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Fractie Lokaal Belang

Geachte heren Kevelam en Van Amerongen,

U heeft namens de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen gesteld, op grond van 
artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad. De vragen gaan over 
de vrijkomende gebakken bestratingsmaterialen uit de Apeldoornsestraat. Hieronder 
beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Vraag 1: Is het college op de hoogte van het afvoeren van de oude weg die gelegen is 
onder het huidige wegdek?

Antwoord: Ja. Uit de vooraf uitgevoerde asfaltboringen is gebleken dat er onder de 
asfaltconstructie een gebakken klinkerverharding ligt. Omdat de wegconstructie in zijn 
geheel opnieuw moet worden opgebouwd, moet de oude asfaltverharding en 
klinkerverharding worden verwijderd en afgevoerd. In de opdracht aan de aannemer is 
opgenomen om de vrijkomende klinkers af te voeren. Zie ook vraag 2 over de herbruik 
van de stenen.

Vraag 2: Is het college het met ons eens dat juist in Voorthuizen de stenen uit de oude 
weg het verdienen om eerst historisch beoordeeld te worden voordat ze in een shredder 
belanden?

Antwoord: Het is niet gebruikelijk om vrijkomende materialen bij wegenbouwprojecten 
historisch te beoordelen. Dat is bij het project Apeldoornsestraat ook niet gebeurd. 
De vrijkomende klinkers zijn inmiddels door de aannemer van het werk verwijderd. 
Wellicht is het mogelijk om in volgende fases van de herinrichting van de 
Apeldoornsestraat, de vrijkomende stenen eerst historisch te laten beoordelen. 
Overigens worden de stenen door de aannemer afgevoerd naar een steenhandel. 
De steenhandel sorteert de stenen en verkoopt de bruikbare stenen aan bijvoorbeeld 
particulieren. Niet bruikbare stenen worden verwerkt tot granulaat dat weer gebruikt 
wordt in de fundering van wegen. Dit komt het circulair gebruik ten goede wat wij 
toejuichen.

Vraag 3: Lokaal Belang ziet graag dat de verwijderde klinkers uit deze weg opgeslagen 
worden, bijvoorbeeld op de Otelaar. Hier zou wellicht een mooie bestrating van gemaakt 
kunnen worden bij de nieuwe herinrichting van het centrum. Weggooien kan tenslotte 
altijd nog. Is het college hiertoe bereid?

Antwoord: De stenen die zijn vrijgekomen bevatten brokken zandcement waarin ze 
waren gestraat. Wanneer ze zouden worden hergebruikt, moeten ze eerst worden 
schoongemaakt. Dit is arbeidsintensief werk en dus kostbaar.
Voor het opslaan van stenen en ander materiaal dat vrijkomt bij bouwprojecten, is 
ruimte nodig die er op de Otelaar niet is. Opslag elders kost geld.
Indien die ruimte er wel zou zijn, zijn er andere afwegingen te maken.



Blad 2 

Onbekend is ook of de stenen daadwerkelijk voor het centrumplan gebruikt kunnen 
worden. Daarvoor zouden de stenen eerst in een laboratorium onderzocht moeten 
worden of ze voldoen aan het bouwstoffenbesluit en de geldende kwaliteitseisen. 
Bij eventueel hergebruik moeten de stenen vanwege arbeidsomstandigheden, 
machinaal gestraat worden. De stenen moeten dan eerst handmatig in pakketten 
worden gelegd. Deze handelingen zijn erg arbeidsintensief en kostbaar. Economisch 
gezien weegt dit niet op tegen het aanschaffen en aanbrengen van nieuwe gebakken 
straatstenen.
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