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Aanleiding 
In december 2011 heeft u de kredieten voor de herinrichting van de Vondellaan en het 
Hendrik de Vriesplantsoen vastgesteld. Daarna zijn wij gestart met de voorbereiding van dit 
project: het opstellen van bestek en tekeningen en daarna de aanbesteding. In april 2013 
zijn wij begonnen met de uitvoering van de herinrichting, aannemer Hoornstra heeft alle 
werkzaamheden in december van dat jaar afgerond. In 2014 zijn de puntjes op de i gezet 
en is de wadi aangepast, omdat deze in eerste instantie niet infi ltreerde. Door middel van 
dit raadsbericht wil len wij u informeren over de afronding van het project ‘Herinrichting 
Vondellaan en Hendrik de Vriesplantsoen’.  
 
Wat hebben wij bereikt 
Het gemengde rioolstelsel in de Vondellaan is vervangen door een gescheiden stelsel. Wij 
hebben voor wat betreft de afvoer van het hemelwater zoveel mogelijk woningen afgekop-
peld; samen met het water dat op de verhardingen valt gaat dit naar de wadi in het plant-
soen. De wadi is een waterbuffer  die het regenwater vertraagd afvoert naar het oppervlak-
tewater. De r i jbaan is veranderd in een 30 km zone met geli jkwaardige kruisingen. Voor-
heen was het een voorrangsweg met een maximale snelheid van 50 km/uur. Het parkeren 
op de r i jbaan is gewijzigd in parkeren in de vakken, daarom is de r i jbaan versmald. De hui-
dige openbare verlichting is vervangen door gedimde led verlichting. Een reflecterend weg-
dek zorgt ervoor dat er nog minder verlichting nodig is om de r i jbaan goed te verlichten. 
In het Hendrik de Vriesplantsoen zijn de asfaltpaden vervangen door een nieuwe structuur 
van halfverharding. Wij hebben een jeu de boulesbaan en een ontmoetingsplek aangelegd 
en er zijn  nieuwe bankjes geplaatst. 
 
Verkeerssituatie 
Met de reconstructie van de Vondellaan is de maximumsnelheid gewijzigd van 50 naar 
30 km/u en zijn fysieke aanpassingen gedaan. In de oude situatie was sprake van een bre-
de asfaltbaan met voorrang. Parkeren vond plaats op de r i jbaan en op kruispunten waren 
haaientanden of uitr itconstructies aanwezig. Na reconstructie is de ri jbaan smaller gewor-
den, zowel fysiek als visueel (rode kantstroken). Hierdoor wordt het autoverkeer gestimu-
leerd om langzamer te gaan ri jden. De versmalling van de r i jbaan maakt dat f ietsers alleen 
ingehaald kunnen worden als er geen tegenliggers aan komen. Daarnaast zijn de kruispun-
ten aangepast en is de voorrangssituatie opgeheven. Dit wordt geaccentueerd door middel 
van een afwijkende kleur en materialisatie. Parkeren vindt plaats in aparte stroken naast de 
r i jbaan. Het kruispunt van de Vondellaan met de Van Veldekelaan is ingericht conform het 
principe ‘shared space’. Deze maatregelen hebben er voor gezorgd dat de verkeerssituat ie 
is verbeterd. 
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Parkeren bij de molen 
Bij de reconstructie is eveneens de parkeerplaats bij de molen opnieuw ingericht. De be-
strating is in kleur en materiaal geli jk aan de Vondellaan. Daarnaast is de groenstrook op-
geheven waardoor parkeerterrein en Vondellaan ruimteli jk gezien één geheel vormen. De 
ri jbaan en parkeerplaats worden gescheiden door middel van hekjes en bomen en door 
middel van zilverkleurige bollen zijn de parkeervakken aangeduid. Ondanks dat dit niet is 
toegestaan bli jkt echter dat veelvuldig wordt geparkeerd aan de ‘verkeerde’ kant van de 
hekjes naast de r i jbaan van de Vondellaan. Er zijn inmiddels extra borden geplaatst en er is 
meerdere malen gehandhaafd, echter bli jf t  het probleem bestaan. We nemen daarom extra 
maatregelen door hekjes en bankjes te plaatsen zodat het parkeren op deze plek straks niet 
meer mogelijk is.  
 
Wat heeft het gekost 
In december 2011 heeft u ingestemd met de plannen voor de Vondellaan en het Hendrik de 
Vriesplantsoen. Het taakstellende budget heeft u vastgesteld op € 2.210.000,-. In augustus 
2012 hebben we u nogmaals bericht over een wijziging in kostenonderbouwing. De totale 
raming is toen vastgesteld op € 1.870.980,-. Door het aanbesteden van de verschil lende 
diensten en werken zoals het maken van bestek, het houden van toezicht en het voeren van 
directie en de uitvoering hebben wij alle werkzaamheden binnen de geraamde kosten uitge-
voerd. De werkeli jke besteding is € 143.296,- minder dan geraamd was. Hierdoor is 
€ 46.490,- minder dekking uit de BDU subsidie nodig en € 96.806,- minder dekking uit eigen 
middelen ( investeringskredieten) benodigd voor het project Vondellaan.  
 
  Raming Werkeli jk Verschil 
Kosten project Vondellaan 1.870.980  1.727.684  143.296  
Dekking Eigen middelen 1.483.000- 1.386.194- 96.806- 
Dekking BDU subsidie 387.980- 341.490- 46.490- 

Saldo 0  0  0- 
 
Via de reguliere P&C cyclus verantwoorden wij bestedingen en verschil len van de eigen 
middelen uit de investeringskredieten. Via de SISA bij lage bij de jaarrekening 2014 verant-
woorden wij de besteding van de BDU subsidie aan het project. Dit is onder voorbehoud 
van goedkeuring door de accountant die de BDU subsidieverantwoording controleert. Wij 
verwachten de definit ieve beschikking eind 2015 te ontvangen.  
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