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Bestrating Naarden Vesting

Inleiding
Enige jaren geleden is een groot deel van de bestrating in de Naarden Vesting vernieuwd, o.a. in de Markstraat,
Cattenhagestraat en Gansoordstraat. Daarbij is behalve voor de klinkers, heel bewust gekozen voor de ‘kinderkopjes’. Dit om
de authentieke uitstraling van de Vesting te bewaren en de beleving te vergroten.
Wij ontvangen signalen dat de bestrating op meerdere plekken hersteld wordt, waarbij voor een goedkope/snelle oplossing
wordt gekozen. Dit is niet in lijn met de bestaande bestrating en zorgt ervoor dat het een rommeltje wordt. Zie bijv. de
onderstaande foto, hoek Marktstraat/Regenboogstraat. De bestrating moest er hier tijdelijk uit i.v.m. graafwerkzaamheden
naar leidingen.
Vraag 1
Waarom wordt de bestrating niet op deugdelijke wijze hersteld, in lijn met de bestaande stenen?
Antwoord
De verschillende Diensten en Bedrijven beheren en onderhouden hun eigen kabels en leidingenstelsel in de grond. Nadat er
werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn uitgevoerd worden de opbrekingen in eerste instantie tijdelijk hersteld met
een noodbestrating. Deze tijdelijke situatie is noodzakelijk omdat de grond door de graafwerkzaamheden is geroerd en
hierdoor verzakking door het inklinken van het geroerde grond kan optreden. Deze tijdelijke situatie, het aanbrengen van
noodbestrating, wordt zonodig twee tot drie keer herstraat afhankelijk van de mate van verzakking die optreedt. De
noodbestrating blijft hierdoor 3 tot 6 maanden liggen totdat er een stabiele ondergrond is gecreëerd om de definitieve
bestrating weer aan te brengen. In het geval van de Marktstraat, Cattenhagestraat en Gansoordstraat kan het herstellen van
de natuursteen bestrating niet in één keer hersteld worden, dit komt omdat deze natuursteen bestrating in een speciale
zandcement ondergrond is aangebracht met een voegmortel. De grijze betonstenen die als noodbestrating zijn aangebracht
komen qua kleurstelling het beste overeen met de bestaande natuursteen bestrating.
Vraag 2
Betreft dit een tijdelijke of een structurele oplossing?
Antwoord
De herstel werkzaamheden, het aanbrengen van een noodbestrating, is in eerste instantie een tijdelijke oplossing, de
definitieve oplossing wordt uitgevoerd na ca. 3 tot 6 maanden.
Vraag 3
Vindt het college deze handelswijze in lijn met het beschermd stadsgezicht dat de Vesting geniet?
Antwoord
Omdat na de werkzaamheden van de Diensten en Bedrijven het realiseren van de definitieve bestrating lang op zich kan
wachten wordt er gekeken naar de omgeving en kleurstelling van de bestrating. Er wordt altijd getracht om de opbreking met
een passende kleur bestrating tijdelijk toe te passen.
Vraag 4
Hoe gaat de gemeente hiermee om in de andere woonkernen?
Antwoord
Deze herstel methode wordt in de gehele gemeente Gooisemeren toegepast.
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