft straks vanaf de Prins
Bernhardlaan een rijstrook, waarbij ten westen van het kruispunt met de
Nagtzaamstraat twee voorsoorteerstroken beginnen. Dit is nodig om bij
brugopeningen voldoende bufferruimte te hebben om de Lange Herenvest toch
bereikbaar te houden. Deze maatregel wordt uitgevoerd tegelijk met de formele
opening van de fly-over op 19 december 2011.
Vooralsnog is uitgegaan van de optie dat voor de werkzaamheden een volledige
afsluiting van de weg niet mogelijk is. Dit betekent dat er tijdens de uitvoering
gedurende een drietal dagen overlast voor het verkeer zal zijn. De afbakening van
deze afwaardering zal gebeuren in een groene setting.

Aanpassen kruispunt Gedempte Oostersingelgracht/Oudeweg
Fase 1
Planning uitvoering: medio januari 2012 (afhankelijk van weersomstadigheden en

het vinden van financiële dekking)

Het aanpassen van het kruispunt Gedempte Oostersingelgracht/Oudeweg is
noodzakelijk om de bereikbaarheid van de Oudeweg in oostelijke richting te
verbeteren zodat de Amsterdamsevaart in oostelijke richting afgewaardeerd kan
worden. De aanpassing van het kruispunt behelst feitelijk het omzetten van
rijrichtingen in de richting oost. In de huidige situatie zijn er – komende vanaf de
Prinsenbrug – twee rijstroken richting de Gedempte Oostersingelgracht (rechtsaf)
en een korte rijstrook (ca. 65 meter) richting de Oudeweg (rechtdoor).

Om het doorgaande verkeer vooral via de Oudeweg te laten rijden is het zaak om
twee rijstroken richting de Oudeweg te creëren ten koste van een rijstrook richting
de Gedempte Oostersingelgracht. Hiervoor is tevens een aanpassing nodig op het
eerste deel van de Oudeweg na dit kruispunt. door het wijzigen van belijning
kunnen er twee rijstroken (in oostelijke richting) worden geconstrueerd in ieder
geval tot na het kruispunt met de Voormalige Oudeweg waarna het verkeer kan
ritsen tot een rijstrook. Een eerste inschatting van de benodigde voorbereidingstijd
leert dat het niet mogelijk is dit nog voor de opening van de fly-over gereed te
hebben. Het streven is er op gericht om dit uiterlijk medio januari 2012 uitgevoerd
te hebben, zij het dat de financiële dekking hiervoor op dit moment ontbreekt..

In de huidige verkeersregeling kan op korte termijn vrij eenvoudig de aan te bieden
groentijden op de verschillende rijrichtingen zodanig worden aangepast, dat het
gebruik van de voorkeursroute tussen Oudeweg-west en Oudeweg-oost wordt
gestimuleerd ten koste van de rijroutes tussen Oostersingelgracht en Oudeweg-west.
De uitvoering is daarmee ook inpasbaar in de kruispuntaanpassing, zoals hierboven
beschreven. Hiervoor is geen software-aanpassing nodig. Wel zullen enkele
beperkte aanpassingen nodig zijn aan enkele lenzen van de verkeerslichten.
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Vooralsnog is uitgegaan van de optie dat voor de werkzaamheden een volledige
afsluiting van de weg niet mogelijk is. Dat betekent ook hier dat er tijdens de
uitvoering gedurende een drietal dagen overlast voor het verkeer zal zijn..

Fase 2
Planning uitvoering: maart 2012 (de financiële dekking hiervoor ontbreekt echter

vooralsnog)

Intussen zal ook moeten worden gewerkt aan aanpassing van de software van de
verkeerslichten (verkeersregelinstallaties of VRI’s) aldaar, waarvoor meer tijd
benodigd zal zijn. Dit is geen belemmering voor de invoering van de korte
termijnmaatregel, zoals hierboven omschreven (Fase 1).
De aanpassing van de software is nodig om het zgn. “nabrugprogramma” aan te
passen: nu wordt na een brugbediening als eerste richting de verbinding tussen
Oostersingelgracht en Oudeweg groen licht gegeven, conform het uitgangspunt dat
de Oudeweg nu als centrale toegangsweg wordt gebruikt. Deze ombouw zorgt er
voor dat de Oudeweg rechtdoorgaand in beide richtingen als eerste route groen licht
wordt gegeven i.p.v. het verkeer van en naar de Ged. Oostersingelgracht. Een aspect
wordt daarbij betrokken: aanbrengen van aanvullende filedetectielussen op de
Oudeweg r. Oost om te voorkomen (met dze VRI-software) dat de kruising
Oostersingelgracht/Oudeweg vast komt te staan.

Voor deze software–aanpassing wordt door de leverancier aangegeven dat hiervoor
minstens 3 a 4 maanden tijd benodigd is. Na opdrachtverstrekking zal dus met deze
voorbereidingstijd rekening moeten worden gehouden. Deze implementatie vindt
aanvullend pas in maart 2012 plaats, er van uitgaande dat tijdig een financiële
dekking hiervoor wordt gevonden.

Een aanvullende voorziening is dat op de Oudeweg ten oosten van de Waarderweg
r. Haarlem al informatie kan worden verstrekt over de brugopening van de
Prinsenbrug (vaste tekst dieoplicht bij een brugopening). Het verkeer kan dan tijdig
kiezen voor de alternatieve route via de Schoterbrug. Voor deze voorziening zijn
nog geen nadere gegevens bekend over plaatsingsmogelijkheden en tijdstip. Wel
zijn hiervoor al de nodige communicatieverbindingen voorhanden.

Afwaarderen Amsterdamsevaart richting oost
Planning uitvoering: eind januari 2012 (afhankelijk van weersomstadigheden en

het vinden van financiële dekking)

Na het aanpassen van het kruispunt Gedempte Oostersingelgracht/Oudeweg kan de
Amsterdamsevaart ook in oostelijke richting worden afgewaardeerd. De
Amsterdamsevaart zal ook in oostelijke richting tussen het kruispunt met de
Gedempte Oostersingelgracht/Lange Herenvest en het kruispunt met de Prins
Bernhardlaan worden afgewaardeerd, met een rijstrook minder. Hiervoor is een
ontwerp inmiddels in de maak..
Vooralsnog is uitgegaan van de optie dat voor de werkzaamheden een volledige
afsluiting van de weg niet mogelijk is. Dit betekent wederom dat er tijdens de
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uitvoering gedurende een drietal dagen overlast voor het verkeer zal zijn. De
afbakening van deze afwaardering zal gebeuren in een groene setting.

Monitoring doorstroming plangebied
Planning: november 2011 – maart 2012

Om inzichtelijk te krijgen welke gevolgen het afwaarderen van de
Amsterdamsevaart heeft is er reeds begonnen met het monitoren van de
verkeerssituatie binnen het plangebied. De monitoring concentreert zich vooralsnog
op de verkeersintensiteiten, het snelheidsgedrag en eventuele file-ontwikkelingen,
en de monitoring zich vooral richt op de ochtend- en avondspits.
De verkregen gegevens bieden enerzijds inzicht in het verloop van het
verkeersbeeld, anderzijds kunnen de gegevens gebruikt worden om de uiteindelijke
inrichting van zowel de Amsterdamsevaart als de Oudeweg aan te laten sluiten op
de wensen en behoeften. Regelmatig zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden
over de uitkomsten van deze monitoring. Het College zal de commissie beheer met
een zekere regelmaat over haar bevindingen nader informeren.

Nadere aanpak Oudeweg
Zoals ook al in de motie door de raad is gevraagd zal de Oudeweg verder moeten
worden aangepakt. Al eerder zijn daarvoor in de B&W-nota voorstellen
aangedragen voor de meer korte termijn.
Toch is het wenselijk om de reconstructievoorstellen voldoende toekomstbestendig
te laten zijn, waarbij de gewenste regionale wegenstructuur als uitgangspunt dient.
Ook is het behoud van de bereikbaarheid van de bedrijven-gebieden direct rond de
Oudeweg zelf een belangrijke insteek. Immers nu al bereiken ons berichten vanuit
het bedrijfsleven dat zij zich zorgen maken om hun bereikbaarheid. Maar ook de
wijkraad Sportheldenbuurt geeft aan zich zorgen te maken. Bij deze aanpak zijn
hierbij referentiekaders de Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, de
Gebiedsvisie Oostradiaal en het Coalitieakkoord:

 Verkeer om de stad heen leiden in plaats van door de stad: de Oostweg
wordt verder uitgewerkt zodat de ringstructuur om Haarlem heen tot stand
komt.

 De Pr. Bernhardlaan wordt doorgetrokken tot aan de Oudeweg
 De nadere invulling van De motie Groene Golf van Delftplein tot N200

Voor deze verdere aanpak is het absoluut noodzakelijk om vanaf het begin te
werken met een goed participatie- en inspraaktraject. Een gedegen PIP zal hiervoor
dan ook moeten worden opgesteld.

Om een redelijke doorstroming op de Oudeweg te kunnen garanderen, is het nodig
om de zo spoedig mogelijk ongeregelde kruispunten op de Oudeweg, te gaan
regelen met verkeerslichten. Het gaat hierbij om de kruisingen van de Oudeweg met
de Minckelersweg, de Ir. Lelyweg en de Nijverheidsweg. Vooralsnog kunnen deze
kruispunten volstaan met één rijstrook per rechtdoorgaande richting, mits er aparte
opstelstroken zijn voor het linksaf- en rechtsafslaande verkeer. Dat vraagt dan ook
om reconstructies van die betreffende kruisingen.
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Daarnaast werd aangegeven dat de kruising Oudeweg/Waarderweg enige
aanpassing behoeft, terwijl de kruising Hofmanweg/Oudeweg als kritisch werd
aangemerkt.
Verkeersmodelstudie
Om onnodige investeringskosten te vermijden, is het verstandig om de Oostweg om
Haarlem en het doortrekken van de Prins Bernhardlaan als toekomstig
verkeersbeeld en uitgangspunt voor de uitwerking van aanpassingen aan de
Oudeweg te hanteren.

Voor een betrouwbaar beeld van deze toekomstsituatie is een nadere
verkeersmodelstudie nodig. Het opstellen van deze verkeersmodelstudie wordt
gebaseerd op de meest recente versie van het gezamenlijke verkeersmodel van de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer en Uithoorn
(toetsjaar 2008, prognosejaar 2020).

De uitvoering en analyse daarvan vergt een aantal weken na opdrachtverstrekking.
Hoe eerder deze studie wordt gedaan, des te eerder is ook de toekomstbestendige
aanpak van de Oudeweg mogelijk.
Ook de nadere analyse over de verkeersafwikkelingsmogelijkheden op en direct
rond de Prinsenbrug behoren hierbij betrokken te worden.

Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid om met deze modelstudie ook de rest van de
ringstructuur nader te analyseren. Deze biedt nadere inzichten in hoeverre de
huidige beschikbare wegenstructuur van Haarlemgeschikt is om de ringfunctie
goed te kunnen vervullen met in achtname van de motie Groene Golf van Delftplein
tot N200.

Bovenstaand onderzoek levert op deze wijze een tweetal evaluatiemomenten, die
met de commissie beheer nader kunnen worden besproken:

welke verantwoorde verkeerssituatie is haalbaar respectievelijk nodig op en
rond de Prinsenbrug en het gedeelte Oudeweg tussen de ringstructuur rond
Haarlem en de parkeerring rond de binnenstad;

het onderzoeksresultaat biedt tevens de aanzet om te kunnen komen tot het
bepalen van het moment te kunnen komen tot realisatie van een
doorgetrokken Prins Bernhardlaan.

Ontwerp aanpassing Oudeweg/Waarderweg
Planning: 1e kwartaal 2012

In eerdere voorstellen werd voorgesteld de Oudeweg in westelijke richting nabij de
Waarderweg te wijzigen zodanig dat de oostzijde van de Oudeweg direct overgaat
op de Oudeweg westzijde; het verkeer richting de Waarderweg werd daarbij
beschouwd als afslaand verkeer. Daarmee zou de doorstroming van het vekreer
beter gefaciliteerd worden, zonder dat er knelpunten zouden ontstaan.
Dit voorstel strookt echter niet met het beeld dat tot doel heeft de Oostweg verder
als ringweg om Haarlem heen herkenbaar te maken/houden. Niet uitgesloten moet
ook worden dat de provincie (als subsidiegever) hiertegen bezwaar zal maken.
Wellicht kan beter overwogen worden om de opstellengtes van de rijstroken op de
Oudeweg oostzijde richting Oudeweg west meer te verlengen.
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Het voornemen is om een eerste schetsontwerp in het eerste kwartaal 2012 aan het
College van B&W te presenteren.
Analyse Verkeersafwikkeling Oudeweg/Hofmannweg
Planning: tot uiterlijk eind 2e kwartaal 2012.

Uit de rapportages tot nu toe komt naar voren dat de kruising Oudeweg/A.
Hofmannweg als kritisch wordt beoordeeld. Op basis van de momenteel lopende
monitoring zal moeten blijken of er aanleiding is tot nadere analyse en wellicht
verbetervoorstellen.

Participatie & Inspraak
Planning: vanaf januari 2012
.
Voor zowel de (verkeerskundige) ontwerpen van de kruispunten van de Oudeweg
met de Minckelersweg, Ir. Lelyweg en de Nijverheidsweg als de aanpassing van de
Oudeweg/Waarderweg zal een participatie in en inspraaktraject plaatsvinden. Voor
het participatietraject worden in ieder geval uitgenodigd:

 Wijkraad Sportheldenbuurt;
 IKH en KvK
 Parkmanagement
 Politie;
 Connexxion
 Fietsersbond
 Bomenwacht?
 ……

Het participatie- en inspraaktraject zal vanaf het begin moeten plaatsvinden.
Vanwege de gevoeligheden rondom dit plan, zal er een uitgebreide participatie- en
inspraakprocedure worden opgestart. Hoewel de exacte invulling van de participatie
en inspraak nog vormgegeven moet worden, kan er wel aangegeven welk
tijdsbeslag deze fase heeft. Vanaf het moment van de eerste bijeenkomst tot aan de
verwerkte reacties richting het college duurt dit proces naar schatting zeker 12 tot
16 weken (erxcl. de interne ambtelijke werkzaamheden). Een nadere uitwerking van
dit PIP zal hier nader inzicht in kunnen geven. (nog nader in te vullen door
Communicatie). De PIP wordt zo snel mogelijk door MS/Communicatie (i.s.mn.
diverse betrokkenen) opgesteld.
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Middellange termijn
De middellange termijn behelst de uitwerking van diverse acties uit de korte
termijn. Het gaat hierbij om het realiseren van aanpassingen op het kruispunt
Oudeweg/Waarderweg en het aanpassen van de ongeregelde kruispunten van
diverse kruisende wegen met de Oudeweg.

Aanpassen/uitvoeren ongeregelde kruispunten Oudeweg
Planning: 2012 - 2013?

Ook reconstructie en het aanbrengen van verkeerslichteninstallaties op kruispunten
van de Oudeweg met de Minckelersweg, Ir. Lelyweg en de Nijverheidsweg zal in
2013 klaar dienen te zijn. Het resultaat van de participatie- en inspraakprocedure zal
uiteindelijk leiden tot een ontwerp dat uitgevoerd wordt. Dit ontwerp zal in ieder
geval toekomstbestendig dienen te zijn, om kostenverspilling in de verdere
toekomst te vermijden.

Zoals al eerder is aangegeven worden de eerste bevindingen van reeds gedane
studies hierbij nauw betrokken.
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Planning
De onderstaande tabel biedt een globaal overzicht van de werkzaamheden in de

komende tijd. Het betreft hier een indicatie van de planning, waarbij er tot het
tweede kwartaal van 2012 een overzicht wordt gegeven.

Organisatie-opzet:

Bestuurlijk opdrachtgever: wethouder Van Doorn

Ambtelijke opdrachtgever: Wijkzaken / Gebiedsmanagement

Ambtelijke opdrachtnemer: Stedelijke Projecten / Projectmanagement

Interne begeleidende, toetsende, ondersteunende en uitvoerende afdelingen:
- Wijkzaken / OGV-beleid
- Middelen & Services / Communicatie
- Wijkzaken / Dagelijks Beheer en Techniek
- Stadszaken / Ruimtelijk Beleid
- Stadszaken / Economie en Cultuur
- Stedelijke Projecten / Techniek&Advies en Projectondersteuning

Dit is een voorlopige opzet. Een nadere invulling met organigram volgt later.

dec-11 jan-12 feb-12 mrt-12 apr-12 mei-12 jun-12 jul-12 verder

Afwaarderen A'damsevaart richting
west

Aanpassen kruispunt Oudeweg/
Gedempte Oostersingelgracht

Afwaarderen A'damsevaart richting
oost

Monitoring

Ontwerp aanpassen kruispunt
Oudeweg/ Waarderweg

Analyse verkeersafwikkeling
Oudeweg/A. Hofmannweg

Participatie en inspraak

Aanpassen/uitvoeren ongeregelde
kruispunten Oudeweg
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Overzicht Kosten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van ingeschatte kosten die met de eerste
aanpassingen voor alleen de korte termijnmaatregelen gemoeid zijn. In de tabel is
uitgegaan van de maximale kosten.
Eerdere besluitvorming gaf duidelijkheid over de dekking van de afwaardering
Adamsevaart r. west en de monitoringskosten (resp. uit programma 9 en 8).

Actie Kosten
termijn dekking

Afwaarderen A'damsevaart
richting west

 Straatwerk, markering c.a.
 VRI aanpassingen
 Bebording
 Verkeersmaatregelen
 Aankleding/esthetische invulling
 uitvoeringskosten aannemer

totaal

€ 29.000
€ 1.500
€ 2.500
€ 8.500
€ 30.000
€ 8.500
€ 80.000

Kort programma 9

Aanpassen kruispunt Oudeweg/
Gedempte Oostersingelgracht

 Straatwerk, markering c.a.
 VRI-aanpassing (incl. lenzen)
 Bebording (incl. ANWB)
 Verkeersmaatregelen
 uitvoeringskosten aannemer

Totaal

€ 30.000
€ 10.500
€ 15.000
€ 10.000
€ 13.000
€ 78.500

Kort geen

Afwaarderen A'damsevaart
richting oost

 Straatwerk, belijning c.a.
 VRI aanpassingen
 Bebording
 Verkeersmaatregelen
 Aankleding/esthetische invulling
 uitvoeringskosten aannemer

totaal

€ 24.700
€ 1.500
€ 4.000
€ 8.500
€ 30.000
€ 7.800
€ 76.500

Kort geen

Onvoorzien 10 % € 23.500

VTU opslag 10 % € 28.500

Kort gedeeltelijk uit
programma 9

(onderdeel van
A'damse Vaart

r. west)

Monitoring (tot eind maart 2012) € 30.000

Kort programma 8

totaal korte termijn maatregelen € 312.000
reeds gevonden dekking

(uit programma 9 en 8) € 118.000

ontbrekende dekking € 194.000
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Actie Kosten
termijn dekking

Verkeersmodelstudie - raming € 6.000

MIddellang geen

 Aanpassing software VRIkruising
Oudeweg/Oosters.gracht (raming)

 Informatiepaneel bij
Waarderweg/Oudeweg (raming)

totaal

€ 13.000

€ 12.000

€ 25.000

Na korte
termijn

Opm:
ruwe

schatting

geen

Ontwerp aanpassing Oudeweg/Waarderweg PM

Middellang geen

Analyse verkeersafwikkeling Oudeweg/A.
Hofmannweg PM

Middellang geen

Aanpassen/uitvoeren ongeregelde
kruispunten Oudeweg PM

Middellang geen








