
 

  

4 verdiepingen hoge 

parkeergarage, 

 250-300 parkeerplaatsen 

Bestaande lablokalen 

met gas, water en 

elektriciteit 

 250-300 

parkeerplaatsen 

Huidige plan 
Problemen met dit plan: 

- BINASK lokalen ingebouwd en 

onbereikbaar voor brandweer 

- Onveilig smalle gang door BINASK 

vleugel die toestroom leerlingen 

niet aankan 

- Kostbare aanbouw tegen 

bestaande gevel en doorbraak door 

BINASK ruimte noodzakelijk 

- Gedeelde fietsenstalling sporthal 

(Schoter leerlingen overdag, 

sporters ’s avonds) zorgt voor 

gebruiksconflict en sociaal 

onveilige situatie leerlingen 

- Slechte ruimtelijke invulling met 

onbereikbare bovengrondse 

parkeergarage nagenoeg tegen 

nieuwbouw Schoter aangeplakt 

- Parkeergarage onbruikbaar voor 

gehandicapte sporters, ingang 

sporthal aan Sportlaan 

- Zwembad De Planeet moet 

gesloopt worden om 

parkeergarage te bouwen 

- Voldoet hoogstwaarschijnlijk niet 

aan fijnstofnormen: Parkeergarage 

in achtertuin te bouwen woningen 



 

Overheersende windrichting in Nederland is in 

de hoek ZW/NW → uitlaatgassen auto’s 

belandt in “hofje” en kan nergens heen. 

Tevens belasting van de sportvelden 

eromheen! 

Ondergrondse parkeergarage + fijnstoffiltering 

lossen dit probleem op → Gemeente Weert in 

Limburg heeft al ondergrondse parkeergarage’s 

met fijnstoffilters! 

 

Grensland actueel website: 

Een pilot in 2017 met een fijnstofzuiveringsinstallatie in de Walburggarage heeft 

bevestigd dat deze nieuwe technologie heel effectief de lucht in de garage zuivert. 

Uit het effectenonderzoek, in samenwerking met de TU Eindhoven, blijkt dat de 

concentratie fijnstof gemiddeld gereduceerd wordt met 53% in de garage en 43% 

in de directe omgeving van de garage.  



 

 

 

 

 

  

Alternatief plan 
Kenmerken alternatieve plan: 

- Uitbreiding Schoter op de parkeerplaats 

van tennisclub, verbinding via 7-8 m 

brede gang vanuit bestaande aula. 

- Ondergrondse parkeergarage voor 200-

300 auto’s en fietsenstalling met 

gezamenlijke afrit en toegang vanaf 

planetenlaan als één gedeeld 

bouwvolume onder nieuwe sporthal en 

schooluitbreiding (zie “Niveau -1/-2” 

tekeningen). 

- Volledige scheiding ondergrondse 

fietsenstallingen voor Schoter leerlingen 

en sportclubs i.v.m. (sociale) veiligheid 

- Interne ingang vanuit parkeergarage via 

lift en trap naar sporthal → Goede 

toegankelijkheid gehandicapten! 

- Zwembad De Planeet kan – naar wens – 

evt. gewoon blijven staan → 

Kostenbesparing van > 15 miljoen euro! 

- Geen tijdelijke parkeervoorziening nodig 

bij Haarlem Kennemerland / ESSO / Jan 

Gijzenkade → Eerder bouwrijp te maken! 

- Geen probleem met fijnstof: 

ventilatielucht parkeergarage afgeblazen 

boven sporthal en kan gefilterd worden 



  

Het rode kader stelt een gedeelde auto en 

fietsers afrit voor vanaf de Planetenlaan voor 

toegang tot de ondergrondse parkeergarage 

en fietsenstalling. 

Interne ingang via lift en trap naar 

sporthal voor optimale toegankelijkheid, 

ook voor mindervaliden. 



 

 

  

Interne ingang via lift en trap naar 

sporthal voor optimale toegankelijkheid, 

ook voor mindervaliden. 

Circa 170 parkeerplaatsen op niveau -2 te 

realiseren. Samen met niveau -1 totaal +/-

200 parkeerplaatsen.  

Naar wens kan nog een niveau -3 worden 

gerealiseerd, dan tot circa 370 

parkeerplekken te realiseren. 



 

 


