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Informatienota 

 

Onderwerp  

Asfaltering Kinderhuisvest / Kenaupark 

 

Nummer 2019/2998 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PCM 

Auteur Kippersluis, J. 

Telefoonnummer 023-5114499 

Email jkippersluis@haarlem.nl 

Kernboodschap Het asfalteren van de toplaag bij het Kenaupark vanaf de bocht Kinderhuisvest tot 
aan het kruispunt Zijhuizen zou in 2018 gereed zijn, maar kan door de 
nachttemperatuur niet meer volgens planning plaatsvinden. De laatste 
werkzaamheden worden na de winterperiode onder garantie uitgevoerd. In het 
kader van onderhoud wordt dan ook het deel vanaf het kruispunt Zijhuizen tot aan 
de Nassaubrug geasfalteerd. Naar verwachting is dit in maart/april 2019 gereed. 
 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer  

 

Het college vindt het van belang om de raadscommissie actief te informeren over 

de ontstane vertraging.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 

Besluit College  

d.d. 8 januari 2019 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  

De aannemer heeft het asfalteerwerk ter afronding na de bouwvak van 2018 opgepakt en zou in 

oktober de toplaag aanbrengen. In augustus is ambtelijk besloten om het asfalt tussen het kruispunt 

Zijhuizen en de Nassaubrug in het kader van onderhoud te vernieuwen en toe te voegen aan het 

project. Hiervoor heeft de aannemer een separate opdracht gekregen. Partijen hebben zich hierbij 

niet gerealiseerd dat deze extra werkzaamheden tot vertraging zouden gaan leiden. 

Door dit extra werk bleek het namelijk noodzakelijk om twee nachten asfalt te draaien in plaats van 

één. Om het werk in één keer uit te voeren is de planning van de aannemer verschoven van oktober 

naar eind november. Helaas bleek toen de temperatuur te laag om onder garantie te kunnen 

asfalteren. Pogingen om het daarna te doen mislukten door onder andere regen, wind en gebrek aan 

capaciteit bij de onderaannemer.  

Als de weersomstandigheden niet optimaal zijn, resulteert dat in een stuk asfalt met een kortere 

levensduur. De kwaliteit van het asfalt is belangrijk, zeker gelet op het feit dat het een druk bereden 

route is, met name door de hoge frequentie van het openbaar vervoer. Dit betekende helaas dat de 

werkzaamheden definitief niet konden worden uitgevoerd in 2018.  

2. Kernboodschap 

Het asfalteren van de toplaag bij het Kenaupark vanaf de bocht Kinderhuisvest tot aan het kruispunt 

Zijhuizen zou volgens planning in 2018 gereed zijn, maar kan door de nachttemperatuur niet meer 

volgens planning plaatsvinden. Deze laatste werkzaamheden worden na de winterperiode onder 

garantie uitgevoerd. In het kader van onderhoud wordt dan ook het deel vanaf het kruispunt 

Zijhuizen tot aan de Nassaubrug geasfalteerd. Naar verwachting is dit in maart/april gereed. 

 

3. Consequenties 

Herstel van de openbare ruimte duurt langer. In de tussentijd zijn er maatregelen getroffen om 

overlastsituaties als gevolg van het ontbreken van de toplaag zo veel als mogelijk te voorkomen.  

Omwonenden hebben eind november een brief ontvangen dat de gemeente hen via de website 

informeert over de nieuwe data waarop het werk in de nacht wordt uitgevoerd. Op 24 december jl. is 

de pers ingelicht en is de gemeentelijke website geactualiseerd.   

4. Vervolg 

Naar verwachting wordt de toplaag asfalt in maart/april aangebracht. 

5. Bijlagen 

geen 

 


