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A. 
Locatieprofiel 

Grote Markt e.o. 
Grote Markt - Riviervischmarkt - Klokhuisplein - Oude Groenmarkt 

Versie: mei 2019 

Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering-/ambitie van de stad 
en de beheers-aspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een 
locatieprofiel twee doelen: een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een 
profiel biedt de gemeente Haarlem de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij 
elkaar passen. De locatieprofielen worden jaarlijks geëvalueerd met de klankbordgroep Grote 
Markt. 

 

 
 

In dit locatieprofiel wordt naast de Grote Markt ook aandacht geschonken aan de volgende 
(ondersteunende) locaties: 

- Riviervischmarkt  
- Klokhuisplein 
- Oude Groenmarkt  

http://www.holland.com/global/tourism/destinations/more-destinations/haarlem/haarlems-secrets.htm
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Locatieprofiel 

 

Grote Markt 
 
De Grote Markt is het historische en culturele hart van de stad. Een levendig plein met horeca, 
terrassen, het stadhuis en de Hoofdwacht. Op deze locatie zijn diverse musea te vinden, zoals; De 
Hallen Haarlem, De Vishal, het Archeologisch Museum Haarlem, en de Grote of Sint Bavo Kerk.   
De Grote Markt is hét visite kaartje van de stad! Het plein is een ontmoetingsplaats voor 
Haarlemmers en een trekpleister voor toeristen. De Grote Markt vormt het hart van het 
winkeldomein en direct aan- en in de omgeving van het plein zijn vele horeca ondernemingen 
gevestigd. Door de centrale ligging is deze omgeving geschikt voor het houden van evenementen. De 
unieke historische context vraagt om zorgvuldige afweging welke evenementen er kunnen 
plaatsvinden. Commerciële presentaties zijn bijvoorbeeld niet passend. 
 
Vanwege het culturele- en historische karakter van de Grote Markt, is deze locatie voorbehouden 
aan evenementen met een exclusief karakter, passend bij de kernwaarden van de locatie. 
Op de Grote Markt en de aangrenzende pleinen moet rekening gehouden worden met diverse 
stakeholders. De horecaondernemers moeten in principe hun terrassen kunnen uitzetten volgens het 
inrichtingsplan. Bij kleinere evenementen op de markt dient de organisatie dan ook gebruik te maken 
van het oostelijk deel van de Grote Markt, dit om de belangen van de terrashouders op het westelijk 
en noordelijk deel niet te schaden. Bij grotere evenementen zal in overleg met de betrokken 
horecaondernemers bezien worden wat de mogelijkheden zijn.  In het belang van de 
binnenstadbewoners dient het aantal evenementen met live of DJ programmering gereguleerd te 
worden om overmatige overlast te voorkomen. Dance evenementen zijn in het geheel niet 
toegestaan.  
 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhsqrbodvUAhWQL1AKHRhBCIQQjRwIBw&url=https://www.haarlemjazzandmore.nl/&psig=AFQjCNE2kAqsOwnhvffqmE4P6tdvohX_Zw&ust=1498557929652801
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1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 
De Grote Markt is hét visitekaartje van de stad. Internationaal wordt het historische karakter 
geroemd. Het is een levendig plein met horeca, terrassen, musea, het stadhuis en de Grote of St. 
Bavo Kerk. Het plein is een ontmoetingsplaats voor Haarlemmers, jong en oud, en een grote 
trekpleister voor toeristen. De Grote Markt wordt gereserveerd voor evenementen met een 
kwaliteitsprogrammering passend binnen het culturele en historische profiel van de locatie. Een 
evenement op de Grote Markt moet Haarlem als cultuurstad versterken en de juiste beleving 
meegeven van het historische stadsplein. 
 

2. Profiel vanuit de kracht van de plek 
De Grote Markt heeft een historisch karakter en ligt midden in de stad. Door de centrale ligging is dit 
plein geschikt voor het houden van evenementen. In het kader van de historische waarde van het 
plein zijn commerciële presentaties niet passend. Op de Grote Markt moet rekening gehouden 
worden met diverse belangen van o.a. ondernemers, bewoners, culturele instellingen en de reguliere 
markten.  
 
Kernwaarden locatie 
 

• Identiteit 
- Hét visitekaartje van Haarlem 
- Historisch/monumentaal 
- Cultuur 
- Hart van het winkeldomein 
- Huiskamer van Haarlem  
- Beschermd stadsgezicht 

 

• Identiteitsdragers 
- Sociale ontmoetingsplek voor jong en oud 
- Culturele-/ en muziekevenementen 
- Ontdekken 
- Toeristische trekpleister 
- Iconisch 

 

• Fysieke dragers 
- De Grote of Sint Bavo Kerk 
- Beelden de  ‘De Zonnevechter’ met fontein en ‘Laurens Janszoon coster’ 
- Musea: De Hallen Haarlem, De Vishal, het Archeologisch Museum Haarlem 
- VVV 
- Stadhuis 
- Horeca en terrassen 
- Winkelstraat 

 
Evenementen aanvragen voor de Grote Markt worden besproken in de klankbordgroep Grote Markt 
(bestaande uit vertegenwoordiging horeca Grote Markt, Ondernemersfonds, Haarlem Marketing, 
ondernemersvereniging Haarlem Centraal, de Centrummanager, wijkraad Binnenstad, de 
evenementencoördinator en de gebiedsverbinder centrum van de gemeente Haarlem)  
 
Wilt u een evenementaanvraag doen of de mogelijkheden voor uw evenement bespreken, 
neem dan contact op met de afdeling Evenementen van de Gemeente Haarlem. Wij zijn bereikbaar 
op 14 023 van 9.00 tot 17.00 uur of via cbaas@haarlem.nl  
 
 

mailto:cbaas@haarlem.nl
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Evenementencategorieën: 

Categorie A Laag risico-evenement, waarbij 

sprake is van een zeer beperkte 

impact op de omgeving en 

beperkte gevolgen voor het 

verkeer 

Braderie, sportwedstrijd, 

muziekoptreden 

Categorie B Gemiddeld risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

beperkte impact op de directe 

omgeving en/of gevolgen voor 

het verkeer 

Popconcerten, 

sportevenementen, (grote) 

Sinterklaasintocht, kermissen  

Categorie C Hoog risico-evenement, waarbij 

sprake is van een grote impact 

op de stad en/of regionale 

gevolgen voor het verkeer 

Bevrijdingspop 

Haarlem Jazz  

 
 
 

Gewenste programmering 

- Evenementen die volledig aansluiten op de kernwaarden van Haarlem 
- Evenementen die passen binnen het historische en culturele profiel van de Grote 

Markt 
- Een beperkt aantal grootschalige evenementen met een uniek karakter 
- Evenementen voor jong en oud 
- Evenementen met een sociaal-maatschappelijk doel 
- Programmering sluit idealiter aan bij de bedrijvigheid die er al is in het gebied vanuit 

de restaurants, cafés en culturele instellingen 
 

 

Maximum aantal evenementen Grote Markt e.o. 

A-Categorie evenementen: in overleg met de klankbordgroep Grote Markt 
B-Categorie evenementen: 10 evenementen / 24 dagen 
C-Categorie evenementen: 4 evenementen / 9 dagen  
 

 

Grootte van de locatie 

Totale oppervlakte Grote Markt - plein: 4000 m2 
Plein met verplichte calamiteitenroutes 
Plein met terrassen 

 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein, de te 
plaatsen objecten (podia, tenten), de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de fysieke 
gesteldheid en leeftijd van de bezoekers. Voor elk C-categorie evenement op deze locatie zal een 
maximum aantal bezoekers worden vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 
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Ondergrond/ straat meubilair 

De Grote Markt beschikt over een bestrate ondergrond. Er is echter wel een hoogte verschil 
tussen de zuid en de noordzijde. Brandkranen en  straatmeubilair (bankjes, fietsenrekken) moeten 
zo veel mogelijk worden vrij gehouden, organisatoren dienen hier rekening mee te houden bij de 
inrichting van het terrein. Bij C evenementen kan verlangd worden dat straatmeubilair tijdelijk 
wordt verwijderd.  
 

 

Voorzieningen  

• Electra: 2x 125 ampère mogelijkheid tot uitbreiding tot 2 x 250 ampère  

• Water: Er is een wateraansluiting ter hoogte van Grote Markt 14. Aanvraag via 
marktmeester 

• Riool: Rioolaansluiting voor toiletten bij het beeld De Zonnevechter 

• Verlichting: Calamiteitenverlichting aanwezig 
 

 

Standplaatsen 

• Standplaats verkoop vis  

• Standplaats verkoop poffertjes 

• Standplaats verkoop ijs 
 

 

Aandachtspunten 

• Op Maandag en Zaterdag van 06.00 – 17.00 warenmarkt 

• Stadhuis is trouwlocatie (gedurende huwelijksplechtigheid geen of zeer beperkte 
geluidsproductie) 

• Na 11.00 is het westelijk deel autoluw, uitsluitend toegang via aanmelding 

• Plein is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Aan de westkant via het autoluwe gebied 
(afgesloten na 11.00 uur) In het oosten door middel van palen waarvan er een aantal 
verzinkbaar zijn om toegang mogelijk te maken 

• Weg voor het stadhuis dient altijd vrij te blijven  

• Calamiteiten routes zuid en noord dienen altijd vrij te blijven (zie tekening) 

• Fontein met beeld 

• Kerstboom van 10 december tot en met 30 december 

• Kerkdiensten in Bavo van 1 april tot 1 oktober zondag van 10.00 tot 11.00 uur 

• Wekelijkse orgelconcerten in de Bavo van mei tot oktober op dinsdag van 20.15 uur tot 
21.15 uur en op donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur 
  

 

Bereikbaarheid/ Verkeer 

• Plein ligt in het autoluwe gedeelte van de stad.  

• Goed bereikbaar per fiets 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale buslijnen op loopafstand (Gedempte Oude Gracht) 
 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarages De Appelaar, De Raaks en De Kamp 
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• Fiets: gratis stalling in de Smedestraat en Botermarkt  
 

Overige verkeersaspecten 

• De Grote Markt is geen verkeersknooppunt. 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting: minimaal 

• Verkeersimpact afsluiting Smedestraat: gering 
 

 

Mogelijkheden crowdmanagement 

• Ontsluiting van het terrein is goed mogelijk 

• Het terrein bevat voldoende vluchtmogelijkheden (Barteljorrisstraat, Zijlstraat, 
Koningstraat, Grote Houtstraat, Lepelstraat, oostzijde Grote Markt richting 
Smedestraat, Riviervischmarkt en Jansstraat) 

• Bereikbaarheid hulpdiensten via de vaste calamiteiten routes op de Grote Markt 

• Bereikbaarheid voor de hulpdiensten is vanuit 4 toegangswegen mogelijk 

• Bij evenementen die niet de gehele Grote Markt beslaan dient een looproute vanuit 
de Grote Houtstraat naar de Barteljorisstraat gewaarborgd te zijn 
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Locatieprofiel 
 

Riviervischmarkt 
 
 

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 

De Riviervischmarkt is een straat tussen de Grote Markt en Klokhuisplein.  Deze straat wordt 

voornamelijk gebruikt als verlenging of doorgang van een evenement.  

 

2. Profiel vanuit de kracht van de plek  

De Riviervischmarkt kan gebruikt worden als verlenging van een evenement dat plaats vindt op 

de Grote Markt. De straat is vanaf 11.00 uur autoluw. Aan de straat zitten verschillende horeca- 

en uitgaansgelegenheden gevestigd, vaak met terras.  Deze  straat is niet geschikt voor grote 

evenementen maar kan gebruikt worden als een doorgang van en naar de Grote Markt toe. Er 

zijn geen voorzieningen.  

 

Kernwaarden locatie 

• Identiteit 

- Smalle straat 

- Doorgang 

- Gelegen naast de Grote Markt 

 

• Identiteitsdragers 

- Uitgaan 

- Vermaak 

- Ontmoeting 

- Autoluw  

 

• Fysieke dragers 

- Horeca gelegenheden 

- Terrassen 

- De Grote of Sint Bavo Kerk 

Gewenste programmering 

- Gebruik voor verlenging van evenement op de Grote Markt 
- Doorloop van evenement op de Grote Markt 

 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein, de te 
plaatsen objecten (podia, tenten), de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de fysieke 
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gesteldheid en leeftijd van de bezoekers. Voor elk C-categorie evenement op deze locatie zal een 
maximum aantal bezoekers worden vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 

 

Ondergrond/ straat meubilair 

Verharde ondergrond 

 

Voorzieningen  

• Electra: niet aanwezig 

• Water:  niet aanwezig 

• Riool: geen aansluiting 

• Verlichting: Geen calamiteitenverlichting aanwezig 
 

 

Standplaatsen 

Geen 

 

Aandachtspunten 

• Na 11.00 is de straat autoluw, uitsluitend toegang via aanmelding. 
 

 

Bereikbaarheid 

• Straat ligt in het autoluwe gedeelte van de stad.  

• Goed bereikbaar per fiets 
 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale buslijnen op loopafstand (Gedempte Oude Gracht) 
 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarages De Appelaar, De Raaks en De Kamp 

• Fiets: gratis stalling in de Smedestraat en Botermarkt capaciteit 
 

Overige verkeersaspecten 

• De Riviervischmarkt is geen verkeersknooppunt. 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting: minimaal 

• Verkeersimpact afsluiting Riviervischmarkt: gering 
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Locatieprofiel 

Klokhuisplein 
 

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 

Het Klokhuisplein is een straat gelegen achter de Grote Markt en is een zijstraat van de 

Riviervischmarkt. Het Klokhuisplein loopt door in de Lange Veerstraat waar horecagelegenheden 

gevestigd zijn. Tijdens het jaarlijks terugkerende evenement Haarlem Jazz & More is er op het 

Klokhuisplein een buitenpodium. Ook Koningsdag wordt jaarlijks op het Klokhuisplein gevierd.  

Het Klokhuisplein is één van de pleinen rondom de Grote of St. Bavo Kerk, die ondersteunend 

kunnen zijn tijdens grote evenementen die plaats vinden op de Grote Markt.  

2. Profiel vanuit de kracht van de plek  

Het plein is aantrekkelijk voor Haarlemmers en toeristen. Door de inrichting en belangen van de 

horeca is dit plein minder geschikt voor het houden van evenementen. De horecaondernemers 

moeten in principe hun terrassen kunnen uitzetten waardoor er weinig ruimte overblijft voor het  

houden van evenementen. Bij grotere evenementen zal in overleg met de betrokken 

horecaondernemers bezien worden wat de mogelijkheden zijn.  In het belang van de 

binnenstadbewoners dienen het aantal evenementen met live of DJ programmering gereguleerd te 

worden om overmatige overlast te voorkomen. 

 

Kernwaarden locatie 

• Identiteit 

- Omgeving Grote Markt 

- Goede bereikbaarheid 

- Gelegen in het autoluwe gedeelte  

 

• Identiteitsdragers 

- Vermaak  

- Ontmoeting 

- Riviervischmarkt 

 

• Fysieke dragers  

- Horecagelegenheden 

- Terrassen 

- Fietsenrekken 

- De Grote of Sint Bavo Kerk 

- Hotel Stempels 

- De Philharmonie 
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- Parkeergarage De Appelaar 

- Toneelschuur 

Gewenste programmering 

- Kleinschalige evenementen in verband met terrassen van horeca 
- Doorloop van evenement op de Grote Markt 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein, de te 
plaatsen objecten (podia, tenten), de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de fysieke 
gesteldheid en leeftijd van de bezoekers. Voor elk C-categorie evenement op deze locatie zal een 
maximum aantal bezoekers worden vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 
 

 

Ondergrond/ straat meubilair 

Het Klokhuisplein beschikt over een bestrate ondergrond. Op het plein  vergunde terrassen. .  
Brandkranen en  fietsenrekken.  

 

Voorzieningen  

• Electra: geen krachtstroom 

• Water: niet aanwezig 

• Riool: geen aansluiting 

• Verlichting: calamiteitenverlichting aanwezig 

 

Standplaatsen 

Geen  

 

Aandachtspunten 

• Het trottoir van het plein is bijna helemaal in gebruik bij de horeca voor terrassen. 

• Na 11.00 is het plein autoluw, uitsluitend toegang via aanmelding. 

• De  rijbaan dient altijd vrij te blijven voor noodverkeer 

• Calamiteiten route noord dienen altijd vrij te blijven (zie tekening) 
 

 

Bereikbaarheid 

• Plein ligt in het autoluwe gedeelte van de stad.  

• Goed bereikbaar per fiets 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale buslijnen op loopafstand (Gedempte Oude Gracht) 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarages De Appelaar, De Raaks en De Kamp 

• Fiets: gratis stalling in de Smedestraat en Botermarkt capaciteit 
Overige verkeersaspecten 

• De Oude Groenmarkt is geen verkeersknooppunt. 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting: minimaal 

• Verkeersimpact afsluiting : gering 
 

 

Mogelijkheden crowdmanagement 
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• Ontsluiting van het terrein is goed mogelijk 

• Het terrein bevat voldoende vluchtmogelijkheden ( Lange Begijnestraat, 
Riviervischmarkt, Oude Groenmarkt,  Damstraat Lange Veerstraat) 

• Bereikbaarheid hulpdiensten via de vaste calamiteiten routes via Damstraat en 
Smedestraat.  

• Bereikbaarheid voor de hulpdiensten is vanuit 4 toegangswegen mogelijk. 
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Locatieprofiel  

Oude Groenmarkt 
1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 

De Oude Groenmarkt is een plein gelegen achter de Grote of St. Bavo Kerk. De historische omgeving 

van het plein is aantrekkelijk voor Haarlemmers en toeristen. Rond het plein zijn verschillende 

horecagelegenheden en winkels gevestigd.  Het plein is gelegen in het autoluwe gedeelte van de stad 

maar er zijn verschillende parkeergarages in de omgeving.  

 

2. Profiel vanuit de kracht van de plek 

De Oude Groenmarkt is een historisch plein waar verschillende horecagelegenheden en winkels zijn 

gevestigd. Door de inrichting en belangen van de horeca is dit plein minder geschikt voor het houden 

van evenementen.  De horecaondernemers moeten in principe hun terrassen kunnen uitzetten 

waardoor er weinig ruimte overblijft voor het  houden van evenementen. In het kader van de 

historische waarde van het plein achten wij commerciële presentaties waarvoor een 

evenementenvergunning wordt gevraagd niet gewenst. Bij grotere evenementen zal in overleg met 

de betrokken horecaondernemers bezien worden wat de mogelijkheden zijn.  In het belang van de 

binnenstadbewoners dient het aantal evenementen met live of DJ programmering gereguleerd te 

worden om overmatige overlast te voorkomen. 

Kernwaarden locatie 

• Identiteit 

- Omgeving Grote Markt 

- Goede bereikbaarheid 

- Gelegen in het autoluwe gedeelte  

 

• Identiteitsdragers 

- Vermaak  

- Ontmoeting 

- Historisch 

 

• Fysieke dragers  

- Horecagelegenheden 

- Winkels 

- Terrassen 

- Fietsenrekken 

- De Grote of Sint Bavo kerk 

- Ambassador City Centre hotel 
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Gewenste programmering 

- Kleinschalige evenementen in verband met terrassen van horeca 
- Doorloop van evenement op de Grote Markt 

 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein, de te 
plaatsen objecten (podia, tenten), de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de fysieke 
gesteldheid en leeftijd van de bezoekers. Voor elk C-categorie evenement op deze locatie zal een 
maximum aantal bezoekers worden vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 
 

 

Ondergrond/ straat meubilair 

De Oude Groenmarkt beschikt over een bestrate ondergrond. Op het plein veel vergunde 
terrassen, het  sculptuur ter nagedachtenis aan Lennaert Nijgh, bomen en ondergrondse 
vuilcontainers.  Brandkranen en  straatmeubilair (bankjes, fietsenrekken) deze moeten zo veel 
mogelijk worden vrij gehouden, organisatoren dienen hier rekening mee te houden bij de 
inrichting van het terrein.  

 

Voorzieningen  

• Electra: geen aansluiting, via aggregaat 

• Water: niet aanwezig 

• Riool:. 

• Verlichting:  
 

 

Standplaatsen 

Geen  

 

Aandachtspunten 

• Het plein is bijna helemaal in gebruik bij de horeca voor terrassen. 

• Na 11.00 is het plein autoluw, uitsluitend toegang via aanmelding. 

• De noordelijke rijbaan dient altijd vrij te blijven voor noodverkeer 

• Calamiteiten route noord dienen altijd vrij te blijven (zie tekening) 
 

 

Bereikbaarheid 

• Plein ligt in het autoluwe gedeelte van de stad.  

• Goed bereikbaar per fiets 
 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale buslijnen op loopafstand (Gedempte Oude Gracht) 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarages De Appelaar, De Raaks en De Kamp 

• Fiets: gratis stalling in de Smedestraat en Botermarkt capaciteit 
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Overige verkeersaspecten 

• De Oude Groenmarkt is geen verkeersknooppunt. 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting: minimaal 

• Verkeersimpact afsluiting : gering 
 

 

Mogelijkheden crowdmanagement 

• Ontsluiting van het terrein is goed mogelijk 

• Het terrein bevat voldoende vluchtmogelijkheden ( Grote Houtstraat, Lepelstraat, 
Damstraat, Warmoesstraat, Lange Veerstraat, Klokhuisplein) 

• Bereikbaarheid hulpdiensten via de vaste calamiteiten routes via Damstraat en 
Smedestraat.  

• Bereikbaarheid voor de hulpdiensten is vanuit 4 toegangswegen mogelijk. 
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B. 
Locatieprofiel 

Haarlemmerhout e.o. 
Haarlemmerhout/Vlooienveld – Florapark – Frederikspark – 

Dreef/Schelpenpad 

Versie: mei 2019 

Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering-/ambitie van de stad 
en de beheers-aspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een 
locatieprofiel twee doelen: een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een 
profiel biedt de gemeente Haarlem de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij 
elkaar passen. De locatieprofielen worden jaarlijks geëvalueerd met de adviescommissie 
Haarlemmerhout en Frederikspark. 

 

 

 

De Haarlemmerhout omvat drie deelgebieden. Het oostelijke deel de Kleine Hout doet dienst als 
stadspark, het westelijke deel de Grote Hout is een stadsbos. Het derde deel, landgoed Eindenhout 
ten westen van de Grote Hout, functioneert als een natuurgebied. De Kleine Hout en de Grote Hout 
zijn van elkaar gescheiden door een provinciale weg. 
Bij de Kleine Hout bevinden zich Paviljoen Welgelegen in gebruik als provinciehuis, een theehuis, de 
hertenkamp met kinderboerderij en een muziekkoepel. 
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Vanaf zeker 1597 vond in de Haarlemmerhout de Sint Janskermis in juni plaats. Tegenwoordig vinden 
elk jaar Bevrijdingspop, het Herdenkingsconcert, het Haarlemmer Houtfestival en Parksessies plaats 
in de Haarlemmerhout. In de muziekkapel vinden gedurende de zomermaanden regelmatig 
kleinschalige jazz- of klassieke concerten plaats. Verder zijn er gedurende de zomermaanden elke 
zaterdag op de Dreef verschillende markten aan de rand van Haarlemmerhout zoals een boeken-, 
antiek en curiosamarkt. 
In de directe omgeving van de Haarlemmerhout bevinden zich twee stadsparken: het Florapark en 
het Frederikspark.  
 

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 

De Haarlemmerhout omvat drie deelgebieden. Het oostelijke deel de Kleine Hout doet dienst als 

stadspark, het westelijke deel de Grote Hout is een stadsbos. Het derde deel, landgoed Eindenhout 

ten westen van de Grote Hout, functioneert als een natuurgebied. De Kleine Hout en de Grote Hout 

zijn van elkaar gescheiden door een provinciale weg. Bij de Kleine Hout bevindt zich Paviljoen 

Welgelegen in gebruik als provinciehuis, een theehuis, de hertenkamp met kinderboerderij en een 

muziekkoepel. Vanaf zeker 1597 vond in de Haarlemmerhout de Sint Janskermis in juni plaats. 

Tegenwoordig vindt elk jaar Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout plaats, net als het 

Herdenkingsconcert, het Houtfestival en het kunst- en cultuurfestival Parksessies. In de muziekkapel 

vinden gedurende de zomermaanden regelmatig kleinschalige jazz- of klassieke concerten plaats. 

Verder zijn er gedurende de zomermaanden elke zaterdag op de Dreef verschillende markten aan de 

rand van Haarlemmerhout zoals een boeken-, antiek en curiosamarkt. In de directe omgeving van de 

Haarlemmerhout bevinden zich twee stadsparken: het Florapark en het Frederikspark.  

 

2. Profiel vanuit de kracht van de plek 

De Haarlemmerhout is gelegen aan de zuidkant van Haarlem en is het eerste groene Rijksmonument 

van Nederland. In de volksmond wordt het groengebied ‘De Hout’ genoemd. Het groengebied heeft 

een oppervlakte van zo’n zestig hectare en kent verschillende karakters. In de Hout komen 

verschillende bijzondere natuurwaarden voor. Zo kent het bos relatief veel oude bomen en komen er 

zeldzame planten voor. Ook het Frederikspark is een beschermd rijksmonument. Jaarlijks vinden 

evenementen als Bevrijdingspop en het Houtfestival plaats.  Zomers vinden er vier edities van het 

kunstfestival Parksessies plaats.  

 
Kernwaarden locatie 
 

• Identiteit 
- Groots 
- Eerste groene Rijksmonument van Nederland  
- Goede bereikbaarheid  
- Stadsbos  
- Stadspark 
- Natuurgebied 

 

• Identiteitsdragers 
- Festivals en evenementen 
- Jong en oud 
- Sporten 
- Recreëren 
- Spelen 
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- Ontmoeten 
 
 

• Fysieke dragers 
- Vlooienveld 
- Kinderboerderij 
- Provinciehuis 
- Theehuis 
- Muziekkoepel 
- Parkeergarage Dreef en Houtplein 
- Oude bomen  
- Twee provinciale wegen 
- Florapark 
- Frederikspark 
- Dreef 

 
 
Evenementen aanvragen voor de Haarlemmerhout e.o. worden besproken met de adviescommissie 
Haarlemmerhout en Frederikspark, bestaande uit vertegenwoordiging wijkraden Welgelegen, 
Koninginnebuurt, Zuiderhout Vredenhof en Bosch en Vaart en daarnaast de 
evenementencoördinator en de gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem. 
 
Wilt u een evenementaanvraag doen of de mogelijkheden voor uw evenement bespreken, 
neem dan contact op met de afdeling Evenementen van de Gemeente Haarlem. Wij zijn bereikbaar 
op 14 023 van 9.00 tot 17.00 uur of via cbaas@haarlem.nl  
 
 
Evenementencategorieën: 

Categorie A Laag risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

zeer beperkte impact op 

de omgeving en beperkte 

gevolgen voor het verkeer 

Braderie, sportwedstrijd, 

muziekoptreden 

Categorie B Gemiddeld risico-

evenement, waarbij sprake 

is van een beperkte impact 

op de directe omgeving 

en/of gevolgen voor het 

verkeer 

Popconcerten, 

sportevenementen, 

(grote) Sinterklaasintocht, 

kermissen 

Categorie C Hoog risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

grote impact op de stad 

en/of regionale gevolgen 

voor het verkeer 

Bevrijdingspop 

Haarlem Jazz 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:cbaas@haarlem.nl
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Locatieprofiel 
 

Vlooienveld 
 

Gewenste programmering 

- Evenementen die aansluiten op de kernwaarden van de locatie en de stad Haarlem 
- Festivals voor families/jong en oud 
- Jeugd evenementen (sport  en spel) 
- Culturele-/muziekevenementen 
 

 

Maximum aantal evenementen Vlooienveld 

A-categorie evenementen:  
in overleg met beheerder gebied BBOR en mogelijk de klankbordgroep Haarlemmerhout  
B-categorie evenementen: 2 evenementen /  6 dagen 
C-categorie evenementen: 1 evenement / 1 dag  
 

 

Grootte van de locatie 

Totale oppervlakte locatie: 44.000m2 
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein , de te 
plaatsen objecten (podia, tenten e.d.) , de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de 
fysieke gesteldheid  en leeftijd van de bezoekers. Voor elk C evenement op deze locatie zal een 
maximum aantal bezoekers worden vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 
 

 

Ondergrond/ straat meubilair/beplanting 

Gras, bomen, geasfalteerde paden en paden met halfverharding.  
Er dient bij de inrichting van het terrein, rekening gehouden te worden met de vele monumentale 
bomen.   

 

Voorzieningen  

• Electra: alleen 220V aansluiting in muziekkoepel met beperkte capaciteit 

• Water: aansluiting in koepel 

• Riool: geen 

• Verlichting: Geen calamiteitenverlichting aanwezig 
 

 

Standplaatsen 

Geen 

 

Aandachtspunten 

• Gebruiksbeperking van het terrein in verband met de gesteldheid van het park 
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• Voor evenementen in de Haarlemmer Hout, wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld 
tussen de organisatie en de gemeente Haarlem.  

 

Bereikbaarheid/ verkeer 

• Terrein ligt aan de zuidzijde van de stad, omsloten door twee drukken provinciale 
wegen 

• Goed bereikbaar per fiets 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale en regionale buslijnen op loopafstand (Tempelierstraat) 
 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarages De Dreef en Houtplein 

• Fiets: op terrein voldoende mogelijkheden, gratis stalling in de Tempeliersstraat 
 

Overige verkeersaspecten 

• Het terrein is omsloten door doorgaande wegen. 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting: verkeersplan noodzakelijk 
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Locatieprofiel 
 

Florapark 
Het florapark is een klein stadspark, te midden van drie wegen, waar veel recreatie plaats vindt. 

Sporten als voetbal, bootcamp zie je hier veel. Spelen en picknicken zie je dagelijks in het park. 

Elk jaar vindt in het Florapark het Bevrijdingspop Kinderfestival plaats.  

 

Gewenste programmering 

- Kleinschalige evenementen  
- Evenementen gericht op jong en oud 
- Families 
- Sport & spel 

 

 

Maximum aantal evenementen Florapark 

A-categorie evenementen: 
in overleg met beheerder gebied BBOR en mogelijk de klankbordgroep Haarlemmerhout  
B-categorie evenementen: geen 
C-categorie evenementen: 1 evenement / 1 dag  
 

 

Grootte van de locatie 

Totale oppervlakte locatie: 
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein , de te 
plaatsen objecten (podia, tenten e.d.) , de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de 
fysieke gesteldheid  en leeftijd van de bezoekers. Voor elk C evenement op deze locatie zal een 
maximum aantal bezoekers worden vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 
 

 

Ondergrond/ straat meubilair/beplanting 

Gras, geasfalteerde paden. 
Er dient bij de inrichting van het terrein, rekening gehouden te worden met de vele monumentale 
bomen. 

 

Voorzieningen  

• Electra: geen 

• Water: geen 

• Riool: geen 

• Verlichting: Geen calamiteitenverlichting aanwezig 
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Standplaatsen 

Geen  

 

 
Aandachtspunten 

• Park is regelmatig in gebruik als sportlocatie 

• Voor evenementen in het Florapark, wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld tussen 
de organisatie en de gemeente Haarlem. 
 

 

Bereikbaarheid/ verkeer 

• Terrein ligt aan de zuidkant van de binnenstad aan de noordkant een drukke 
provinciale doorgangsweg 

• Goed bereikbaar per fiets 
 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale en regionale  buslijnen op loopafstand (Tempeliersstraat) 
 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarages De Dreef en Houtplein 

• Fiets: stallingsmogelijkheden op terrein en gratis stalling in de Tempeliersstraat 
 

Overige verkeersaspecten 

• Park zelf is geen verkeersknooppunt 

• Bij totale afsluiting verkeersplan noodzakelijk  
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Locatieprofiel 

Frederikspark 
Het Frederikspark is een monumentaal stadspark en ligt tussen de binnenstad en de 

Haarlemmerhout. De gelaagdheid van het park is vanaf de middeleeuwen tot stand gekomen toen 

het park al een recreatieve bestemming als speelveld had.  Hiervan resteert de historische structuur 

bestaande uit het rechthoekige, oorspronkelijk geheel open terrein omsloten door de Dreef, Baan en 

de Kleine Houtweg. Het Frederikspark is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Kinderen spelen, 

families en vrienden picknicken en bewoners wandelen met hun hond. Het kleine park wordt 

intensief gebruikt door omwonenden. 

Gewenste programmering 

- Kleinschalige evenementen  
- Sport en spel 
- Families 
- Jong en oud 

 

 

Maximum aantal evenementen 

A-categorie evenementen:  
in overleg met beheerder gebied BBOR en mogelijk de klankbordgroep Haarlemmerhout 
B-categorie evenementen: geen 
C-categorie evenementen: 1 evenement / 1 dag  
 

 

Grootte van de locatie 

Totale oppervlakte locatie: 
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein , de te 
plaatsen objecten (podia, tenten e.d.) , de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de 
fysieke gesteldheid  en leeftijd van de bezoekers. Voor elk C evenement op deze locatie zal een 
maximum aantal bezoekers worden vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 
 

 

Ondergrond/straat meubilair/beplanting 

Gras, paden elementenverharding. 
Er dient bij de inrichting van het terrein, rekening gehouden te worden met de vele monumentale 
bomen. 

 

Voorzieningen  

• Electra: geen 
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• Water: geen 

• Riool: geen 

• Verlichting: Geen calamiteitenverlichting aanwezig 

 

Standplaatsen 

Standplaats vis aan rand park aan de Baan 

 

Aandachtspunten 

• Park wordt gebruikt alas speelplaats door de Dreefschool 

• Veel verblijfsrecreatie bij mooi weer 

• Voor evenementen in het Frederikspark, wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld 
tussen de organisatie en de gemeente Haarlem. 
 

 

Bereikbaarheid/ verkeer 

• Terrein ligt aan de zuidkant van de binnenstad aan de noordkant een drukke 
provinciale doorgangsweg 

• Goed bereikbaar per fiets 
 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale en regionale  buslijnen op loopafstand (Tempeliersstraat) 
 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarages De Dreef en Houtplein 

• Fiets: stallingsmogelijkheden op terrein en gratis stalling in de Tempeliersstraat 
 

Overige verkeersaspecten 

• Park zelf is geen verkeersknooppunt 

• Bij totale afsluiting verkeersplan noodzakelijk Plein ligt in het autoluwe gedeelte van 
de stad.  

• Goed bereikbaar per fiets 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 

Locatieprofiel 

De Dreef /Schelpenpad 
(herinrichting gaande, locatieprofiel moet daarna mogelijk aangepast) 

De Dreef ligt langs de rand van het Frederikspark en is een prachtige plek voor antiek- en 

boekenmarkten.  

Gewenste programmering 

- Antiek- en boekenmarkten 
 

 

Maximum aantal evenementen 

A-categorie evenementen:  
in overleg met beheerder gebied BBOR en mogelijk de klankbordgroep Haarlemmerhout 
B-categorie evenementen: geen 
C-categorie evenementen: 1 evenement / 1 dag  
 

 

Grootte van de locatie 

Totale oppervlakte locatie: 
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein , de te 
plaatsen objecten (podia, tenten e.d.) , de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de 
fysieke gesteldheid  en leeftijd van de bezoekers. Voor elk C evenement op deze locatie zal een 
maximum aantal bezoekers worden vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 
 

 

Ondergrond/straat meubilair/beplanting 

Gras, schelpenpad. 
Er dient bij de inrichting van het terrein, rekening gehouden te worden met de vele monumentale 
bomen. 

 

Voorzieningen  

• Electra: geen 

• Water: geen 

• Riool: geen 

• Verlichting: Geen calamiteitenverlichting aanwezig 

 

Standplaatsen 

Geen 

 

Aandachtspunten 
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• Speeltuin mag niet gebruikt worden voor evenementen 

• Pad wordt gebruikt als speelplaats door de Dreefschool 

• Toegang tot provinciehuis/ parkeergarage dient altijd vrij te blijven 

• Voor evenementen op de Dreef/het Schelpenpad, wordt een gebruiksovereenkomst 
opgesteld tussen de organisatie en de gemeente Haarlem. 
 

 

Bereikbaarheid/ verkeer 

• Terrein ligt aan de zuidkant van de binnenstad aan de noordkant een drukke 
provinciale doorgangsweg 

• Goed bereikbaar per fiets 
 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale en regionale  buslijnen op loopafstand (Tempeliersstraat) 
 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarages De Dreef en Houtplein 

• Fiets: stallingsmogelijkheden op terrein en gratis stalling in de Tempeliersstraat 
 

Overige verkeersaspecten 

• Dreef zelf is geen verkeersknooppunt 

• Bij totale afsluiting verkeersplan noodzakelijk   

• Goed bereikbaar per fiets 
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C. 
Locatieprofiel 

Molenpark 

Stadspark in Schalkwijk 

Versie: mei 2019 

Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering-/ambitie van de stad 
en de beheers-aspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een 
locatieprofiel twee doelen: een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een 
profiel biedt de gemeente Haarlem de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij 
elkaar passen. De locatieprofielen worden jaarlijks geëvalueerd met de klankbordgroep 
Molenpark. 

 

 
 
 

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 
Het Molenpark ligt in de Molenwijk aan de zuidelijke rand van Haarlem.  
Het park vormt de overgang tussen de stedelijke bebouwing en het agrarische gebied. 
Wandelaars en fietsers vinden dicht bij huis plezierige routes naar een zeer gevarieerde 
omgeving. Het Molenpark is een plek voor recreanten. Hier kan worden gezwommen, 
gevaren, gevist en gekanood.  
 
Het Molenpark is een gevarieerd natuurgebied waar natuur en recreatie samenkomen. 
Investeringen in de buitenruimte en goede afstemming met zowel wijkraden, gebiedsbeheer 
en handhaving, hebben ervoor gezorgd dat er een juiste balans is gevonden tussen gebruik 
van het park en ruimte voor natuur.  
 

2. Profiel vanuit de kracht van de plek 
Het Molenpark is aan de rand van de stad gelegen. De locatie is geschikt voor evenementen 
vanwege de ruimte en de bereikbaarheid. Het Molenpark is te bereiken met het openbaar 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM9K_Dz9PUAhUMbVAKHTcACU8QjRwIBw&url=http://schalkwijkaanzee.nl/food-drinks/&psig=AFQjCNHVbzoFqsfJ0PyO-wYsmYMVhNadjw&ust=1498294746203194
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vervoer, auto en fiets. Het is een locatie voor jong en oud. Zomers wordt de recreatieplas 
veelvuldig gebruikt. Er is een horecapaviljoen, restaurant de Molenplas, aanwezig. Het 
Molenpark wordt vooral bezocht door bewoners uit de omliggende wijken. Hier kan men 
elkaar ontmoeten, samen eten, samen spelen, samen sporten. De charme van deze locatie is 
de ligging aan de Molenplas. Groen en water komen hier samen. Er is een parkstrandje en 
een kade. Zwemmen is mogelijk. Aan het Molenpark ligt ook een aanlegsteiger voor 
bezoekers die per bootje komen. Bepaalde gebieden in het Molenpark zijn geschikt voor 
evenementengebruik. Evenementen en activiteiten moeten bijdragen aan de sfeer en de 
mogelijkheden van het Molenpark, waarbij kleinschalige, culturele evenementen en 
initiatieven de voorkeur genieten.  
 
 

Kernwaarden locatie 

• Identiteit  

- Groots 

- Groen 

- Water 

- Recreatiegebied 

 

• Identiteitsdragers 

- Waterrecreatie 

- Betrokkenheid bewoners 

- Restaurant De Molenplas 

- Ontspanning 

- Jong en oud 

 

• Fysieke dragers 

- Molenplas  

- Gras 

- Verbinding stad en natuur 

- Water 

- Sport- en speeltoestellen 

 

Evenementen aanvragen voor het Molenpark worden besproken in de klankbordgroep Molenpark en 
binnen de wijkraden Boerhaavewijk, Molenwijk, Meerwijk en Europawijk (vierwijkradenoverleg), de 
evenementencoördinator en de gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem.  
 
Wilt u een evenementaanvraag doen of de mogelijkheden voor uw evenement bespreken, 
neem dan contact op met de afdeling Evenementen van de Gemeente Haarlem. Wij zijn bereikbaar 
op 14 023 van 9.00 tot 17.00 uur of via cbaas@haarlem.nl  

 

 

 

 

 

mailto:cbaas@haarlem.nl
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Evenementencategorieën: 

Categorie A Laag risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

zeer beperkte impact op 

de omgeving en beperkte 

gevolgen voor het verkeer 

Braderie, sportwedstrijd, 

muziekoptreden 

Categorie B Gemiddeld risico-

evenement, waarbij sprake 

is van een beperkte impact 

op de directe omgeving 

en/of gevolgen voor het 

verkeer 

Popconcerten, 

sportevenementen, 

(grote) Sinterklaasintocht, 

kermissen 

Categorie C Hoog risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

grote impact op de stad 

en/of regionale gevolgen 

voor het verkeer 

Bevrijdingspop 

Haarlem Jazz 

 

Gewenste programmering 

- Bij voorkeur gericht op kinderen/familie 
- Jeugd evenementen 
- Culturele evenementen 
- Bij voorkeur kleinschalig tot middelgrote evenementen qua sfeer, podia en 

programmering. (nihil versterkt geluid)  
- Max één dancefestival per jaar in verband met overlast voor omwonende 

 

 

Maximum aantal evenementen 

A-categorie evenementen: in overleg met de klankbordgroep Molenpark 
B-categorie evenementen: 2 evenementen / 4 dagen 
C-categorie evenementen: geen 
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein, de te 
plaatsen objecten (podia, tenten e.d.), de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de 
fysieke gesteldheid en leeftijd van de bezoekers.  
 

 

Grootte van de locatie 

Oppervlakte terrein: Bruto oppervlakte van het Molenpark is 80.000m2, inclusief beplante delen 
en horeca paviljoen. De bruto gazonoppervlakte is ca. 36.000m2.  
 

 

Ondergrond/ straat meubilair 

Het Molenpark beschikt  over een grasmat met aangelegde paden. Straatmeubilair (bankjes, 
fietsenrekken, sport- en speeltoestellen) deze moeten zo veel mogelijk worden vrij gehouden, 
organisatoren dienen hier rekening mee te houden bij de inrichting van het terrein. Bij  
evenementen kan verlangd worden dat straatmeubilair tijdelijk wordt verwijderd. Ten behoeve 
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van noodverkeer op het terrein dient een rijplatenbaan te worden aangelegd voor noodverkeer op 
het festivalterrein, om bodemverdichting en wegzakken van (hulpverlenings-)voertuigen te 
voorkomen. 
 

 

Voorzieningen  

• Electra: geen 

• Water: niet aanwezig 

• Riool: deels aanwezig, bij het toiletgebouw en bij het restaurant 

• Verlichting: Geen  
 

 

Standplaatsen 

Horeca paviljoen aanwezig 
 

 

Aandachtspunten 

• Voor evenementen in het Molenpark, wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld tussen 
de organisatie en de gemeente Haarlem  

• In verband met de aanwezigheid van water is de inzet van een reddingsbrigade verplicht 

• Bij middelgrote- en grote evenementen wordt verzocht een goed verkeersplan aan te 
leveren (weinig parkeermogelijkheid in de directe buurt in verband met een woonwijk) 

 

 

Bereikbaarheid/ verkeer 

 
Bereikbaarheid 

• Goed bereikbaar per fiets 

• Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat er weinig 
parkeergelegenheid is rondom het Molenpark 

 
Parkeren  

• Auto: weinig parkeergelegenheid in de omliggende wijken 

• Fiets: stallingen kunnen direct in de omgeving gerealiseerd worden door organisatie. 
 

Overige verkeersaspecten 

• Het Molenpark is geen verkeersknooppunt 

• Verkeersimpact afsluiting Molenpark: gering 
 

 

Mogelijkheden crowdmanagement 

• Ontsluiting van het terrein is goed mogelijk 

• Het terrein bevat voldoende vluchtmogelijkheden  

• Bereikbaarheid hulpdiensten via de vaste calamiteiten routes aangegeven op de 
tekening.  

• Bereikbaarheid voor de hulpdiensten  
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E. 
Locatieprofiel 

Nieuwe Groenmarkt 
(herinrichting gaande, locatieprofiel moet daarna mogelijk aangepast) 

Versie: mei 2019 

 

Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering-/ambitie van de stad 
en de beheers-aspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een 
locatieprofiel twee doelen: een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een 
profiel biedt de gemeente Haarlem de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij 
elkaar passen. De locatieprofielen worden jaarlijks geëvalueerd met de klankbordgroep Nieuwe 
Groenmarkt. 

 

 
 

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 
De Nieuwe Groenmarkt is een locatie op korte loopafstand van de Grote Markt en grenst aan de 
Zijlstraat. Het plein is voornamelijk in gebruik als parkeerplaats en aan het plein zijn aan de oostkant 
winkels en horeca gevestigd. Aan de westkant zijn de Groenmarktkerk en sociale voorzieningen zoals 
een wijkcentrum en dagopvang gevestigd. De bovenverdiepingen worden voornamelijk bewoond. In 
de Groenmarktkerk vinden zeer regelmatig, ook op doordeweekse dagen, diensten plaats.  
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2. Profiel vanuit de kracht van de plek 

De Nieuwe Groenmarkt leent zich voor het houden van kleinschalige evenementen. De locatie wordt 
voornamelijk gebruikt voor verkeer- en parkeergelegenheid en ligt in het autoluwe gedeelte van de 
stad. De Nieuwe Groenmarkt is goed te bereiken per fiets en op loopafstand van het station Haarlem.  
Op de Nieuwe Groenmarkt is ruimte om activiteiten te organiseren, zoals (thema) markten en 
wijkevenementen.  
 
Kernwaarden locatie 

• Identiteit  

- Verkeer- en parkeergelegenheden 

- Centrum 

 

• Identiteitsdragers 

- Snuffel en themamarkten 

- Zijlstraat 

- Koningsdag 

- Wonen 

 

• Fysieke dragers 

- Parkeerplaatsen 

- Groenmarktkerk 

- Stem in de Stad 

- Horecagelegenheden 

- Winkels 

- Bankjes 

 

Evenementen aanvragen voor de Nieuwe Groenmarkt worden besproken in de klankbordgroep 
Nieuwe Groenmarkt (bestaande uit vertegenwoordiging wijkraden, ondernemers/winkeliers, 
bewonerscomité Nieuwe Groenmarkt, de evenementencoördinator en de gebiedsverbinder centrum 
van de gemeente Haarlem).  
 
Wilt u een evenementaanvraag doen of de mogelijkheden voor uw evenement bespreken, 
neem dan contact op met de afdeling Evenementen van de Gemeente Haarlem. Wij zijn bereikbaar 
op 14 023 van 9.00 tot 17.00 uur of via cbaas@haarlem.nl  

 

Evenementencategorieën: 

Categorie A Laag risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

zeer beperkte impact op 

de omgeving en beperkte 

gevolgen voor het verkeer 

Braderie, sportwedstrijd, 

muziekoptreden 

mailto:cbaas@haarlem.nl
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Categorie B Gemiddeld risico-

evenement, waarbij sprake 

is van een beperkte impact 

op de directe omgeving 

en/of gevolgen voor het 

verkeer 

Popconcerten, 

sportevenementen, 

(grote) Sinterklaasintocht, 

kermissen 

Categorie C Hoog risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

grote impact op de stad 

en/of regionale gevolgen 

voor het verkeer 

Bevrijdingspop 

Haarlem Jazz 

 

 

Gewenste programmering 

- Kleinschalige evenementen gericht op wijk- en buurt 
- Laagdrempelig 
- Kleinschalig 
- Snuffel- en themamarkten  
- Buurt/straatfeest 

 

 

Maximum aantal evenementen 

A-categorie evenementen: in overleg met de klankbordgroep Nieuwe Groenmarkt  
B-categorie evenementen: 1 evenement / 1 dag 
C-categorie evenementen: geen 
 

Grootte van de locatie 

Totale afmeting plein: 2000m2 
  

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein, de te 
plaatsen objecten (podia, tenten e.d.), de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de 
fysieke gesteldheid en leeftijd van de bezoekers. Voor elk C-categorie evenement op deze locatie 
zal een maximum aantal bezoekers worden vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 
 

 

Ondergrond/ straat meubilair 

De Nieuwe Groenmarkt beschikt over een gedeeltelijk geasfalteerde ondergrond en een bestrate 
ondergrond voor de parkeerplaatsen. Ondergrondse vuilcontainers, brandkranen en 
straatmeubilair (bankjes, fietsenrekken) deze moeten zo veel mogelijk worden vrij gehouden, 
organisatoren dienen hier rekening mee te houden bij de inrichting van het terrein.  
 

 

Voorzieningen  

• Electra: niet aanwezig, gebruik van aggregaat 

• Water: niet aanwezig 

• Riool: mogelijk aansluiting 

• Verlichting: straatlantaarns 
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Standplaatsen 

Geen 

 

Aandachtspunten 

• Het plein is gedeeltelijk in gebruik als parkeerplaats 

• Aan het plein is een kerk gevestigd waar zeer regelmatig, ook op doordeweekse dagen, 
diensten plaatsvinden 

 

Bereikbaarheid/ Verkeer 

• Plein ligt in het autoluwe gedeelte van de stad maar is wel bereikbaar per auto 

• Goed bereikbaar per fiets 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale buslijnen op loopafstand (Gedempte Oude Gracht) 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarages De Appelaar, De Raaks en De Kamp 

• Fiets: gratis stalling in de Smedestraat en Botermarkt capaciteit 
 

Overige verkeersaspecten 

• De Nieuwe Groenmarkt is geen verkeersknooppunt 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting: minimaal 

• Verkeersimpact afsluiting : gering 
 

 

Mogelijkheden crowdmanagement 

• Ontsluiting van het terrein is goed mogelijk 

• Het terrein bevat uitsluitend aan de beide kopzijden vluchtmogelijkheden  

• Bereikbaarheid hulpdiensten via de vaste calamiteiten routes via Zijlstraat 
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E. 
Locatieprofiel 

Reinaldapark 
Versie: mei 2019 

Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering-/ambitie van de stad 
en de beheers-aspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een 
locatieprofiel twee doelen: een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een 
profiel biedt de gemeente Haarlem de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij 
elkaar passen. De locatieprofielen worden jaarlijks geëvalueerd met de echogroep Reinaldapark. 

 
 

 
 

 
3. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 

Het Reinaldapark is gelegen aan de oostelijk kant van de stad nabij de wijken Parkwijk-
Zuiderpolder, Slachthuisbuurt, Boerhaavewijk en Amsterdamse buurten. Aan de oostzijde 
zijn weilanden die worden begrensd door de Ringvaart en de gemeentegrens. Het is primair 
een park met recreatieterrein. Het park is een groene oase voor jong en oud. Het 
Reinaldapark is beschikbaar voor recreatieve doeleinden voor alle wijkbewoners, jong en 
oud. Bewoners vertoeven en recreëren in het park en zijn zeer nauw betrokken bij 
verschillende facetten van het park, zoals onderhoud. 
 
 

4. Profiel vanuit de kracht van de plek 
Het park leent zich voor het houden van (kleinschalige) evenementen. Hiervoor is in het park 
een gedeelte ingericht met de nodige voorzieningen voor het houden van evenementen. De 
activiteiten moeten bijdragen aan de sfeer en de mogelijkheden die het Reinaldapark te 
bieden heeft. Het park is goed te bereiken met het openbaar vervoer en de fiets.   



35 
 

Sinds december 2016 is er een horecavoorziening aanwezig: het Pannenkoekenparadijs. Aan 
de rand in het park is de Selimiye moskee in het park gevestigd. In de directe omgeving is de 
woonwijk Parkwijk.  
 

Kernwaarden locatie 

• Identiteit 

- Groen en water 

- Rust 

- Groot 

- Recreatie 

- Haarlem Oost 

- Rustpunt in de wijk 

 

• Identiteitsdragers 

- Wijkactiviteiten 

- Jong en oud 

- Spelen en sporten 

- Bereikbaarheid met fiets en ov 

-  

• Fysieke dragers 

- Het Pannenkoekenparadijs 

- Fuikplas 

- Selimiye moskee 

- Evenementengras 

- Tennispark 

 
Evenementen aanvragen voor het Reinaldapark worden besproken in de Echogroep Reinaldapark 
(bestaande uit vertegenwoordiging wijkraden, ondernemers, moskee en zorginstellingen, de 
evenementencoördinator en de gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem).  
 
Wilt u een evenementaanvraag doen of de mogelijkheden voor uw evenement bespreken, 
neem dan contact op met de afdeling Evenementen van de Gemeente Haarlem. Wij zijn bereikbaar 
op 14 023 van 9.00 tot 17.00 uur of via cbaas@haarlem.nl   
 
Evenementencategorieën: 

Categorie A Laag risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

zeer beperkte impact op 

de omgeving en beperkte 

gevolgen voor het verkeer 

Braderie, sportwedstrijd, 

muziekoptreden 

Categorie B Gemiddeld risico-

evenement, waarbij sprake 

is van een beperkte impact 

op de directe omgeving 

en/of gevolgen voor het 

verkeer 

Popconcerten, 

sportevenementen, 

(grote) Sinterklaasintocht, 

kermissen 

mailto:cbaas@haarlem.nl
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Categorie C Hoog risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

grote impact op de stad 

en/of regionale gevolgen 

voor het verkeer 

Bevrijdingspop 

Haarlem Jazz 

 
 

Gewenste programmering 

- De programmering in het Reinaldapark heeft een verbinding met de omliggende 
wijken of met initiatieven uit de wijken 

- Bij voorkeur gericht op kinderen/familie 
- Bij voorkeur kleinschalig tot middelgrote evenementen qua sfeer, podia en 

programmering  
- Incidenteel is er ruimte voor een grootschalig evenement 

 

 

Maximum aantal evenementen 

A-categorie evenementen: in overleg met de echogroep Reinaldapark 
B-categorie evenementen: 3 evenementen / 22 dagen (incl circus) 
C-categorie evenementen: geen  
 

 

Grootte van de locatie 

Oppervlakte Reinaldapark:  
 
Een deel van het Reinaldapark is speciaal ingericht voor evenementen. Dit is het ronde deel 
midden in het park in de vorm van een halve maan. Hier ligt bijvoorbeeld speciaal 
evenementengras.  
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein , de te 
plaatsen objecten (podia, tenten e.d.) , de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de 
fysieke gesteldheid  en leeftijd van de bezoekers.  

 

Ondergrond 

Evenementengras, verharde paden 
 

 

Voorzieningen  

• Electra: geen 

• Water: geen 

• Riool: geen 

• Verlichting: Parkverlichting 
 

 

Bijzonderheden: 

• Voor evenementen in het Reinaldapark, wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld 
tussen de organisatie en de gemeente Haarlem. 

• Het park is aangelegd op een voormalige stortplaats die is afgedekt met een laag die de 
uitspoeling van verontreiniging voorkomt. Uitsluitend op het aangelegde 
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evenemententerrein, kunnen evenementen worden gehouden die de grasmat belasten en 
palen diep de grond in kunnen worden geslagen.  

• Het Reinaldapark is een relatief nieuw park. Eerder zijn er in het park vrijwel nog geen 
evenementen georganiseerd. De komende tijd zal worden gebruikt om de evenementen 
die plaats vinden of hebben plaats gevonden zo goed mogelijk te evalueren en 
verbeterpunten mee te nemen voor eventuele nieuwe evenementen.  
 

 

Standplaatsen 

Geen  

 

Bereikbaarheid/ verkeer 

• Terrein ligt aan de oostkant van de stad  

• Goed bereikbaar per fiets 
 

OV 

• Station Haarlem Spaarnwoude  

• Halte lijn 2 

• Halte Zuid Tangent op loopastand (Europaweg) 
 

Parkeren  

• Auto: 120 parkeerplaatsen Reinaldapad 
Auto: 50 plaatsen bij Moskee 

• Fiets in park voldoende ruimte 
 

Overige verkeersaspecten 

• Langs het park loopt een drukke verkeersweg Prins Bernhardlaan 
 

 

Mogelijkheden crowdmanagement 

Voldoende mogelijkheden, terrein is open aan alle kanten.  
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F. 
 
Locatieprofiel 
 

Stationsgebied & Kenaupark 
Versie: mei 2019 

Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering-/ambitie van de stad 
en de beheers-aspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een 
locatieprofiel twee doelen: een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een 
profiel biedt de gemeente Haarlem de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij 
elkaar passen. De locatieprofielen worden jaarlijks geëvalueerd met de klankbordgroep 
Stationsplein/Kenaupark. 

 

 

 

Locatieprofiel  
 

Stationsplein 
 
Het Stationsplein is het openbaar vervoersknooppunt van de stad. Aan het plein is het station 
gesitueerd. Op deze locatie komen alle buslijnen uit Haarlem en de regio samen. Op het plein is 
weinig ruimte voor het houden van evenementen. Alleen de oostelijke strook van het 
voetgangersgebied is geschikt voor kleine pop-up evenementen en/of openluchttentoonstellingen. In 
de directe omgeving van het stationsplein ligt het Kenaupark. Onderstaand zijn de locatieprofielen 
voor het Stationsplein en het Kenaupark beschreven.  
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5. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 

Het Stationsplein vormt de verbinding met het centrum. Vanaf het Stationsplein is het 
centrum zowel lopend, als op de fiets of met het openbaar vervoer, makkelijk te bereiken. De 
meeste (binnenlandse-) toeristen die Haarlem bezoeken, komen met de trein en lopen via 
het stationsplein het centrum in. Rond het Stationsplein zitten verschillende 
horecagelegenheden en winkels.  
 

6. Profiel vanuit de kracht van de plek 
Dagelijks is het Stationsplein een druk verkeersknooppunt. In verband met alle 
verkeersbewegingen, mogen er geen evenementen gehouden worden op het plein. Het 
station moet ten alle tijden bereikbaar zijn. Organisatoren van evenementen die in de stad 
plaatsvinden, kunnen het Stationsplein wel gebruiken om met programmering of side-events 
zichtbaar te maken wat er elders in de stad geprogrammeerd wordt. Op deze manier krijgen 
reizigers en bezoekers van het evenement, een korte sneak-peak  van het elders in de stad 
georganiseerde evenement en begint de beleving al bij aankomst op het station. Andere 
kleine evenementen zijn ook mogelijk zolang deze niet te veel overlast veroorzaken.  

 
Kernwaarden locatie 

• Identiteit 

- Verkeersknooppunt 

- Verbinding tussen station en centrum 

- Eerste indruk van de stad 

 

• Identiteitsdragers 

- Ov knooppunt 

- Station Haarlem 

- Verbinding naar Kruisstraat 

 

• Fysieke dragers 

- Reizigers 

- NS 

- Bussen 

- Fietsenstalling 

- Horecagelegenheden 

- Winkelaanbod 

Evenementen aanvragen voor het Stationsplein worden besproken in de klankbordgroep 
Stationsplein (bestaande uit vertegenwoordiging horeca/winkeliers, wijkraden, de 
evenementencoördinator en de gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem)  
 
Wilt u een evenementaanvraag doen of de mogelijkheden voor uw evenement bespreken, 
neem dan contact op met de afdeling Evenementen van de Gemeente Haarlem. Wij zijn bereikbaar 
op 14 023 van 9.00 tot 17.00 uur of via cbaas@haarlem.nl  

 

 

 

 

mailto:cbaas@haarlem.nl
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Evenementencategorieën: 

Categorie A Laag risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

zeer beperkte impact op 

de omgeving en beperkte 

gevolgen voor het verkeer 

Braderie, sportwedstrijd, 

muziekoptreden 

Categorie B Gemiddeld risico-

evenement, waarbij sprake 

is van een beperkte impact 

op de directe omgeving 

en/of gevolgen voor het 

verkeer 

Popconcerten, 

sportevenementen, 

(grote) Sinterklaasintocht, 

kermissen 

Categorie C Hoog risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

grote impact op de stad 

en/of regionale gevolgen 

voor het verkeer 

Bevrijdingspop 

Haarlem Jazz 

 

Gewenste programmering 

- Kleine pop up evenementen 
- Side evenementen m.b.t. andere evenementen in de stad 
- Openluchttentoonstelling 
- Presentaties van sport/cultuur 
- Kleinschalige evenementen gericht op passanten  
- Kleinschalige markten 

 

 

Maximum aantal evenementen 

A-categorie evenementen: in overleg met de klankbordgroep Stationsplein/Kenaupark 
B-categorie evenementen: geen 
C-categorie evenementen: geen 
 

 

Grootte van de locatie 
Evenementendeel Stationsplein: het vlak tegenover hotel Lion d’or, naast het standbeeld.   
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein , de te 
plaatsen objecten (podia, tenten e.d.) , de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de 
fysieke gesteldheid  en leeftijd van de bezoekers.  
 

 

Ondergrond/ straat meubilair 

Het Stationsplein beschikt over een bestrate ondergrond. Straatmeubilair als stenen zitbanken, 
plantenbakken, lichtbalen en het beeld, moeten zo veel mogelijk worden vrij gehouden. 

 

 

Voorzieningen  
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• Electra: ja, stroomput in beheer door Dynniq  

• Water: geen 

• Riool: geen 
Verlichting: Geen calamiteitenverlichting aanwezig 
 

 

Standplaatsen 

Standplaats bloemenstal 
 

 

Aandachtspunten 

- plein is NIET geschikt voor evenementen ivm alle verkeersbewegingen. 
 

 

Bereikbaarheid 

• Plein ligt in voor het station  

• Goed bereikbaar per fiets 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale buslijnen op loopafstand (Station Haarlem)  
Parkeren  

• Auto: Parkeergarages De Appelaar, De Raaks en De Kamp 

• Fiets: gratis stalling bij het station 
 

Overige verkeersaspecten 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting: zeer groot  

 

Verkeer 

plein is NIET geschikt voor evenementen ivm alle verkeersbewegingen 
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Locatieprofiel 

Kenaupark 

 
 
 

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 
Het Kenaupark is een historisch park midden in het centrum en ligt vlakbij Haarlem Centraal Station. 
Het park is vernoemd naar Kenau Simonsdochter Hasselaer die een grote betekenis speelde in het 
verzet bij de verdediging van Haarlem. Door de omliggende wegen en het station op loopafstand, is 
het park een geliefde plek om zomers te recreëren.  
 

2. Profiel vanuit de kracht van de plek 
Kenmerkend voor het park zijn de negen herenhuizen aan de oostzijde en de twee villa’s aan de 
zijhuizen. In deze huizen zitten momenteel kantoren gevestigd. In het park staat een bronzen beeld 
van de in de tweede wereldoorlog vermoorde Hannie Schaft: ‘Vrouw in het verzet’.  In het park staan 
verschillende monumentale bomen. Het park kent grote grasvelden en wordt in de zomer veelvuldig 
bezocht.  Met Koningsdag wordt er een vrijmarkt georganiseerd met een foodmarkt en 
kinderentertainment. In de zomer strijkt het foodtruckfestival ProefPark neer in het park.  
 
Kernwaarden Kenaupark 

• Identiteit 

- Groen 

- Stadspark 

- Goede bereikbaarheid 
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• Identiteitsdragers 

- Veelzijdigheid 

- Jong en oud 

- Recreëren  

- Ontmoeten 

 

• Fysieke dragers 

- Kantoren 

- Kinderhuissingel 

- Bomen 

- Standbeeld ‘Vrouw in het verzet’ 

Evenementen aanvragen voor het Kenaupark worden besproken in de klankbordgroep Stationsplein 
(bestaande uit vertegenwoordiging wijkraad, de evenementencoördinator en de gebiedsverbinder 
van de gemeente Haarlem)  
 
Wilt u een evenementaanvraag doen of de mogelijkheden voor uw evenement bespreken, 
neem dan contact op met de afdeling Evenementen van de Gemeente Haarlem. Wij zijn bereikbaar 
op 14 023 van 9.00 tot 17.00 uur of via cbaas@haarlem.nl  

 

Gewenste programmering 

- Evenementen die bij voorkeur gericht zijn op familie/kinderen 
- Bij voorkeur kleinschalig tot middelgrote evenementen qua sfeer, podia en 

programmering  
- Culturele evenementen 

 

 

Maximum aantal evenementen 

A-categorie evenementen: geen 
B-categorie evenementen: 2 evenementen / 4 dagen 
C-categorie evenementen: geen 
 

 

Grootte van de locatie 

Totale oppervlakte Kenaupark:  
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein, de te 
plaatsen objecten (podia, tenten), de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de fysieke 
gesteldheid en leeftijd van de bezoekers.  
 

 

Ondergrond 

Gras, verharde paden 

 

Voorzieningen  

• Electra: aggregaat 

• Water: niet aanwezig 

mailto:cbaas@haarlem.nl
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• Riool: alleen op verharde gedeelte oostzijde aansluiting 

• Verlichting: Geen calamiteitenverlichting aanwezig 
 

 

Standplaatsen 

Geen 

 

Aandachtspunten 

Voor evenementen in het Kenaupark, wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld tussen de 
organisatie en de gemeente Haarlem. 

 

Bereikbaarheid/ verkeer 

• Plein is omgeven door wegen.  

• Goed bereikbaar per fiets 
 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale buslijnen op loopafstand (Parklaan) 
 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarage stationsplein 

• Fiets: gratis stalling in de Smedestraat en Botermarkt capaciteit 
 

Overige verkeersaspecten 

• Zuidzijde Kenaupark veel busverkeer. 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting: niet mogelijk 

• Verkeersimpact afsluiting oostelijke en westelijke wegen: gering 
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G. 
Locatieprofiel 

Veerplas 
Versie: mei 2019 

Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering-/ambitie van de stad 
en de beheers-aspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een 
locatieprofiel twee doelen: een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een 
profiel biedt de gemeente Haarlem de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij 
elkaar passen. De locatieprofielen worden jaarlijks geëvalueerd met de Echogroep Veerplas. 

 
 

 
 
 

7. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 
De Veerplas is een recreatiegebied en is onderdeel van het Recreatieschap Spaarnwoude. De 
locatie is gelegen aan de oostelijk kant van de stad nabij het industrieterrein Waarderpolder. 
In de directe omgeving liggen de dorpen Penningsveer en Haarlemmerliede, diverse 
woonwijken zoals de Zuiderpolder en het bedrijventerrein De Waarderpolder. De Veerplas is 
primair een recreatiegebied met een recreatieplas. Het recreatiegebied wordt het gehele 
jaar gebruikt voor ontspanning en vermaak door jong en oud.  
 

8. Profiel vanuit de kracht van de plek 
De Veerplas is buiten de stad gelegen. De locatie is geschikt voor evenementen vanwege de 
ruimte en de bereikbaarheid. De Veerplas is gemakkelijk te bereiken met het openbaar 
vervoer, auto en fiets. Het is een locatie voor jong en oud. Zomers wordt de recreatieplas 
veelvuldig gebruikt. Het Natuur Speeleiland Haarlem is een tijdelijke locatie en wordt druk 
bezocht door families met kinderen. Er is tevens een (tijdelijk) horecapaviljoen, het 
Veerkwartier. Bij het Veerkwartier worden er het gehele jaar activiteiten georganiseerd.   
In de directe omgeving  liggen diverse woonwijken en het bedrijventerrein, De 
Waarderpolder. De Veerplas is gelegen in een ring van evenemententerreinen van het 
Recreatieschap Spaarnwoude: het Haarlemmermeerse bos en evenemententerreinen in 
Halfweg en Velsen. Op deze terreinen worden veelvuldig festivals gehouden in de zomer. De 
optelling van deze festivals met hun overlast is voor de bewoners een grote belasting. In het 

http://partyflock.nl/en/photo/712832:Edit-Festival
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belang van de bewoners dienen het aantal evenementen met live of DJ programmering 
gereguleerd te worden om overmatige overlast te voorkomen. 
 
 
 

Kernwaarden Veerplas 

• Identiteit  

- Groots 

- Groen 

- Water 

- Recreatieschap Spaarnwoude 

 

• Identiteitsdragers 

- Industrieterrein Waarderpolder 

- Ontspanning 

- Jong en oud 

 

• Fysieke dragers 

- Veerplas  

- Strand 

- Treinstation Haarlem-Spaarnwoude 

- Het Veerkwartier (tijdelijk) 

- Natuur Speeleiland (tijdelijk)  

 

Evenementen aanvragen voor de Veerplas worden vooraf besproken in de Echogroep Veerplas 
(bestaande uit vertegenwoordiging wijkraden, ondernemers Veerplas, Recreatieschap Spaarnwoude 
en gemeente Haarlem). 
 
Wilt u een evenementaanvraag doen of de mogelijkheden voor uw evenement bespreken, 
neem dan contact op met de afdeling Evenementen van de Gemeente Haarlem. Wij zijn bereikbaar 
op 14 023 van 9.00 tot 17.00 uur of via cbaas@haarlem.nl en/of met het Recreatieschap 
Spaarnwoude via info@spaarnwoude.nl  

 

Evenementencategorieën: 

Categorie A Laag risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

zeer beperkte impact op 

de omgeving en beperkte 

gevolgen voor het verkeer 

Braderie, sportwedstrijd, 

muziekoptreden 

Categorie B Gemiddeld risico-

evenement, waarbij sprake 

is van een beperkte impact 

op de directe omgeving 

en/of gevolgen voor het 

verkeer 

Popconcerten, 

sportevenementen, 

(grote) Sinterklaasintocht, 

kermissen 

mailto:cbaas@haarlem.nl
mailto:info@spaarnwoude.nl
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Categorie C Hoog risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

grote impact op de stad 

en/of regionale gevolgen 

voor het verkeer 

Bevrijdingspop 

Haarlem Jazz 

 

Gewenste programmering 

- Evenementen die aansluiten op de kernwaarden van Haarlem en locatie de Veerplas 
- Festivals voor gezinnen 
- Jeugd evenementen 
- Watersport evenementen 
- Bij voorkeur kleinschalig tot middelgrote evenementen qua sfeer, podia en 

programmering. (nihil versterkt geluid)  
- Één dancefestival per jaar (max 1 dag) 

 

 

Maximum aantal evenementen 

A-categorie evenementen: in overleg met de Echogroep Veerplas 
B-categorie evenementen: in overleg met de Echogroep Veerplas  
C-categorie evenementen: 2 evenementen / 4 dagen (1 evenement kan met maximaal 1 dag 
worden verlengd) (afstemming/overleg met de Echogroep Veerplas) 
 

 

Grootte van de locatie 

Totale oppervlakte terrein: 50.000m2, waarvan 40.000m2 gazon en 10.000m2 strand 
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein, de te 
plaatsen objecten (podia, tenten), de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de fysieke 
gesteldheid en leeftijd van de bezoekers. Voor elk C-categorie evenement op deze locatie zal een 
maximum aantal bezoekers worden vastgesteld met inachtneming van het bovenstaande. 
 

 

Ondergrond/ straat meubilair 

De Veerplas beschikt  over een grasmat met aangelegde paden. Straatmeubilair (bankjes, 
fietsenrekken) deze moeten zo veel mogelijk worden vrij gehouden, organisatoren dienen hier 
rekening mee te houden bij de inrichting van het terrein. Bij  evenementen kan verlangd worden 
dat straatmeubilair tijdelijk wordt verwijderd. Ten behoeve van noodverkeer op het terrein dient 
een rijplatenbaan te worden aangelegd voor noodverkeer op het festivalterrein, dit om te 
voorkomen dat hulpverleningsvoertuigen wegzakken.   
 

 

Voorzieningen  

• Electra: niet aanwezig  

• Water: niet aanwezig 

• Riool: niet aanwezig 

• Verlichting: Geen  
 

 

Standplaatsen 
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Tijdelijk horeca paviljoen aanwezig 
 

 

Aandachtspunten 

• Gasleiding onder het  terrein: hier mag niets op gezet worden 

• In verband met de aanwezigheid van water inzet reddingsbrigade verplicht 

• Flora & fauna: voorafgaand aan het maaien wordt altijd, ten behoeve van een evenement, 
een scan gedaan  

• Strand-zuid (incl het Veerkwartier en het Natuur speeleiland) blijft bij op- en afbouw van 
een evenement beschikbaar voor de recreant. Voor de dag van het evenement zelf, dient 
de organisatie met het Recreatieschap Spaarnwoude en de betreffende ondernemers op 
het terrein afspraken te maken over hinder/afsluiting van het terrein aan de zuid-zijde van 
het strand. 

 

 

Bereikbaarheid/ verkeer 

Bereikbaarheid 

• Goed bereikbaar per fiets, auto en OV 
OV 

• Station Spaarnwoude op loopafstand 

• Haltes lokale buslijnen op loopafstand  
 
Parkeren  

• Auto: In weekend veel parkeergelegenheid in de omliggende straten 

• Fiets: stallingen kunnen direct in de omgeving gerealiseerd worden door organisatie 
 

Overige verkeersaspecten 

• De Veerplas is geen verkeersknooppunt 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting:  niet mogelijk, afsluiting bij uitloop in overleg en 
mits opgenomen in verkeersplan mogelijk 

• Verkeersimpact afsluiting Veerplas: gering 

• Bij aanvang- en einde van een groot evenement (brengen/ophalen), kan de 
doorstroming op de Oudeweg en de fly-over stagneren Een verkeersplan is nodig om 
dit te voorkomen 
 

 

Mogelijkheden crowdmanagement 

• Ontsluiting van het terrein is goed mogelijk 

• Het terrein bevat voldoende vluchtmogelijkheden  

• Bereikbaarheid hulpdiensten via de vaste calamiteiten routes aangegeven op de 
tekening.  

• Bereikbaarheid voor de hulpdiensten is vanuit 2 toegangswegen mogelijk 
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H. 
Locatieprofiel 

Vijfhoek Raaks Doelen 
Nieuwe Kerksplein - Botermarkt -  en Hortusplein 
 

Versie: Mei 2019  

 

Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering-/ambitie van de stad 
en de beheers-aspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een 
locatieprofiel twee doelen: een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een 
profiel biedt de gemeente Haarlem de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij 
elkaar passen. De locatieprofielen worden jaarlijks geëvalueerd met de klankbordgroep Vijfhoek 
Raaks Doelen. 

 

 
 
 
De Vijfhoek Raaks Doelen wordt gekenmerkt door pittoreske smalle straatjes, hofjes en dichte 
bebouwing tussen de Raaks en de Raamvest. In deze wijken wordt voornamelijk gewoond. Er is een 
buitengewone mix ontstaan tussen bewoners, bedrijfjes, winkels en horeca. De wijk is een 
kindvriendelijke volksbuurt met gastvrije bewoners. De Vijfhoek is gelegen tussen de 
Stadsschouwburg en de Botermarkt. Aan de zuidkant van de wijk is het Nieuwe Kerksplein gesitueerd 
met de Nieuwe Kerk. In het midden de Botermarkt die gekenmerkt wordt door de horecavestigingen 
en de vele themamarktjes die hier worden gehouden. Aan de noordkant bevindt zich het 
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Hortusplein. Hieronder zijn de locatieprofielen van het Nieuwe Kerksplein, de Botermarkt en het 
Hortusplein te vinden.  
 
Evenementen aanvragen voor de Vijfhoek Raaks Doelen worden besproken in de klankbordgroep 
Vijfhoek Raaks Doelen (bestaande uit vertegenwoordiging wijkraad, vertegenwoordiging 
(horeca)ondernemers rondom evenementenlocaties, evenementencoördinator en de 
gebiedsverbinder gemeente Haarlem)  
 
Wilt u een evenementaanvraag doen of de mogelijkheden voor uw evenement bespreken, 
neem dan contact op met de afdeling Evenementen van de Gemeente Haarlem. Wij zijn bereikbaar 
op 14 023 van 9.00 tot 17.00 uur of via cbaas@haarlem.nl  
 
 
Evenementencategorieën: 

Categorie A Laag risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

zeer beperkte impact op 

de omgeving en beperkte 

gevolgen voor het verkeer 

Braderie, sportwedstrijd, 

muziekoptreden 

Categorie B Gemiddeld risico-

evenement, waarbij sprake 

is van een beperkte impact 

op de directe omgeving 

en/of gevolgen voor het 

verkeer 

Popconcerten, 

sportevenementen, 

(grote) Sinterklaasintocht, 

kermissen 

Categorie C Hoog risico-evenement, 

waarbij sprake is van een 

grote impact op de stad 

en/of regionale gevolgen 

voor het verkeer 

Bevrijdingspop 

Haarlem Jazz 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:cbaas@haarlem.nl
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Locatieprofiel 

Nieuwe Kerksplein 

 
 
 

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 
Het Nieuwe Kerksplein is een plein met de historische Nieuwe Kerk. Het plein is gelegen in de rustige,  
voornamelijk uit woningen bestaande, oude wijk De Vijfhoek. De Vijfhoek wordt beschouwd als één 
van de mooie oude binnen stadswijken van Haarlem. Deze wijk wordt gekarakteriseerd door  kleine 
smalle straatjes met woningen.  
 

2. Profiel vanuit de kracht van de plek 
Het Nieuwe Kerksplein is een plein dat voornamelijk bezocht wordt door de bewoners van de wijk De 
Vijfhoek. Aan het plein zijn twee horecagelegenheden gevestigd. Jaarlijks wordt  Koningsdag op het 
Nieuwe Kerksplein gevierd. Al meer dan 39 jaar wordt er in de Vijfhoek een kerstsamenzang 
gehouden. Evenementen kunnen door de dichte bebouwing meer (geluids-)overlast geven. Door de 
smalle toevoerwegen zijn grote evenementen niet mogelijk.  
 

Kernwaarden locatie 

• Identiteit  

- Historische oude wijk 

- Volksbuurt 

- Pittoreske straten 

- Woonwijk 

- Gastvrij 

 

• Identiteitsdragers 

- Bewoners 

- Jong en oud 

- Gezinnen 
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• Fysieke dragers 

- Nieuwe Kerk 

- Koningsdag 

- Kerstzang 

- Twee horecagelegenheden (De Wandelaar en In ‘t  Goede Uur) 

 

 

Gewenste programmering 

- Evenementen die aansluiten op de kernwaarden van Nieuwe Kerksplein 
- Bij voorkeur gericht op kinderen/familie 
- Jeugdevenementen 
- Culturele evenementen 
- Bij voorkeur kleinschalig tot middelgrote evenementen qua sfeer, podia en 

programmering 
 

 

Maximum aantal evenementen Nieuwe Kerksplein 

A-categorie evenementen: in overleg met de klankbordgroep Vijfhoek Raaks Doelen 
B-categorie evenementen: 3 evenementen / 5 dagen 
C-categorie evenementen: geen 
 

 

Grootte van de locatie 

Totale plein: 1750m2 
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein , de te 
plaatsen objecten (podia, tenten e.d.), de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de 
fysieke gesteldheid  en leeftijd van de bezoekers. 
 

 

Ondergrond/ straat meubilair 

Het Nieuwe Kerksplein beschikt over een bestrate ondergrond. Brandkranen en straatmeubilair 
(fietsenrekken, ondergrondse vuilcontainers) deze moeten zo veel mogelijk worden vrij gehouden, 
organisatoren dienen hier rekening mee te houden bij de inrichting van het terrein. Bij  
evenementen kan verlangd worden dat straatmeubilair tijdelijk wordt verwijderd.  
 

 

Voorzieningen  

• Electra:  

• Water:  

• Riool:  

• Verlichting: Geen calamiteitenverlichting aanwezig 
 

 

Standplaatsen 

Geen  
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Aandachtspunten 

• Weg rondom het plein dient altijd vrij te blijven 

• Calamiteiten routes zuid en noord dienen altijd vrij te blijven (zie tekening) 
 

 

Bereikbaarheid/ verkeer 

Bereikbaarheid 

• Het Nieuwe Kerksplein ligt in het voor voertuigen toegankelijke  gedeelte van de stad.  

• Het Nieuwe Kerksplein is moeilijk bereikbaar voor vrachtauto’s 

• Goed bereikbaar per fiets 

• Veel eenrichtingverkeer in de wijk 
 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale buslijnen op loopafstand (Houtplein) 
 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarages  De Raaks en De Kamp en Houtplein 

• Fiets: gratis stalling aan de Botermarkt  
 

Overige verkeersaspecten 

• Het Nieuwe Kerksplein is geen verkeersknooppunt 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting: groot, achterliggende wijken niet meer 
bereikbaar 

 
 

 

Mogelijkheden crowdmanagement 

• Ontsluiting van het terrein is mogelijk 

• Het terrein beval vluchtmogelijkheden maar in alle gevallen betreft dat smallere (en 
veelal autoluwe) straten dan normaal (Doelstraat, Nieuwe Raamstraat, Kerkstraat, 
Korte Houtstraat, Lange Annastraat) 

• Bereikbaarheid hulpdiensten via de vaste calamiteiten route rondom het plein  

• Bereikbaarheid voor de hulpdiensten is vanuit 1 toegangsweg mogelijk: Nieuwe 
Raamstraat 
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Locatieprofiel 

Botermarkt 
1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 

De Botermarkt is gelegen in de Vijfhoek. De locatie is gelegen in het centrum en goed bereikbaar met 
de auto, fiets of het openbaar vervoer. Het plein dient als ontmoetingsplaats voor Haarlemmers. 
Nabij de Botermarkt is de Gedempte Oude Gracht gelegen. Op de Botermarkt is elke dag van de 
week iets te beleven door het ruime horeca aanbod.  
 

2. Profiel vanuit de kracht van de plek 
De Botermarkt is een van de aantrekkelijkste pleinen van de stad.  Het plein wordt voornamelijk 
bezocht door Haarlemmers zelf. Op de Botermarkt zijn vijf horecagelegenheden gevestigd met op 
zomerse dagen, drukke zonovergoten terrassen. Het plein wordt naast de horecagelegenheden ook 
gekenmerkt door de wekelijkse (thema) markten. Zo is er op de woensdag een rommelmarkt, op 
vrijdag een biologische boerenmarkt en op de zaterdag de wekelijkse markt. Bij een evenement moet 
er rekening gehouden worden met de terrassen van de horeca, de omwonenden en toegang tot de 
Gangolfparkeergarage. 
  
 
Kernwaarden Botermarkt 

• Identiteit  

- Ontmoetingsplaats 

- Eten & drinken 

- Centrum 

 

• Identiteitsdragers 

- Horeca en terrassen 

- Wekelijkse (thema) markten 

- De Vijfhoek 

- Wonen 

 

• Fysieke dragers 

- Horecagelegenheden 

- Haarlemmers 

- Bewoners  
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Gewenste programmering 

- Kleinschalige/laagdrempelige evenementen gericht op wijk- en buurt 
- (thema) markten 
- Buurt/straatfeest 

 

 

Maximum aantal evenementen 

A-categorie evenementen: in overleg met de klankbordgroep Vijfhoek Raaks Doelen 
B-categorie evenementen: 2 evenementen / 4 dagen 
C-categorie evenementen: geen 
 

 

Grootte van de locatie 

Totale plein: 1900m2 
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein , de te 
plaatsen objecten (podia, tenten e.d.) , de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de 
fysieke gesteldheid  en leeftijd van de bezoekers.  
 

 

Ondergrond/ straat meubilair 

Bestraatte ondergrond 

 

Voorzieningen  

• Electra: elektriciteitskasten aanwezig 

• Water: aansluiting aanwezig 

• Riool: aansluiting aanwezig 

• Verlichting: Geen calamiteitenverlichting aanwezig 
 

 

Standplaatsen 

• Vis standplaats hele jaar 

• In de winterperiode oliebollen 

 

Aandachtspunten 

• Markten op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag 06.00 – 17.00 warenmarkt 

• Bij evenementen moet er rekening worden gehouden met de terrassen van de horeca 

• Plein is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Aan de zuid en westkant is een weg 
gelegen 

• Calamiteiten routes zuid en west dienen altijd vrij te blijven 
 

 

Bereikbaarheid/ verkeer 

• Goed bereikbaar per fiets (fietsenstalling Botermarkt) 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale buslijnen op loopafstand (Gedempte Oude Gracht) 
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Parkeren  

• Auto: Parkeergarages De Appelaar, De Raaks en De Kamp 

• Fiets: gratis stalling aan de Botermarkt 
 

Overige verkeersaspecten 

• De Botermarkt is geen verkeersknooppunt 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting: minimaal 
 

 

Mogelijkheden crowdmanagement 

• Ontsluiting van het terrein is goed mogelijk 

• Het terrein beval voldoende vluchtmogelijkheden (Gedempte Oude Gracht, Gierstraat, 
Barrevoetestraat, Gasthuisstraat en Tuchthuisstraat) 
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Locatieprofiel 

Hortusplein 
 

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 
Het Hortusplein is een in het centrum gelegen locatie die omringt wordt door verschillende 
horecagelegenheden en winkels.  Achter het plein is de Leidsevaart en de Zijlvest. Er is tevens een 
parkeergarage gevestigd (parkeergarage De Raaks). Het Hortusplein wordt voornamelijk bezocht 
door de bewoners van Haarlem en de dagjesmensen die de winkels en de horeca bezoeken.  
 

2. Profiel vanuit de kracht van de plek 
Het Hortusplein kenmerkt zich door de verschillende horecagelegenheden en het winkelaanbod. Via 
de Drossestraat ben je lopend, binnen vijf minuten op de Grote Markt. De omgeving van het 
Hortusplein kenmerkt zich door de historische omgeving terwijl het plein een moderne uitstraling 
heeft. Aan het Hortusplein is de populaire horecazaak de Jopenkerk gevestigd. De Jopenkerk 
organiseert verschillende activiteiten, vaak in samenwerking met evenementen als Haarlem Culinair 
en de Kerstmarkt. Rond het plein zijn verschillende winkels, boven deze winkels zijn woningen 
gesitueerd. Midden op het plein is de toegang van de parkeergarage Raaks. Deze dient altijd 
gewaarborgd te zijn. 
 
Kernwaarden Hortusplein 

• Identiteit  

- Horeca 

- Culturele omgeving 

- Modern plein 

- Centrum 

 

• Identiteitsdragers 

- Vermaak 

- Ontmoeting 

- Raaks 

- Woningen 

 

• Fysieke dragers 

- Jopenkerk 

- Winkelaanbod 

- Horecagelegenheden 

- Bioscoop 

- Publiekshal Gemeente Haarlem 
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Gewenste programmering 

- Kleinschalige evenementen gericht op wijk-  en buurt 
- Culturele evenementen 
- Kleinschalige tot middelgrote evenementen qua sfeer, podia en programmering  

 

 

Maximum aantal evenementen 

A-categorie evenementen: in overleg met de klankbordgroep Vijfhoek Raaks Doelen 
B-categorie evenementen: 10 evenementen / 10 dagen 
C-categorie evenementen: geen  
 

 

Grootte van de locatie 

Totale plein: Hortusplein 910m2  
 

 

Capaciteit  

De capaciteit ten aanzien van bezoekers is afhankelijk van de indeling van het terrein , de te 
plaatsen objecten (podia, tenten e.d.) , de capaciteit van de vluchtwegen, programmering en de 
fysieke gesteldheid  en leeftijd van de bezoekers.  
 

 

Ondergrond/ straat meubilair 

Tegelvloer 

 

Voorzieningen  

• Electra:  

• Water: geen aansluiting 

• Riool: geen aansluiting 

• Verlichting: Geen calamiteitenverlichting aanwezig 
 

 

Standplaatsen 

Geen 

 

Aandachtspunten 

• Vanwege de constructie kan er weinig gewicht op het plein geplaatst worden 

• Toegang parkeergarage dient altijd gewaarborgd te zijn 

• Boven de winkels zijn woningen gesitueerd 
 

 

Bereikbaarheid/ verkeer 

• Plein ligt in het autoluwe gedeelte van de stad 

• Goed bereikbaar per fiets 
OV 

• Station op loopafstand 

• Haltes lokale buslijnen op loopafstand (Gedempte Oude Gracht en Wilheminastraat) 
 
Parkeren  

• Auto: Parkeergarage De Raaks  
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• Fiets: gratis stalling aan de Botermarkt  
 

Overige verkeersaspecten 

• Hortusplein is geen verkeersknooppunt 

• Verkeersimpact bij algehele afsluiting: minimaal 
 

 

 

Mogelijkheden crowdmanagement 

• Ontsluiting van het terrein is goed mogelijk 

• Het terrein bevat vluchtmogelijkheden Drossestraat, Zuiderstraat, Boereplein, 
Jacobstraat en onderdoorgang bij Pathe Bioscoop 

• Bereikbaarheid hulpdiensten via de vaste calamiteiten route 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


