
Naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp “Rotonde Ringbaan-Oost” in de vergadering 

van de commissie R&E van afgelopen dinsdag (23-06) zijn vragen gesteld. 

Door de portefeuillehouder is toegezegd het antwoord op de volgende vraag schriftelijk te doen 

toekomen: 

 

Vraag:  
Vanuit het noorden, aan de oostzijde van de Ringbaan-Oost, sluit een 
tweerichtingenfietspad aan op de Sint Jobstraat/rotonde. Waarom is hier geen oversteek 
ingericht voor twee richtingen? 
Antwoord:  

Voor deze oplossing is gekozen vanwege herkenbaarheid en uniformiteit; de niet alledaagse 

bezoeker (zowel automobilist als fietser) weet wat hij kan verwachten. In het geval de oversteek in 

de St Jobstraat als tweerichtingenoversteek wordt ingericht, creëer je een unieke situatie waardoor 

met name de automobilist de situatie lastiger kan inschatten. We leggen dit vraagstuk voor aan de 

verkeerscommissie om tot nadere inzichten te komen. 

 
 
Vraag:  
Graag het verschil in kosten inzichtelijk maken voor een rotonde van asfalt en een 
rotonde van beton. 
Antwoord:  

Zie bijgevoegde staat waarin de levensduurkosten inzichtelijk zijn gemaakt, waarbij het 

belangrijk is om op te merken dat: 

• In de vergelijking zijn alleen verhardings- en verkeergerelateerde kosten opgenomen. Alle 

overige kosten zijn voor beide varianten gelijk; 

• Elke grootschalige afsluiting (onderhoudswerkzaamheden asfalt) zorgt voor overlast op o.a. 

de Ringbaan-Oost (doorstroming) en voor omwonenden en het winkelcentrum 

(bereikbaarheid). 

 



Vergelijking levensduurkosten rotonde asfalt vs beton

Activiteit Kosten Kosten Activiteit

Aanlegkosten 595.000,00€  730.000,00€  Aanlegkosten

Na 5-7 jaar, deklaag vervangen 40.000,00€     

incl. markeringen, VKM, etc.

4.000,00€       Na ca. 10 jaar, markering opnieuw aanbrengen

Na ca. 15 jaar, deklaag vervangen 65.000,00€     

en tussenlaag herstellen

incl. markeringen, VKM, etc.

4.000,00€       Na ca. 20 jaar, markering opnieuw aanbrengen

Na ca. 20-22 jaar, deklaag vervangen 40.000,00€     

incl. markeringen, VKM, etc.

Na ca. 30 jaar, deklaag vervangen 65.000,00€     4.000,00€       Na ca. 30 jaar, markering opnieuw aanbrengen

en tussenlaag herstellen

incl. markeringen, VKM, etc.

Na ca. 40 jaar, einde technische levensduur Na ca. 40 jaar, einde technische levensduur

Totale levensduurkosten 805.000,00€  742.000,00€  Totale levensduurkosten

Asfalt Beton

Let op: 

- in de vergelijking zijn alleen verhardings- en verkeergerelateerde kosten opgenomen. Alle overige kosten zijn voor beide varianten gelijk.

- elke grootschalige afsluiting (onderhoudswerkzaamheden asfalt) zorgt voor overlast op o.a. de Ringbaan-Oost (doorstroming) en voor omwonenden en 

het winkelcentrum (bereikbaarheid).


