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Stand van Zaken/afdoening
De kosten zijn € 23.221,80
De stenen worden geleverd in de 2e week van april. Dan kan ook pas worden begonnen met de 
werkzaamheden. De stenen staan momenteel in bestelling.
Op het moment is gerekend zonder verkeersregelaars. Mochten die nodig zijn bij de uitvoering dan wordt 
dit als meerwerk in rekening gebracht.

Onderwerp
Toezegging geven informatie over kosten en over eventueel overwogen 
alternatieven voor vervanging basaltstenen band in Kruisstraat

Omschrijving
Naar aanleiding van een vraag van Jouw Haarlem bij de mededeling van 
wethouder Rog, zegt deze het volgende toe. Hij zal de commissie 
schriftelijk informeren wat de kosten zijn van de vervanging van de 
basaltstenen band in de Kruisstraat. Ook informeert hij dan de 
commissie over de eventueel overwogen alternatieven voor de 
voorziene vervanging door klinkers, zoals bijvoorbeeld het afschuren en 
ruw maken van de huidige basaltstenen band.

Er waren bij het maken van de keuze, 5 mogelijkheden:

optie 1: niks doen, geen kosten maken, ook geen verbetering

optie 2: basaltstenen band omdraaien, risico is dat de status van de onderkant onbekend is, daardoor 
mogelijk kosten maken zonder of nauwelijks verbetering, kosten ca. €10.000,-

optie 3: Afslijpen tot onder straathoogte en vullen met rood asfalt, levert geen eenduidig beeld op met het 
eerdere stuk kruisstraat waar met antraciet gekleurde klinkers wordt gewerkt, kosten geschat op ca. 
€20.000,-

optie 4 (gekozen): basaltstenenband vervangen voor klinkers met antraciet kleur. Zelfde uitstraling als 
verderop in de kruisstraat, gladheid verdwenen, kosten €24.000,-

optie 5: volledige herbestrating, mogelijkheid om profiel van voetgangersgebied te kiezen, beperkte 
meerwaarde ten opzichte van optie 4, wel meer kosten. Kosten geschat op ca. 100.000,-

Soort: Toezeggingen
Nummer: 2021/39437 
Programmanummer
5.1 Openbare ruimte en 
mobiliteit___________
Indiener/Fractie

Afdeling
BBOR
Verantwoordelijke
Derks, W.J.P.
Email 
wderks@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5113567

Gemeente<!•



Afdelingsmanager Egmond, S. van

Portefeuillehouder Rog, M.R.J.
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De geleider is, met name bij natte weersomstandigheden, glad. Daarnaast heeft de geleider haar functie als 
scheiding tussen auto en fiets verloren, omdat dit deel van de Kruisstraat sinds 2019 autoluw is geworden. 
Er is daarom gekozen voor optie 4. Op die manier is de ingreep het meest waardevol. Niet alleen is dit beter 
voor de veiligheid maar ook past de inrichting van de straat beter bij het functioneel gebruik. Bovendien is 
dit ook al toegepast tussen de Nieuwe gracht en Parklaan.

Egmond, S. van 10-2-2021
09:10:27


