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Betreft: reactie van de Stichting Vrienden van de Bakenes mbt het onderwerp straatstenen 
Bakenessergracht 

Haarlem, 16 december 2013 

Geachte heer Mulder, geachte raadsleden, 

We hebben afgesproken dat wij zouden reageren op het onderwerp straatstenen 
Bakenessergracht, nu dit onderwerp de gemoederen van de bewoners erg bezig houdt. 

Allereerst merken wij op dat er zowel in het VO als in het DO uitdrukkelijk is vastgelegd dat 
er bij de herinrichting van de Bakenessergracht gebruik zal worden gemaakt van bestaande 
oude materialen, om vooral het "authentieke en toeristische karakter van de gracht" te 
behouden. Wij vragen ons af wat deze toezegging waard is.? 
Vanaf het begin wist u dat de oude straatstenen (drielingen) van de Bakenessergracht een 
bepaalde waarde vertegenwoordigen. Wij hebben de projectleider een maand geleden 
geïnformeerd dat er verkeerde stenen worden gebruikt en wij hebben u in ons persoonlijk 
gesprek van 21 november hierover geïnformeerd. Als er met authentieke materialen wordt 
gewerkt dan is het niet meer dan logisch dat er vanuit de gemeente toezicht op de 
uitvoering van de werkzaamheden wordt gehouden en dat er daadwerkelijk iemand komt 
kijken. Wij hebben u nadrukkelijk op het feit gewezen dat de aannemer de stenen met de 
grootste zorg uit de straat haalt en daarmee aangegeven dat de beweerdelijke 60% breuk 
tenminste nader onderzoek verdient. Wij hebben de projectleider in november gevraagd 
onderzoek te doen naar het verblijf van de oude drielingen en vooral niet door te gaan met 
bestratingswerkzaamheden voordat eea duidelijk is. Voor het onderzoek bieden wij u 
uiteraard onze hulp aan en kunt u ons als getuigen (laten) horen. 

U stelt dat in het DO staat dat er rekening is gehouden met een breukverlies van 50%. Wij 
lezen dit breukverlies nergens terug. Wij gaan er dus zonder meer vanuit dat dit breukverlies 
is mee begroot, zodat de toezegging dat het historisch en toeristisch karakter van de 
Bakenessergracht behouden blijft, wordt nageleefd. In het DO staat uitdrukkelijk dat oud 
straatmateriaal (waarvan zelfs foto's eraan zijn toegevoegd) zal worden hergebruikt. 
Nergens staat dat er bij breuk gewerkt zal worden met nieuw, qua kleur en vorm sterk 
afwijkend materiaal. 

Als de herbestratingswerkzaamheden op deze wijze worden voortgezet, dan verdwijnt het 
historisch en toeristisch karakter van de Bakenessergracht. De herinrichting heeft haar doel 
volstrekt niet behaald, omdat toezeggingen uit het VO en DO niet worden nageleefd. Het 
straatbeeld is verwoorden tot een lappendeken van verschillend gekleurde straatstenen. De 
bewoners concluderen op dit moment Hat HP gemfifiHte haar toezichthoudende taak niet 
uitoefent. Nr.Reg, lR aad S 8 t . 
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Beste auteur, denkt u aan het 

afschrift van hec antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 



Uw standpunt dat op de gracht met 3 verschillende straatstenen wordt gewerkt is 
misleidend. Er is maar 1 soort straatsteen en dat zijn oude drielingen, daarnaast zijn er oude 
stoepstenen. Alleen de Begijnenbrug heeft een afwijkende kleur straatsteen. Voor wat 
betreft de stoep merken wij op dat daar kennelijk gek genoeg geen breuk ontstaat, want de 
stoep is overal gelijk gebleven. 

Nogmaals willen wij u vriendelijk verzoeken om onderzoek naar de verdwenen straatstenen 
te doen en alsnog gebruik te maken van oud straatmateriaal dat aansluit bij de huidige 
straatstenen van de Bakenessergracht. U kunt hiervoor simpelweg de hoek omslaan naar de 
Nieuwe Gracht, waar het oude straatmateriaal is afgevoerd en vervangen wordt voor 
algeheel nieuwe straatstenen. Met deze "stenenruil" gaan tenminste geen extra 
materiaalkosten gepaard. Bovendien bent u met het hergebruik van oud straatmateriaal dan 
tenminste duurzaam bezig. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij met vriendelijke groet. 

Stichting Vrienden van de Bakenes 

secretariaat: Bakenessergracht 25 2011 JS Haarlem. 
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