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Bijlage(n) Schets met aanpassing ontwerp 

  

  

 

 

Onderwerp: Aanpassing uitvoering herinrichting Floraplein 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief informeer ik u over de aanpassing in de uitvoering van de herinrichting van het 

Floraplein en omgeving. 

 

Wens aantal bewoners 

Zoals u heeft gemerkt is de herbestrating van het Floraplein en omgeving in volle gang. Een aantal 

bewoners heeft, via buurtvertegenwoordiger Marijke Gantvoort, contact opgenomen met de 

gemeente omdat de nieuwe bestrating niet is wat zij verwachtten. Op grond van de participatie en 

inspraakavonden hadden zij aan de noord-, oost- en westkant van het Floraplein verwacht dat de 

oude bestrating in de stoepen zou worden teruggebracht. In het stuk dat opnieuw is bestraat, zijn 

namelijk nieuwe gebakken rode straatstenen in waalformaat aangebracht. De bewoners hebben de 

gemeente verzocht aan het Floraplein de oorspronkelijke historische situatie terug te brengen. Dit 

houdt in: 

- Oude straatstenen in de stoepen behouden;  

- Oude natuurstenen stoepranden behouden; 

- Originele waalformaat bestrating rijweg in langsverband. 

 

Oude of nieuwe bestrating? 

De verwachting van de bewoners dat de oude bestrating terug zou komen, is veroorzaakt doordat in 

het VO gebruik is gemaakt van een foto waarop oude stenen staan en een toelichting onder de foto 

waarin oude en nieuwe stenen staan vermeld.  

 

Na overleg heeft de wethouder Openbare Ruimte besloten om de bewoners in beperkte mate 

tegemoet te komen door:  

- Aan het Floraplein grotendeels de oude rijnformaat stoepstenen te handhaven;  

- Op het deel langs het Florapark worden nieuwe waalformaat stenen gelegd; 

- Op het deel van het Floraplein waar nu reeds nieuwe waalformaat stenen liggen, worden de 

nieuwe stenen verwijderd en de oude rijnformaat stoepstenen teruggelegd; 

Aan: de bewoners van het Floraplein en 

Hazepaterslaan Hazepaterslaan 
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- Op de westelijke kopse kant van het Floraplein (bij de school) worden de oude stenen 

gehandhaafd; 

- Aan de oostkant worden ook de nieuwe stenen verwijderd en vervangen door oude waalformaat; 

- De stenen in de stoep worden, zoals ook in het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp is 

opgenomen, in langsverband aangelegd; 

- Gezien het beperkte aantal oude stenen, komt de knip tussen oude en nieuwe bestrating in het 

verlengde van de gevels aan de Hazepaterslaan (zie bijgevoegde tekening); 

 

Handhaving definitief ontwerp 

Het definitief ontwerp blijft verder gehandhaafd. Zoals in het definitief ontwerp is opgenomen: 

- Worden in de rijweg de stenen niet in langsverband, maar in keperverband aangelegd. Dit is 

voorwaarde vanwege de sterkte en duurzaamheid van deze wijze van bestrating. Door de afdeling 

Omgevingsbeleid is aangegeven dat dit past in het historisch karakter omdat het een gebruikelijk 

bestratingspatroon is in historische gebieden uit deze periode; 

- Worden voor de trottoirbanden nieuwe betonnen banden met hardsteen uitstraling toegepast, 

zoals nu in het reeds gerealiseerde deel. Uit inventarisatie is gebleken dat de natuurstenen 

stoepranden in dusdanig slechte staat zijn dat het niet meer mogelijk is om het plan uit te voeren 

met de oude stoepranden. Om de eenheid in het ontwerp te behouden en vanuit het oogpunt 

van beheer en onderhoud, veiligheid en toegankelijkheid heeft de gemeente gekozen voor 

nieuwe betonnen stoepranden met een natuurstenen uitstraling.  

 

 

 

 

langsverband keperverband 

 

Op de Hazepaterslaan blijft de uitvoering gelijk aan het ontwerp. Dat betekent dat de rijweg 

gedeeltelijk met hergebruikte en gedeeltelijk met nieuwe waalformaat straatstenen wordt gelegd 

(keperverband). De stoepen krijgen nieuwe waalformaat straatstenen in langsverband. Nieuwe 

trottoirbanden zijn van beton met hardstenen uitstraling. In het deel grenzend aan de Dreef is dit al 

toegepast.  

 

Brief bewoners aan B en W 

Inmiddels heeft een aantal bewoners via een brief een herzieningsverzoek gericht aan het college 

van B en W, waarin ze aangeven dat zij het niet eens zijn met het definitieve ontwerp en de 

toegepaste materialen. 

 

Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd over de wijzigingen die ten opzichte van 

het definitief vastgestelde ontwerp worden aangebracht.  
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Heeft u vragen? 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Myrle Bleumink 

(mbleumink@haarlem.nl). Zij zorgt ervoor dat deze bij de juiste persoon terecht komen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Wimmy Hengst 

Procesmanager Floraplein 
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