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Gemeente
Haarlem toezegging BAZ

Initiatief Schipholweg

Naar aanleiding van de bespreking in de commissie Ontwikkeling op 2 juni jl. van de startnotitie 
Schipholweg 1 is de volgende toezegging gedaan:
• Toezegging info. over samenhang woningbouwprogramma en extended stay. Op verzoek van 

PvdA zegt wethouder Roduner toe om nadere informatie te verstrekken over samenhang tussen 
het woningbouwprogramma en extended stay. (2020/554433)

In deze memo staat de gevraagde informatie.

Gebiedsontwikkeling: wonen, banen en wijkvoorzieningen
Langs de Schipholweg, vanaf het Spaarne tot en met de kruising met de Europaweg, wordt een 
levendig en multifunctioneel woon- werk- en leefgebied ontwikkeld, waaronder een nieuw 
busstation. Het gebied ligt in het verlengde van de binnenstad, koppelt de stadsdelen Oost en 
Schalkwijk en profiteert direct van de uitstekende HOV verbindingen. De bedoeling is om in het 
gebied woningen toe te voegen maar ook banen en wijkvoorzieningen zijn rondom het nieuwe 
busstation zeer gewenst. Wijkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld sport/fitness, zorg, kinderopvang, 
commerciële plintfuncties en horeca. Werkgelegenheid is vooral gewenst in de kennisintensieve 
sector.
Binnen de plannen die in dit gebied op stapel staan wordt een flink bouwprogramma gerealiseerd, 
waaronder bijna 1.900 woningen. De uitwerking van het commerciële programma (banen en 
wijkvoorzieningen) is nog onderbelicht. Het extended stay programma aan de Schipholweg 1, 
inclusief de daarbij behorende voorzieningen, is daarvan een eerste invulling die past bij de gewenste 
schaalsprong voor het gebied. Een mix van bewoners, werknemers en bezoekers vormt tezamen een 
interessante potentiële afzetmarkt voor te realiseren (wijk)voorzieningen binnen het plan. Het 
extended stay concept, is gericht op kortdurend verblijf voor werkenden en is niet gericht op 
toeristen; toeristenhotels wil Haarlem de komende twee jaren juist weren. De 130 eenheden voor 
zakelijke bezoekers dragen bij aan de levensvatbaarheid van de geplande andere economische 
voorzieningen op deze locatie. Daarmee wordt levendigheid in het gebied gedurende de hele dag 
gestimuleerd. Vanuit dit oogpunt heeft het college het voorstel voor een extended stay programma 
ondersteund.

Woonbehoefte internationale werknemers in de MRA en Haarlem
Er is in Haarlem vraag naar tijdelijke verblijfsruimte om verschillende doelgroepen een 
(overbruggings)plek te kunnen bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om (her)starters, jongeren, 
(internationale) studenten, buitenlandse werknemers, statushouders en mensen in scheiding. Bij een 
groei van het aantal banen in de kennisintensieve sectoren, kan ook een additionele behoefte 
ontstaan voor het tijdelijk laten verblijven van internationale werknemers en zakenrelaties.

Het WiMRA laat zien dat de afgelopen jaren de groei van de bevolking voor een groot deel tot stand 
komt door immigratie. Het betreft hier een brede doelgroep, met ook een vrij brede woningvraag.
De 'Monitor internationale werknemers MRA 2010-2017 (Decisio, 2019) gaat hier dieper op in. Hierin 
staat dat het aantal internationale werknemers binnen de MRA en in Haarlem toeneemt, zowel 
binnen de groep kenniswerkers als arbeidsmigranten. Het merendeel doet een beroep op reguliere
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woonruimte. Er is ook een groep die korter verblijft, en een beroep zou kunnen doen op een 
voorziening zoals de initiatiefnemer aan Schipholweg 1 voor ogen heeft.

Extended stay aan de Schipholweg 1
Het realiseren van 130 extended stay eenheden is een voorstel van de initiatiefnemer. Alle eenheden 
krijgen een badkamer, keuken en wasmachine; daarmee onderscheidt dit concept zich van een 
toeristenhotel. De service en voorzieningen die als onderdeel van het concept gerealiseerd worden, 
onderscheiden het concept van de reguliere woonfunctie. Extended stay is een waardevolle 
toevoeging aan de Schipholweg omdat deze bijdraagt aan levendigheid in het gebied. Bijbehorende 
voorzieningen moeten ook in de avond reuring geven. De entree voor de extended stay is op de 
begane grond. Daarnaast worden in de onderste lagen van het gebouw functies toegevoegd die 
(mede) door de gasten van de extended stay kunnen worden gebruikt. Gewenst zijn publiek 
toegankelijke functies met een 'gezicht' naar de Schipholweg. Zoals bijvoorbeeld een sportschool, 
lichte zorg gerelateerde functies (bv. een apotheek), persoonlijke verzorging en een stomerij. Op de 
verdieping komt een groot restaurant met uitzicht over het Spaarne. Dit restaurant wordt een plek 
voor alle Haarlemmers. Overdag is het restaurant een ongedwongen werkplek, waar mensen bij 
elkaar komen voor een zakelijke meeting, even met de laptop aan het werk voor je in de bus stapt 
naar je volgende afspraak (HOV-knooppunt). Maar ook als plek waar buurtbewoners elkaar treffen 
voor een kop koffie of een lunch. Een op hoofdlijnen vergelijkbaar concept is volgens de 
initiatiefnemer bijvoorbeeld: www.YAYS.com en www.livezoku.com/nl/

Alternatieve invulling voor extended stay
Gezien het forse reeds geplande woonprogramma in het gebied zal een alternatieve invulling gericht 
moeten zijn op banen en niet op wonen. Overeenkomstig de economische visie wil de gemeente 
namelijk de werkgelegenheid in de stad vergroten. Vooral gericht op de kennisintensieve sector 
omdat dit aansluit op het profiel van de beroepsbevolking. Ook de parkeerdruk is een argument om 
te kiezen voor werken en niet voor (meer) woningen. Daarnaast willen we rondom het nieuwe 
busstation toegankelijke functies die van toegevoegde waarde zijn voor de reiziger en voor de buurt. 
Overeenkomstig de startnotitie wordt voorgesteld eerst de toegevoegde waarde van het extended 
stay concept voor de ontwikkeling en voor de stad verder te onderzoeken in de volgende fase van 
het project.
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