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1. Inleiding  

De Coronacrisis heeft een grote impact op Nederland, de stad Haarlem en haar bewoners en 
ondernemers. Door de verplichtte sluiting van de Horeca, zijn veel ondernemers in Haarlem hard 
geraakt. De gemeente onderkent de lastige situatie en wil zo veel mogelijk ruimte bieden aan 
verruiming van terrassen nu deze op 1 juni onder voorwaarden open mogen, namelijk: 

- Iedereen zit aan een tafeltje, en   

- Mensen (gasten en personeel) houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

 

Inmiddels is duidelijk dat leden van één huishouden op het terras onderling geen 1,5 meter afstand 

hoeven te houden. 

 

1.1 Samen krijgen we corona ook op het terras onder controle    

De terrassen zijn vanaf 1 juni weer open. Dat is goed nieuws. Terrassen hebben wel meer ruimte 
nodig zodat gasten en personeel 1,5 meter afstand kunnen houden. Tegelijkertijd is er meer ruimte 
nodig om als stad bereikbaar te blijven voor voetgangers en fietsers. Haarlem wil het voor de 
horeca mogelijk maken om zo veel mogelijk de terrassen te verruimen om het verlies aan 
inkomsten door de Coronacrisis te verminderen. 
 

Voor de terrassen heeft de gemeente tien gouden terrasregels opgesteld, die voor elke locatie 

gelden. Daarnaast zijn er specifieke regels die per terraslocatie verschillen. De beslisboom helpt 

ondernemers om te bepalen welke specifieke regels voor hun terras gelden. De ondernemers 

kunnen hier vervolgens direct mee aan de slag. 

 

1.2 Adaptief  

Omdat de landelijke richtlijnen aansluiten op ontwikkelingen in de zorg en drukte in de openbare 

ruimte, wordt er regelmatig bijgestuurd. Zodra het mogelijk is, worden maatregelen langzaamaan 

versoepeld. Het voorliggende voorstel is opgesteld op basis van de kennis van nu, 26 mei 2020.  

 

De aanpak wordt als nodig aangepast op basis van praktijkervaring in de openbare ruimte, goede 

initiatieven uit de stad en eventuele wijzingen in de landelijke aanpak of noodverordening van de 

Veiligheidsregio Kennemerland. 
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2. Uitgangspunten  

De uitgangspunten voor een veilige openbare ruimte zijn vastgelegd in het document ‘anderhalve 

meter op straat’ dat gelijktijdig met deze ‘tien gouden regels’ wordt vastgesteld. De gemeente 

Haarlem zoekt zo veel mogelijk naar mogelijkheden om te verruimen. Wel is er een aantal 

uitgangspunten die gelden.  

 

Hieronder zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de tien gouden regels op een rij gezet. 

 

 2.1 Uitgangspunten uit ‘Anderhalve meter op straat’ zijn leidend 

De uitgangspunten zoals vastgesteld in het document ‘Anderhalve meter op straat’ zijn leidend. 

Zoals over de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en volksgezondheid. Een ander belangrijk 

uitgangspunt dat daaruit volgt, is dat er eerst ruimte is voor een bereikbare stad, daarna voor 

verblijven in de stad en ruimte voor economische functies. De gemeente Haarlem wil het voor de 

horeca in Haarlem mogelijk maken om de terrassen te verruimen om het verlies aan inkomsten 

door de Coronacrisis te verminderen.  

 

2.2 Tijdelijke situatie 

De mogelijkheid tot verruimen bieden we binnen een periode van 1 juni tot 15 oktober. Na de 

periode zal worden geëvalueerd. Een eerste korte evaluatie vindt plaats na twee weken. Ook van 

dag tot dag zal een speciaal terrasteam bij kunnen sturen.  

 

 2.3 Richtlijnen, veiligheid en noodverordening – ingrijpen handhaven als nodig 

Een bereikbare en verkeersveilige stad is van belang, daarvoor gelden nu ook nog 1,5 meter 

richtlijn en in de regels wordt hiermee rekening gehouden. Mocht in de praktijk, ondanks de 

gestelde voorwaarden, de 1,5 meter richtlijn of de verkeersveiligheid toch in het gedrang komen of 

de verruiming van het terras om andere redenen tot problemen leiden, dan kan handhaving direct 

ingrijpen. Ook kan in voorkomend geval worden afgeweken van de gestelde voorwaarden om 

verdere problemen te voorkomen.  Bij verandering van de landelijke Coronarichtlijnen of de 

Haarlemse Coronanoodverordening gaan deze regelingen altijd vóór de hierin 

opgenomen voorwaarden voor de terrasverruiming.  

 

Terrassen waarvan de omvang door gerechtelijke procedures zijn beperkt of niet toegestaan 

vanwege woonoverlast komen ook in aanmerking voor verruiming, omdat er niet méér tafels 

komen dan voor de Coronacrisis. Mocht dit toch leiden tot problemen, dan kan de gemeente in 

afwijking van de tien gouden regels de exploitant opdragen het terras terug te brengen tot de 

vergunde situatie. 

 

 2.4 Algemene regels versus locatie specifiek 

Om tijdelijke terrasverruiming in goede banen te leiden zijn tien gouden regels opgesteld. Naast 

deze algemene regels zijn er ook aanvullende regels die type- en locatie specifiek zijn. De regels en 

mogelijkheden worden immers bepaald door het verschil in terrastype en de locatie. Een 

stroomschema (zie bijlage 1) is een hulpmiddel om te bepalen welk type terras een ondernemer 

heeft en op welke locatie deze zich bevindt. Aan de hand daarvan zijn vijf varianten bepaald. Per 

variant is een overzicht met aanvullende regels die gelden bovenop de algemene ’10 gouden 



 
 
 5 
 

regels’. In de brochure is de beslisboom communicatiever gemaakt en wordt gesproken over 

kleuren.  

 

2.5 Ruimte voor gesprek met de stad - maatwerk 

Om tijdelijke terrasverruiming in goede banen te leiden zijn tien gouden regels opgesteld. Deze zijn 

opgesteld naar aanleiding van een schouw met enkele stakeholders, zoals de voorzitter van de KHN 

en de centrum manager. De gemeente realiseert zich dat deze tijden ook om flexibiliteit en 

creativiteit vragen die zich niet altijd laten vervatten in algemene regels.  

 

Deze tien regels zijn de basis. Daar waar nodig, wordt gekeken naar maatwerk. Het terrasteam 

bekijkt vragen en initiatieven en kan met ondernemers zoeken naar oplossingen voor specifieke 

locaties. Daarbij staat het belang van bereikbaarheid en veiligheid bovenaan.    
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3. De 10 gouden regels  

1. Tijdelijke terrasverruiming is mogelijk in de periode van 1 juni tot 15 oktober 2020.    

 

2. De algemene terrasregels van de gemeente Haarlem blijven van toepassing.  

Zoals: de terrastijden blijven ongewijzigd en er mag geen muziek te horen zijn op de terrassen. 

 

3. De verkeersveiligheid gaat altijd voor.  

 

4. De straten worden voor minimaal 3,5 meter vrijgehouden voor hulp- en nooddiensten.  

 

5. Bij een horecagelegenheid met terras staan niet meer stoelen dan voor de Coronacrisis binnen 

en buiten beschikbaar waren.  

 

6. Terrassen mogen in beginsel alleen op een verharde ondergrond staan. Zo blijft het groen en 

gras in de stad zo veel als mogelijk onbeschadigd. 

 

7. In beginsel wordt openbaar straatmeubilair, zoals fietsenrekken, afvalbakken, verkeersborden, 

straatlantaarns, bankjes niet verplaatst. Waar nodig wordt straatmeubilair tijdelijk afgezet. 

 

8. Markten blijven doorgaan en standplaatsen/ kiosken blijven staan. We zorgen dat deze altijd op 

een veilige manier bereikbaar zijn. 

 

9. Bij eventuele evenementen vanaf 1 september is verruiming van terrassen mogelijk wanneer de 

evenementenorganisator hiermee instemt.    

 

10. De ondernemers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun personeel en gasten. Ze zien 

zelf toe op de naleving van de RIVM-richtlijnen op hun terrassen en naar hun entrees. Ze 

spreken hun personeel en gasten hier actief op aan.   
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4. Uitvoering 

4.1 Terrastypen 

Hieronder staan de drie terrastypen beschreven.  

- Gevelterras, een terras dat direct grenst of ‘vastzit’ aan de gevel.  

- Eilandterras, een terras dat voor een onderneming uitgestald staat maar niet direct grenst 

of ‘vastzit’ aan de gevel. Bijvoorbeeld aan de overzijde van een voetpad, fietspad of 

rijbaan.  

- Losstaand terras, een terras dat niet bij een onderneming is opgesteld maar los in de 

openbare ruimte staat.    

4.2 Locaties  

- Binnen voetgangersgebied, het gebied binnen de autoluwe zones. In dit gebied geldt een 

laad & los venster van 06:00-11:00 voor stedelijke distributie. Daarbuiten is het gebied 

enkel toegankelijk voor autoverkeer met een vergunning. Binnen het voetgangersgebied is 

een onderscheid in;  

o Marktlocaties (Grote Markt, Botermarkt en Proveniersplein)  

o Straten  

- Buiten voetgangersgebied, al het gebied buiten de autoluwe zones. Dit zijn met 

name de winkelgebieden én woonwijken buiten het centrum.  

- Bijzondere locaties, dit zijn locaties waar geen horeca onderneming aanwezig is, maar 

waar mogelijk ruimte is voor een terras of initiatief.  

 

4.2.1 Beslisboom (zie ook bijlage 1)  

Navolgend schema is een hulpmiddel bij het bepalen van de aanvullende regels. Start op 

het linker blauwe vakje ‘terras’. Maak vervolgens een keuze voor het terrastype. Bij een 

gevelterras is er onderscheid in binnen- en buiten voetgangersgebied. Binnen 

voetgangersgebied zijn marktlocaties en straten. Wanneer het schema wordt gevolgd 

komt er uiteindelijk een variant naar voren. De aanvullende regels per variant staan onder 

4.2.2. weergegeven.   
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4.2.2 Aanvullende regels per locatie - kleur  

 

Blauw:  Gevelterras binnen voetgangersgebied op een marktlocatie  

- De tijdelijke terrasverruiming mag worden uitgestald na 11:00, of te wel na de 

venstertijden voor de bevoorrading van de stad van 06:00 tot 11:00 uur.  
- Er is per marktlocatie een plattegrond beschikbaar die aangeeft waar tijdelijk terrassen 

mogen worden uitgestald (zie bijlage 2);  

- KHN maakt een advies voor een mogelijke terrasverdeling tussen ondernemers die in het 

beschikbare gebied hun terrassen tijdelijk mogen uitbreiden;  

- De tijdelijke terrasverruiming mag worden uitgestald buiten venstertijden van de stedelijke 

distributie;  

 

Geel: Gevelterras binnen voetgangersgebied op een straat  

- De tijdelijke terrasverruiming mag worden uitgestald na 11:00, of te wel na de 

venstertijden voor de bevoorrading van de stad van 06:00 tot 11:00 uur. 
- De tijdelijke terrasverruiming mag deels op de rijloper worden uitgestald mits dit door de 

horecaondernemer wordt ingeleid met opvallende dranghekken om zo het verkeer veilig 

om de terrasverruiming heen te geleiden; 

- Er mag een terrasverruiming worden neergezet voor de gevel van de buren mits de 

eigenaar hier schriftelijk toestemming voor verleend aan de ondernemer en er anderhalve 

meter vrij blijft voor de toegang; 

- Een uitzondering op deze mogelijkheid bevindt zich in de Grote Houtstraat vanaf de 

Gasthuisvest tot het Proveniersplein. In dit stuk van de Grote Houtstraat mogen terrassen 

enkel in de breedte uitbreiden en niet richting het midden van de straat. 

 

Groen: Gevelterras buiten voetgangersgebied  

- De tijdelijke terrasverruiming mag enkel worden uitgestald op trottoir;  

- Op het trottoir blijft een minimale obstakelvrije doorgang van 1,5 meter vrij;  

- Er mag een terrasverruiming worden neergezet voor de gevel van de buren mits de 

eigenaar hier schriftelijk toestemming voor verleend aan de ondernemer; 

 

Roze: Eilandterras (binnen en buiten voetgangersgebied)  

- Het eilandterras mag buiten voetgangersgebied alleen worden uitgestald op trottoir;  

- Een eilandterras heeft minimaal aan één zijde een doorgang op trottoir van 1,5m;  

- Er mag een eilandterras worden neergezet voor de gevel van een ander mits:  

o De eigenaar hier schriftelijk toestemming voor verleend aan de ondernemer;  

o Het terras binnen voetgangersgebied ligt of aan een eenrichtingsverkeerweg 

ligt met een maximum snelheid van 30km/uur;  

 

Paars: Nieuw losstaand terras of initiatief op bijzondere locaties  

- De initiatieven worden ingebracht bij het gemeentelijke terras contactteam;  

- Het team adviseert op voorhand over de slagingskans en de ruimtelijke mogelijkheden;  

- Benodigde (reguliere) vergunningverlening blijft noodzakelijk en wordt versneld opgepakt.  

  

4.3 Gemeentelijke terrasteam  

Om alle initiatieven en vragen rondom de tijdelijke verruiming van terrassen goed en tijdig te 

kunnen beantwoorden wordt een speciaal gemeentelijk terrasteam in het leven geroepen. Dit 

team bestaat uit een handhaver en een vergunningverlener. Indien nodig wordt vanuit een tweede 
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lijn, bijvoorbeeld door de regisseur openbare ruimte, een 

gebiedsverbinder  en/of  beleidsmedewerker extra geadviseerd. Hiermee is het mogelijk om snel te 

schakelen en in te spelen op wensen en behoeften van ondernemers en bezoekers. Het e-

mailadres terras@haarlem.nl is ook aangemaakt voor directe correspondentie.  

 

 

  

  

mailto:terras@haarlem.nl


 
 
 10 
 

      Bijlage 1 Beslisboom  
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Bijlage 2 Ruimte op pleinen 

Algemeen 

 Op de betreffende plattegrond is aangegeven waar terrassen tijdelijk mogen worden 

uitgestald. 

 Koninklijke Horeca Nederland maakt een advies voor een mogelijke terrasverdeling tussen 

ondernemers;  

 De tijdelijke terrasverruiming mag worden uitgestald na 11:00, of te wel na de 

venstertijden voor de bevoorrading van de stad van 06:00 tot 11:00 uur. 

 

Grote Markt  

- 8 meter brede paden voor voetgangers tussen de Barteljorisstraat-Zijlstraat en Grote 

Houtstraat met een aftakking naar de Smedestraat;  

- Voor de Douglas (hoek Grote Markt-Barteljorisstraat) en onder de leibomen 

staan gemeentelijke bankjes, deze ruimte blijft beschikbaar voor ‘verblijven’ van publiek 

dat niet op terras wil of kan zitten. Ook zij hebben recht op een plek;  

- De terrassen in de bocht Smedestraat-Grote Markt naar Riviervismarkt kunnen uitbreiden 

richting de Grote Bavo mits er 3,5m obstakelvrije ruimte vrij blijft en de verruiming wordt 

ingeleid met een hek;  

- De groene vakken zijn bestemd voor tijdelijke terrasverruiming, binnen deze vakken dient 

nog wel rekening te worden gehouden met looppaden naar de entrees van de 

horecazaken.  
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Botermarkt  

- 8 meter breed pad voor voetgangers langs de rijbaan voor auto’s, binnen de 8 meter zitten 

ook de fietsparkeervakken die blijven in gebruik;  

- De ingang fietsenstalling Botermarkt is goed toegankelijk;  

- De oostkant heeft extra brede inloop i.v.m. bomen en viskraam.  

- De groene vakken bestemd voor tijdelijke terrasverruiming, binnen deze vakken dient nog 

wel rekening te worden gehouden met looppaden naar de entrees van de horecazaken.  
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Proveniersplein  

- Ruime doorgang aan beide zijden van het plein (3,5m richting Gierstraat en 5m richting 

Grote Houtstraat). De doorgang naar de Grote Houtstraat heeft in het midden van de 

doorgang meubilair en bomen;  

- De groene vakken bestemd voor tijdelijke terrasverruiming, binnen deze vakken dient nog 

wel rekening te worden gehouden met looppaden naar de entrees van de horecazaken.  
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Dit is een uitgave van gemeente Haarlem,  

26 mei 2020 

 

 

Tekst: [Naam],  

Fotografie: [Naam], 

Ontwerp: [Naam], 

Drukwerk: [Naam] 

 

________________________________ 

 

Postbus 511 

2003 PB Haarlem  

Tel. 14 023 

 

haarlem.nl 

http://www.haarlem.nl/
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